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§ 33
Delgivningar
SoT/2017:2301 - 331,SoT/2018:150 - 422,SoT/2018:151 409,SoT/2018:153 - 511,SoT/2018:154 - 106,SoT/2018:155 819,SoT/2018:156 - 251,SoT/2018:157 - 106,SoT/2018:31 - 001
Service-och tekniknämnden beslutar
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i medföljande rapport.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga
Förslag till beslut
Service-och tekniknämnden föreslås besluta
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Underlag
1. Rapport delgivningar

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Delegationer
SoT/2018:32 - 002
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde finns inga anmälda delegationer.

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Budgetuppföljning
SoT/2018:14 - 042
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för februari 2018.
Protokollsanteckning
Mats Rantapää (S) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna reagerar än en gång på sent utskickade eller inte alls
utskickade handlingar. Att t.ex. dagen innan mötet få budgetuppföljning
skapar problem att sätta sig in i ärendet samt att fatta de rätta och bästa
besluten.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för februari 2018 har upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för februari 2018.
Underlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter februari 2018.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter februari 2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor.
SoT/2018:33 - 301
Service- och tekniknämnden beslutar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en skrivelse till kommunstyrelsen avseende de projekt som service- och tekniknämnden medverkar i. Detta för att påtala service- och tekniknämndens synpunkter;
- tidspress och otydlighet i projekten befaras medföra
högre kostnader samt sämre resultat.
- tidsplaner hålls ej.
- kvaliteten försämras, samt
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid varje sammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor och ledamöterna ställer frågor till förvaltningschefen.
Förvaltningschef Rune Blomster informerar;
Om utmaningar som uppstått inom snöröjningen p.g.a. den stora snömängden och nytt avtal.
Svar på tidigare ställd fråga avseende kostnad för dekorationsälgarna
som stått på torget.
Kostnad är ca 100 000-150 000kr.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en skrivelse till kommunstyrelsen avseende de projekt som service- och tekniknämnden medverkar i. Detta för att påtala service- och tekniknämndens synpunkter;
- tidspress och otydlighet i projekten befaras medföra
högre kostnader samt sämre resultat.
- tidsplaner hålls ej.
- kvaliteten försämras.

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
SoT/2018:34 - 100
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informeras om samhällsomvandlingen.
Förvaltningschef Rune Blomster informerar;
- Is- och evenemangsarenan: upphandling pågår.
- Multiaktivitetshuset: biblioteket samt kultur och fritid ska
ta fram en plan hur deras lokaler ska se ut, planen ska
vara färdig i juni 2018.
- Repisvaara södra: service- och teknikförvaltningen tar ej
över förrän allt är besiktat och åtgärdat.
- Repisvaara mitt: Lennart Johansson och Rune Blomster
har möte med samfälligheten den 12 april 2018 för att
träffa ett avtal. Allt ska vara besiktat och åtgärdat innan
övertagande.

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Kommunala råden informerar
SoT/2018:35 - 104
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Detta ärende tas upp som en stående punkt vid varje sammanträde
Ingen information finns vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 (22)

2018-03-20

Service- och tekniknämnden
§ 39
Ärendeuppföljningslista
SoT/2018:36 - 012
Service- och tekniknämnden beslutar
att förvaltningschefen återkopplar vid sammanträdet 24 april 2018 om
PRO fått information om Dansens hus, samt
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningslistan tas upp som en stående punkt vid varje nämndsammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden
besluta
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Underlag
1. Rapport ärendeuppföljning.

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Kurser/konferenser återkoppling
SoT/2018:37 - 027
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Aktuella kurser och konferenser presenteras enligt nedanstående lista.
Kommunal arbetsmarknadsverksamhet samt dokumentationen vid genomförandet av arbetsfrämjande insatser.
Kommunlex
Citykonferensen, Ingenjörshuset Stockholm 18-05-04
Anmälan senast 18-04-09
(Kursen ges även i Lund 5/6 2018)
Hantering av rättshaverister
Piku Kommun
Umeå Folkets Hus, 2018-04-13
Anmälan senast 2018-03-23
Riksdagsbeslut: Ny förvaltningslag
Piku Kommun
Umeå Folkets Hus, 2018-04-25
Anmälan senast 2018-04-03
Kommunal Ekonomi för förtroendevalda
PWC
Stockholm 2018-04-23
Göteborg 2018-05-17

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Verksamhetsuppföljning
SoT/2018:38 - 012
Service- och tekniknämnden beslutar
att bjuda in Maria Nyström – enhetschef vid Service- och teknikförvaltningen till service- och tekniknämndens sammanträde 24 april 2018 för
att informera om servicecentralen,
att förvaltningen redovisar områdesvisa satsningar vid sammanträdet
24 april 2018, samt
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsuppföljning tas upp som en stående punkt vid varje
sammanträde.
Vid dagens sammanträde informerar Jaana Moberg, fastighetssamordnare, om den strategiska lokalplaneringen;
- Grundstrategier – förvaltningarna ska göra verksamhetsplanering över hur behovet av lokaler ser ut framöver.
- Samplanering görs sedan utifrån alla förvaltningars
verksamhetsplaner över lokalbehovet. Lokalprojekt för
samverkan med en långsiktighet startar utifrån detta.
- Målet är att ha hälsosamma och energieffektiva lokaler.
- Man arbetar med strategisk lokalförsörjning utifrån ett
årshjul för samplanering för lokaler inom Gällivare
kommun.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att bjuda in Maria Nyström – enhetschef vid Service- och teknikförvaltningen till service- och tekniknämndens sammanträde 24 april 2018 för
att informera om servicecentralen, samt
att förvaltningen redovisar områdesvisa satsningar vid sammanträdet
24 april 2018, samt
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Utdragsbestyrkande
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§ 42
Riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler
SoT/2018:58 - 806
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala lokaler.
Ärendebeskrivning
Nämnd och utredning har tagit fram riktlinjer för användning och
uthyrning av kommunala lokaler.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att service och tekniknämnden antar riktlinjer för användning och
uthyrning av kommunala lokaler.
Underlag
1. Riktlinjer för användning och uthyrning av kommunala
lokaler.

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Ansökan om särskilt bidrag från OK Sarven
SoT/2018:80 - 805
Service- och tekniknämnden beslutar
att bevilja OK Sarven 50 % av totalkostnaden 175 000 kr i enlighet med
villkoren för bidragsgivning för ”Ny- och tillbyggnad” av fritidsanläggningar.
Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i rubricerat ärende om bidrag till nyproduktion av
orientering/skolkartor till en kostnad av 175 000 kr.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att föreningen uppfyller alla kriterier för bidragsgivning.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamhetsområde 3014 och aktivitet 510 ”Bidrag ny- och tillbyggnad”
har 200 000 kr i förfogande i driftbudgeten för 2018.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Enbart positiva för föreningen och dess ungdomsverksamhet samt skolelever i sin undervisning.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden
besluta
att bevilja OK Sarven 50 % av totalkostnaden 175 000 kr i enlighet med
villkoren för bidragsgivning för ”Ny- och tillbyggnad” av fritidsanläggningar.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Ansökan om medel för anläggande av gräsyta på Hellnerstadion
SoT/2018:82 - 860
Service- och tekniknämnden beslutar
att bevilja investeringsmedel om 500 000 från projekt F34302 för
anläggande av gräsyta på Hellnerstadion.
Ärendebeskrivning
Som ett led i att öka beläggningen på, och användandet av Hellnerstadion ser Service och teknikförvaltningen att det finns behov av att
utveckla utomhusytorna på fastigheten och möjliggöra för åretruntnyttjande.
Inom utvecklingen av Hellnerstadion ser vi en möjlighet att ersätta stora
gräsytor som försvinner i Sjöparken där ett evenemang via Norra Norrbottens Kennelklubb har ägt rum sedan slutet av 70-talet. Utställningen
attraherar ca 3000 utställare vilket således har genererat publicitet och
gästnätter för Gällivare som ort under många år.
Dessa gräsytor skulle utöver evenemangen även kunna nyttjas för
sommarträning, spontanidrott, och som en samlingsyta. Detta
gynnar såväl boende på Repisvaara som besökare av platsen.
Ekonomiska konsekvenser
Förväntat ökad nyttjandegrad av anläggningen med tillhörande intäkter.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdomar ges ökade möjligheter till en aktiv och social fritid.
Förslag till beslut
För att öka nyttjandegraden i och kring Hellnerstadion föreslår Service
och teknikförvaltningen Service och tekniknämnden besluta
att bevilja investeringsmedel om 500 000 från projekt F34302 för
anläggande av gräsyta på Hellnerstadion.

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Revisionsrapport, beredning av motioner m fl demokratifunktioner samt
remisshantering
SoT/2018:107 - 003
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta upprättad skrivelse som svar på revisorernas rapport.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat om hanteringen av motioner, interpellationer, medborgarinitiativ samt remisshanteringen är ändamålsenlig. Revisorerna har i granskningen biträtts av
sakkunniga från PwC.
2018-01-15 beslutade Kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta ett svar på revisionsrapporten samt slutdokumentet.
Ett svar har upprättats som svar på revisorernas synpunkter.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår Service- och tekniknämnden
besluta
att anta upprättad skrivelse som svar på revisorernas rapport.
Underlag
1. Revisionsrapport.
2. Skrivelse.

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Feriearbeten 2018
SoT/2018:85 - 626
Service- och tekniknämnden beslutar
att inom budgetram erbjuda feriearbete till ungdomar från 15 år till sista
året på gymnasiet. Ungdom som ska kunna erbjudas arbete ska ha fyllt
15 år innan ansökningstiden gått ut,
att plats tilldelas till ungdomar där social förtur beviljas via socialförvaltningen eller elevhälsan, enligt de rutiner som gäller för förtursansökan
feriearbeten,
att prioritering utifrån budgetram är i första hand till gymnasieelever som
inte haft feriearbete hos Gällivare kommun och därefter till övriga,
att fördelningen av platser blir till kommunala arbetsplatser och till föreningar för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag
som föreningar kan ha avtal med företag om,
att föreningar erhåller bidrag för lönekostnaden motsvarande kommunens ferielöneavtal. Bidrag lämnas inte för eventuella övriga ersättningar
såsom OB, övertid mm,
att eventuella ersättningar såsom OB, övertid m.m. betalas av respektive
arbetsplats, samt
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett koncept som visar att Gällivare kommun är en attraktiv arbetsgivare för feriearbetare och för framtida anställningar.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-12-12 § 216 beslutat att Gällivare kommun
ska erbjuda sommarjobb till samtliga ungdomar mellan 15-18 år som
aktivt söker jobb gentemot kommunen under förutsättning att det ryms
inom befintlig budget.
Under 2017 sökte 309 ungdomar feriearbete (153 pojkar och 156 flickor). Av dessa tackade 208 ungdomar ja till feriearbete utifrån det erbjudande de fick. 88 ungdomar tackade nej eller fick annat arbete och 11
kunde inte erbjudas arbete inom sina intresseområden.
Utfall av fördelning tilldelade platser 2017:
Kommunala verksamheter 70%.
Föreningar 30 %.
2017 har föreningar fått det antal platser som de sökt. I kommunala
verksamheter har 10 platser inte kunnat tillsättas.
Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Tilldelning av platser sker inom budgetram för feriearbete.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Feriearbete innebär att ungdomar får introduktion i arbetslivet och är
också viktigt för att ungdomarna har möjlighet att få meningsfylld
sysselsättning under sommarledigheten.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att inom budgetram erbjuda feriearbete till ungdomar från 15 år till sista
året på gymnasiet. Ungdom som ska kunna erbjudas arbete ska ha fyllt
15 år innan ansökningstiden gått ut,
att plats tilldelas till ungdomar där social förtur beviljas via socialförvaltningen eller elevhälsan, enligt de rutiner som gäller för förtursansökan
feriearbeten,
att prioritering utifrån budgetram är i första hand till gymnasieelever som
inte haft feriearbete hos Gällivare kommun och därefter till övriga,
att fördelningen av platser blir till kommunala arbetsplatser och till föreningar för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag
som föreningar kan ha avtal med företag om,
att föreningar erhåller bidrag för lönekostnaden motsvarande kommunens ferielöneavtal. Bidrag lämnas inte för eventuella övriga ersättningar
såsom OB, övertid mm,
att eventuella ersättningar såsom OB, övertid m.m. betalas av respektive
arbetsplats.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att inom budgetram erbjuda feriearbete till ungdomar från 15 år till sista
året på gymnasiet. Ungdom som ska kunna erbjudas arbete ska ha fyllt
15 år innan ansökningstiden gått ut,
att plats tilldelas till ungdomar där social förtur beviljas via socialförvaltningen eller elevhälsan, enligt de rutiner som gäller för förtursansökan
feriearbeten,
att prioritering utifrån budgetram är i första hand till gymnasieelever som
inte haft feriearbete hos Gällivare kommun och därefter till övriga,
Utdragsbestyrkande
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att fördelningen av platser blir till kommunala arbetsplatser och till föreningar för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag
som föreningar kan ha avtal med företag om,
att föreningar erhåller bidrag för lönekostnaden motsvarande kommunens ferielöneavtal. Bidrag lämnas inte för eventuella övriga ersättningar
såsom OB, övertid mm,
att eventuella ersättningar såsom OB, övertid m.m. betalas av respektive
arbetsplats, samt
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett koncept som visar att Gällivare kommun är en attraktiv arbetsgivare för feriearbetare och för framtida anställningar.

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Information om Kommunplansdirektivet
SoT/2018:134 - 042
Service- och tekniknämnden beslutar
att förvaltningschefen redovisar vid service- och tekniknämndens
sammanträde 24 april 2018 detaljbudgeten på ett mer detaljerat sätt,
samt
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschefen om kommunplansdirektivet.
Förvaltningschefen informerar;
Kommunfullmäktige beslutar om de regler och direktiv som ska gälla för
budgetarbetet i nämnder och styrelse. Budgetreglerna är ramverket för
budgetarbetet.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att förvaltningschefen redovisar vid service- och tekniknämndens
sammanträde 24 april 2018 detaljbudgeten på ett mer detaljerat sätt,
samt
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Minoritetspolitiskt program
SoT/2018:109 - 139
Service- och tekniknämnden beslutar
att inte lämna något yttrande till den minoritetspolitiska planen 20182022 utan invänta de kommande nationella lagförslagen inom området.
Ärendebeskrivning
Service- och tekniknämnden har getts möjlighet att yttra sig gällande
förslag till Minoritetspolitiskt program 2018-2022. Regeringen har lämnat
förslag på lagändringar inom den svenska minoritetspolitiken och förändringarna som kommer att påverka kommunens åtaganden föreslås träda i
kraft den 1 januari 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden:
att inte lämna något yttrande till den minoritetspolitiska planen 20182022 utan invänta de kommande nationella lagförslagen inom området.
Underlag
1. Minoritetspolitiskt program 2018-2022.
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Service- och tekniknämnden
§ 49
Unga i riskzon
SoT/2018:152 - 761
Service- och tekniknämnden beslutar
att nämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
En rapport har inkommit från revisorerna i Gällivare Kommun med en
önskan om svar från berörda nämnder angående vilka åtgärder som vidtas för att stärka det förebyggande arbetet när det gäller unga i riskzonen.
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