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§ 95
delgivningar
SoT/2017:2228 - 533,SoT/2018:214 - 312,SoT/2018:31 001,SoT/2018:346 - 103,SoT/2018:353 - 001,SoT/2018:361 808,SoT/2018:373 - 420,SoT/2018:387 - 103,SoT/2018:388 422,SoT/2018:58 - 806,SoT/2018:93 - 452
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i 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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§ 96
Delegationer
INK/2018:10 - 050,INK/2018:36 - 052,INK/2018:43 - 056,INK/2018:47
- 052,INK/2018:64 - 050,SoT/2018:32 - 002,SoT/2018:489 - 002
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service och
tekniknämnden.
Ordförande för service- och tekniknämnden, Britt-Marie Wiklund, har i
enlighet med delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut.
Datum/entreprenör
2018-06-14
Entreprenör

Objekt
AFIS, MET och CNS vid Lapland Airport
ACR Aviation Capacity Resources AB

2018-07-05

Verksamhetssystem för VA och renhållning Entreprenör EDP Consult AB,
Staffanstorp

2018-07-06

Fönster- och ytterdörrsbyte, Trummans
Förskola
Quadro Entreprenad AB,
Boden

Entreprenör

Förvaltningschefen för service- och teknikförvaltningen, Rune Blomster,
har i enlighet med delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut.
Datum /entreprenör
2018-06-20
Entreprenör

Objekt
Slaghacka, Gällivare Kommun
Cranab AB

2018-07-009

Snöröjning Gällivare Tätort, område 7,
Repisvaara Södra

Utdragsbestyrkande
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Anmälan om beslut fattade genom delegation av
ekonomienheten Gällivare kommun
2016-10-18

Avskrivningar av kundfordringar.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad förteckning av delegationsbeslut.
Underlag
1. AFIS, MET och CNS vid Lapland Airport
2. Verksamhetssystem VA renhållning
3. Fönster- och ytterdörrsbyte, Trummans Förskola
4. Slaghacka, Gällivare Kommun
5. Snöröjning Gällivare tätort, Repisvaara Södra
6. Avskrivningar av kundfordringar.

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Budgetuppföljning
SoT/2018:14 - 042
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för Juli 2018 samt
att till Service- och tekniknämndens sammanträde den 2 oktober 2018
bjuda in bilpoolen för information om leasing av bilar.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för Juli 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 Juli 2018.
Underlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter Juli 2018.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter Juli 2018.
Yrkande
Mattias Liinanki (mp) yrkar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för Juli 2018 samt
att till Service- och tekniknämndens sammanträde den 2 oktober 2018
bjuda in bilpoolen för information om leasing av bilar.

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
SoT/2018:33 - 301
Service- och tekniknämnden beslutar
att avsluta entreprenaden Björkmansheden etapp 2 efter godkänd slutbesiktning,
att Service- och teknikförvaltningen tar fram alternativa utformningar av
diken med kostnader för varje alternativ och förslag på plogkäppar till
Service- och tekniknämndens sammanträde den 2 oktober 2018, samt
att tacka för lämnad information
Ärendebeskrivning
Vid varje sammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor och ledamöterna ställer frågor till förvaltningschefen.
Vid dagens sammanträde informerar Peter Eriksson, avdelningschef projekt och samordning, ett underlag på kostnader, beställning och åtgärder
angående projektet Björkmansheden.
- Etapp 1 och 3 följer tidsplanen.
- Etapp 2 problem med diken som påverkar snöröjningen, tilläggsbeställning gjord. Slutbesiktning ska ske under barmarksperioden.
Sven Lundgren, avdelningschef service och fritid, presenterar enkäten om
skoterleder.
-Övervägande positiva svar.
-Avtal med markägare löper 1 år.
-Önskemål finns om tankningsplatser, skyltning samt separerat skoter
och skidspår.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta
att tacka för lämnad information

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Mattias Liinanki (mp) yrkar
att avsluta entreprenaden Björkmansheden etapp 2 efter godkänd slutbesiktning,
att Service- och teknikförvaltningen tar fram alternativa utformningar av
diken med kostnader för varje alternativ och förslag på plogkäppar till
Service- och tekniknämndens sammanträde den 2 oktober 2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Nya Gällivare/Samhällsomvandlingen
SoT/2018:34 - 100
Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschefen att återkomma med information om utvecklingsenhetens inblandning i lokalfrågor.
att samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om samhällsomvandlingens ekonomi vid nästa sammanträde.
att tacka för lämnad information.
Ärendebeskrivning
Vid varje sammanträde informerar Förvaltningschefen om nya Gällivare/samhällsomvandlingen.
Förvaltningschefen informerar om:
-Verksamhetslokaler
Hyresgäster är kvar i Gojan i väntan på nya lokaler. Nämnden önskar
svar på om utvecklingsenheten är inblandade i lokalfrågorna. Förvaltningschefen tar med sig frågan till nästa sammanträde.
-Sjöparksskolan, avbruten upphandling.
-Friidrottshallen, ny upphandling.
-Bostäder
Repisvaara
-Infrastruktur
Skateparken, ny upphandling.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta
att tacka för lämnad information.
Yrkande
Mattias Liinanki (mp) yrkar
att samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om samhällsomvandlingens ekonomi vid nästa sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Kommunala råden informerar
SoT/2018:35 - 104
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information.
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar de kommunala råden.
Vid dagens sammanträde fanns ingen information att ge.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta
att tacka för lämnad information.

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Verksamhetsuppföljning
SoT/2018:38 - 012
Service- och tekinknämnden beslutar
att tacka för lämnad information.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsuppföljning tas upp som en stående punkt vid varje sammanträde.
Under dagens sammanträde informerar Robin Waara, avdelningschef
teknik avdelningen, om ramen för belysning.
-Nytt styrsystem fullt driftsatt.
-Påbörjat montering av armaturer i tätorten.
-Byte till ny armatur.
Underlag
1. Protokollsutdrag 2018-06-26 §52

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Styrelsen och nämndernas ansvarsutövande 2017.
SoT/2018:176 - 007
Service- och teknikförvaltningen beslutar
att lägga bifogade synpunkter i ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
En granskning har skett av Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande
2017. Ett slutdokument redovisades den 14 mars 2018. En genomgång
har skett av rapporten och synpunkter har sammanställts i ett separat
dokument.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att
ta del av bifogade synpunkter och lägga handlingen till ärendet.
Underlag
1. Svar på revisionsrapport ”Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017”

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Granskningsrapport - Avfallshantering, Gällivare kommun, samt slutdokument
SoT/2018:194 - 007
Service- och tekniknämnden beslutar
att besvara granskningen med bifogat underlag.
Ärendebeskrivning
Slutdokument efter granskning av Gällivare kommuns avfallshantering
har presenterats den 28 mars 2018. En genomgång av granskningen har
skett och svar har sammanställts.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att
besvara granskningen med bifogat underlag.
Underlag
1. Svar på granskning av avfallshantering.

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Framtida avfallshantering
SoT/2018:338 - 450
Service- och tekniknämnden beslutar
att ärendet därmed är besvarat
Ärendebeskrivning
Vid service och tekniknämndens sammanträde den 29 maj bestämdes att
ärendet Framtida avfallshantering ska presenteras på sammanträdet den
28 augusti.
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som består av
en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Vår nuvarande Renhållningsordning är från 2010. Lämpligen bör en revidering ske varje valperiod. Därutöver har det kommit nya direktiv från myndigheter som ska
finnas med i renhållningsordningen.
Målsättningen med arbetet är att behandla avfall enligt EU:s och nationella direktiv, där säges
att avfalls skall behandlas i följande fallande ordning:
- minska mängden och miljöpåverkan av avfall
- återanvända uppkommen avfall
- återvinna avfallsmaterial
- utvinna energi
- deponera säkert
Målet ska var kopplat till kommunens Vision om ”En arktisk småstad i
värdsklass” samt ”Effektivitet”
Nyligen antagna regeringsbeslut säger i korthet att:
Regeringen tydliggör att huvudregeln för insamlingen av returpapper och
förpackningsavfall av de vanligaste materialen ska vara att dessa samlas
in bostadsnära (fastighetsnära) eller kvartersnära.
Detta är en stor förändring från dagens system med återvinningsstationer
som huvudregel. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer
servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025.
Om bostads- eller kvartersnära insamling inte bedöms skälig med hänsyn
till bland annat fastighetens utformning så ska avfallet hämtas på en
plats som ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt.
Utdragsbestyrkande
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Ett av huvudargumenten när producentansvaret för förpackningar infördes 1994 var att det skulle leda till mer miljösmarta förpackningar. Nu
skärps kraven på att förpackningar ska designas smartare. Exempelvis
införs bestämmelser om att onödiga förpackningar ska undvikas.
Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen, inte kommuner och bostadsrättsföreningar. Nu förtydligas att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producenterna genom
tillståndspliktiga insamlingssystem.
Kommunerna får krav att tillhandahålla system för separat insamling av
matavfall från hushållen senast 2021. Regeringen har även beslutat att
förlänga etappmålet om resurshushållning i livsmedelskedjan inom Sveriges miljömål från 2018 till 2020.
Några frågor som Service och teknikförvaltningen särskilt ska belysa i arbetet är. Hur brännbart, biologiskt nedbrytbart i framtiden skall hanteras.
Hur hämtningen genomföras. Ska vi ha olika zoner med olika hämtningsintervall och hämtningstyper. Hur taxan regleras. Ska vi ha en rörlig taxa
som uppmutrar till bättre återvinning av förpackningar, tidningar, wellpapp m.m. Hur och vem hanterar befrielser och hämtningsuppehåll.
Arbetet ska i huvudsak bedriva i projektgrupp med deltagare från
SoT, MBR och KLK. Lämpligen kan respektive förvaltningschef samt
kommunchef vara styrgrupp.

Viss konsulthjälp kommer användas särskilt i början, då ordinarie
avfallplanerar avsluta sin tjänst och ny ännu inte är tillsatt. Service- och tekniknämnden skall få ta ställning under hösten till vilken väg kommunen skall välja för att uppnå regler och kommunens
måluppfyllelse.
Arbetet skall i huvudsak ske under hösten 2018 och var klart för
slutligt politiskt ställningstagande i Kf under våren 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Vissa faktorer gör att framtida avfallshantering kan bli både dyrare och
billigare. Separat omhändetagande av hushållen matavfall kommer att
öka kostnader för fler kärl samt ordnade behandling av det biologiska avfallet.
Samtidigt kommer kostnaden för det brännbara hushållsavfallet minska
då mängden minskar. Förhoppningsvis kommer den mera hushåll nära

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (27)

2018-08-28

Service- och tekniknämnden
insamlingen som FTI förvänta göra, ytterligar minska mängden avfall
som kommunen måsta hantera.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta
att ärendet därmed är besvarat

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Ansökan om avgångsvederlag
SoT/2018:236 - 023
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens
arbetsutskott besluta
att avslå ansökan om avgångsvederlag.
Ärendebeskrivning
xxxxxx anställd som xxxxxx inom service- och teknikförvaltningen, har
ansökt om avgångsvederlag.
Service- och teknikförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
Förvaltningen har inte övertalighet. Det är inte heller möjligt att dra in
tjänsten som xxxxxx Förvaltningen ser ingen möjlighet att utbetala
avgångsvederlag inom förvaltningens budget.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns inte möjlighet att inom förvaltningens budgetram bevilja avgångsvederlag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
att avslå ansökan om avgångsvederlag.
Underlag
1. Ansökan från anställd

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20 (27)

2018-08-28

Service- och tekniknämnden
§ 106
Överlåtande av Hundgården Nuollamyren 1:2
SoT/2018:357 - 219
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att överlåta Hundgården till Hundklubben.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-19 (KS/2015:567 299) att avstycka fastigheten Hundgården Nuollamyren 1:2 och därefter i dialog
med hundklubben utarbeta förutsättningar för överlåtelse av fastigheten.
Fastighetssamordnaren och utvecklingsenheten har haft möten med
hundklubben för att kunna arbeta fram en bra lösning.
Hundgården har varit i behov av renovering och önskemål finns även om
utbyggnad för att öka intäkterna och tillgodose behoven hos kommunens
hundägare. Hundklubben har genom intäkter och gåvor samlat in
500 000 till upprustning och utbyggnad av hundgården.
Gällivare kommun har, via utvecklingsenheten och fastighetsavdelningen
bidragit med ytterligare 400 000 kr till projektet.
Hundklubben har en tydlig plan och vision för utveckling av hundgårdens
verksamhet. Föreingen har en stabil ekonomi och visar på en ekonomisk
hållbarhet i framtiden, där utrymme finns för både drift, underhåll och
sparande. Fastighetsavdelningen anser att hundklubbens förutsättning är
goda och att överlåtelse av hundgården nu kan ske.
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 föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlåta Hundgården till Hundklubben.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Verksamhetsbeskrivning BHK Malmen
2. Överlåtelseavtal
3. Karta över fastighetsreglering Nuollamyren 1:2

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Malmbergets AIF:s drift av ishallen i Malmberget
SoT/2018:359 - 805
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå begäran om kostnadstäckning på 808 708 kr då tilldelad driftbudget ej medger något utrymme för en tillstyrkan.
Socialdemokraterna deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning
Malmbergets AIF anser i rubricerat ärende att driftbidraget inte är ekonomiskt anpassat till kostnaderna för driften och begär kostnadstäckning
för underskottet 2017 och beräknad driftkostnad för 2018, sammantaget
808 708 kr.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att tilldelad driftbudget som baserats på tidigare kostnadsberäkningar uppgår 2018 till 1 645 000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och tekniknämndens budgetramar för verksamhetåret 2018
medger inget utrymme att finansiera det sökta extra bidraget om
808 708 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Betydande negativa kosekvenser för barngrupper med konståkning och
ishockey som huvudsaklig fritidssysselsättning, om verksamheten vid
ishallen upphör.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå begäran om kostnadstäckning på 808 708 kr då tilldelad driftbudget ej medger något utrymme för en tillstyrkan.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Ärendeuppföljningslista
SoT/2018:36 - 012
Service- och tekniknämnden tar del av upprättad ärendeuppföljningslista.
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningslistan tas upp som en stående punkt vid varje nämndsammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Upphandling snöröjningsuppdrag landsbygden, Gällivare kommun
INK/2018:33 - 050
Service- och tekniknämnden beslutar
att anbud enligt ovan antas och att avtal tecknas under förutsättning att
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol
inte förordnar om åtgärd.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Nuvarande ramavtal avseende snöröjning på landsbygden löper ut 201809-30. Inköpsfunktionen har därför fått i uppdrag att infordra anbud för
en ny avtalsperiod om två (2) år med option på ett (1) år enligt förfrågningsunderlag daterat 2018-04-25.
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för Lagen om offentlig upphandling (LOU) och har genomförts som en förenklad upphandling.
Anbud har inkommit från följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BDX Företagen AB
Dan Eriksson
John Grönberg
Karl-Gösta Johansson
LMS Entreprenad AB
Peab Anläggning AB
SJS
Swerock AB

Sammanställning av anbud enligt bilaga – Sammanställning 2018-08-14
och anbudsutvärdering dat. 2018-08-08.
Efter genomförd anbudsutvärdering framkom att nedan angivna anbudsgivare lämnat det prismässigt lägsta anbuden.
–
–
–
–

BDX Företagen
John Grönberg
LMS Entreprenad
Swerock

Fördelning av ort/väg framgår av bilagd sammanställning.
Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna beräknas till ca 2 700 000 kr per år vilket innebär 8,5 %
lägre kostnad än vid nuvarande avtalsperiod. Kostnaden belastar beställande avdelnings driftbudget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att anbud enligt ovan antas och att avtal tecknas under förutsättning att
överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol
inte förordnar om åtgärd.
Underlag
1. Sammanställning 2018-08-14
2. Anbudsutvärdering 2018-08-08
3. Förfrågningsunderlag 2018-04-25

Utdragsbestyrkande
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§ 110
Upphandling ramavtal Beläggnings-, VA samt Allmänna anläggningsarbeten, Gällivare kommun
INK/2018:25 - 050
Service- och tekniknämnden beslutar
att avbryta upphandlingen med anledning av att förfrågan inte motsvarar
det verkliga behovet, att förfrågan och mängdförteckning omarbetas
samt att ny upphandling därefter genomförs.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen avser ramavtal för mark- och anläggningsarbeten, VAarbeten samt asfaltsbeläggningar. Arbetena är ofta av akut karaktär och
kan därför kräva omedelbara insatser. Antagen entreprenör skall därför
med kort varsel kunna ställa erforderliga resurser till förfogande. Avtalstyp är ramavtal med samtliga villkor fastställda.
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har
genomförts genom öppet förfarande.
Baserat på anbudsgivares svar samt prissättning som tyder på att många
poster i mängdförteckningen till förfrågan inte kommer att beställas i någon större omfattning föreslås att upphandlingen avbryts och att utformning av förfrågan/mängdförteckning omarbetas p.g.a. dess omfattning
samt att ny upphandling genomförs.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att avbryta upphandlingen med anledning av att förfrågan inte motsvarar
det verkliga behovet, att förfrågan och mängdförteckning omarbetas
samt att ny upphandling därefter genomförs.

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Kurser/konferernser/återkoppling
SoT/2018:37 - 027
Service och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information.
Ärendebeskrivning
Under denna punkt redovisas kurser och konferenser.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Service och tekniknämnden föreslås besluta
att tacka för lämnad information.
Underlag
1. Kommande kurser och konferenser

Utdragsbestyrkande
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Bilaga § 103

Svar på granskning av Gällivare kommuns avfallshantering
Syftet med granskningen är att ta ställning till om Service- och tekniknämnden
bedriver avfallsverksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt ta ställning till om den interna kontrollen
inom området är tillräcklig. Granskningen har omfattat fyra områden
”nämndens styrning av verksamheten”, ”mätetal för styrning, kontroll
och utvärdering”, ”system och rutiner för att mäta kundnöjdhet” och
”måluppfyllelse”.
I granskningen framkommer att Service- och tekniknämnden får kritik främst för
att aktuell renhållningsordning med konkreta och relevanta verksamhetsmål
saknas vilket resulterat i att verksamheten endast i begränsad omfattning
bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2017. Den interna
kontrollen bedöms inte ha varit tillräcklig. Såsom nämns i granskningen har
styrningen av avfallshanteringen till viss del fått stå tillbaka på grund av att
andra verksamheter inom nämndens ansvarsområde prioriterats högre under
den gångna perioden. Att genomföra revidering av renhållningsordningen är ett
omfattande arbete som kräver förvaltningsövergripande insatser. Arbetet har
startat genom att påbörja arbetet med att uppdatera kommunens avfallsplan. I
arbetet med att revidera renhållningsordningen kommer hänsyn tas till de
synpunkter som framkommer i granskningen särskilt avseende målformulering
och hur adekvat uppföljning ska ske.
I granskningen har det även efterfrågats vilka system och rutiner som finns för
att följa upp kundnöjdhet. Service- och tekniknämnden har inte gjort någon egen
mätning av kundnöjdhet utöver den medborgarundersökning där Gällivare
kommun deltar vartannat år och som Statistiska centralbyrån (SCB) genomför. I
resultatet från 2017 framkommer att när det gäller sophämtningen i kommunen
är resultatet på den enskilda frågan något bättre jämfört med resultatet 2015
och resultatet på frågan om tillgänglighet till återvinningscentral är detsamma
som föregående mätning. Det totala betygsindexet på frågeområdet ”renhållning
och sophämtning” har i SCB´s undersökning sjunkit en aning men då ingår fler
frågor som inte direkt berör avfallshanteringen. I kommunens
felanmälningssystem framkommer att cirka 50 felanmälningar har inkommit som
avser någon form av brist inom renhållningen under 2017. Av dessa avser 41
stycken hushållsavfall där merparten inkommit för att sopkärlet inte har tömts.
Utifrån de siffror som redovisats i SCB´s undersökning och det resultat som går
att utläsa genom felanmälningssystemet har det inte bedömts finnas behov av
att ytterligare mäta kundnöjdhet för närvarande.
I granskningen framkommer vidare att avfallsverksamheten till övervägande del
har bedrivits på ett tillfredsställande sätt ur ett ekonomiskt perspektiv. Att
nämnden fastställer den ekonomiska planen för hur det ackumulerade resultatet
ska användas under det närmaste året samt för planperioden 2018-2020 nämns
som en förbättringsåtgärd. Den aktuella planen kommer att presenteras för
nämnden inom kort.

Annette Nilsson-Springare

Rune Blomster

Verksamhetsutvecklare

Förvaltningschef

