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§ 112
Delgivningar
SoT/2018:31 - 001,SoT/2018:396 - 050,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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§ 113
Delegationsbeslut
INK/2018:66 - 056,SoT/2018:32 - 002
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälan om beslut fattade på delegation, service- och tekniknämnden.
Tillsynsansvarig har på delegation av service- och tekniknämnden fattat
beslut redovisade i rapport.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta
att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
Underlag
1. Rapport.

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Verksamhetsuppföljning
SoT/2018:38 - 012
Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningschefen att återigen lyfta problematiken till
förvaltningschefsgruppen, samt
att ta med service- och teknikförvaltningens förslag till lösningar för att
undvika att service- och teknikförvaltningen tvingas avsluta samarbetet
med socialförvaltningen på grund av arbetsmiljöproblem för servicecentralen,
att övriga IT-tekniska problem för växeln åtgärdas skyndsamt,
att tacka för lämnad information.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsuppföljning tas upp som en stående punkt vid varje
sammanträde.
Vid dagens sammanträde informerar:
Maria Nyström, enhetschef servicecentralen, om hur sammanslagningen
av receptionen med socialförvaltningens reception fungerar.
Johan Johansson, bilpoolsansvarig, om bilpoolen och sitt uppdrag.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (S)
att uppdra åt förvaltningschefen att återigen lyfta problematiken till
förvaltningschefsgruppen, samt
att ta med service- och teknikförvaltningens förslag till lösningar för att
undvika att service- och teknikförvaltningen tvingas avsluta samarbetet
med socialförvaltningen på grund av arbetsmiljöproblem för servicecentralen,
att övriga IT-tekniska problem för växeln åtgärdas skyndsamt,
att tacka för lämnad information.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Presentation.

Utdragsbestyrkande
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§ 115
Alternativa utformningar av diken och förslag på plogkäppar
SoT/2018:531 - 311
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information och lägga informationen till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 28 augusti 2018
beslutades att service- och teknikförvaltningen tar fram alternativa
utformningar av diken med kostnader för varje alternativ och förslag på
plogkäppar till service- och tekniknämndens sammanträde 2 oktober
2018.
Peter Eriksson, avdelningschef, informerar om alternativen för utformning
av diken, men har ingen uppgift om kostnaderna. Plogkäppar sätts där
det behövs.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2018-08-28 § 98.

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
SoT/2018:33 - 301
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar förvaltningschefen och ledamöterna ställer
frågor.
Ledamöterna ställer frågor:
Mats Rantapää (S):
Påverkar beredskapsflygplatsen kostnaderna för bränsle?
Finns policy för stängning av flygplatsen, så resenärerna inte behöver stå
ute innan transport från flygplatsen.
Tillgänglighet Tallbacka IP för spontanidrott och belysning?
Margareta Pohjanen (S):
Hur går det med Agda Rössel?
Monica Eriksson (S):
Ombyggnation Sjöparkskolan?
Vad händer med Dundrets backar?
Mattias Liinanki (MP):
Täcker hyrorna kostnaderna för ombyggnationen av
Alen5?
Rune Blomster, förvaltningschef svarar på frågorna:
Det finns inga krav på att flygplatsen ska stå för kostnaderna.
Förvaltningschefen tar med sig frågan om tillgänglighet Tallbacka IP och
belysning.
Planering pågår avseende minnet av Agda Rössel.
En fördröjning med eleverna som flyttas från Tallbackaskolan, I-huset
Välkommaskolan och Koskullskulle.

Utdragsbestyrkande
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Utvecklingsenheten har Dundret-ärendet.
Hyrorna på Alen 5 täcker eventuellt kostnaderna.
Britt-Marie Wiklund (M) informerar att resenärerna inte blir utslängda
från flygplatsen vid stängning, men går man ut kommer man inte in igen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 117
Inriktningsbeslut framtida avfallshantering
SoT/2018:510 - 450
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta de fyra punkterna som inriktnings beslut för planarbete.
Ärendebeskrivning
Arbetet med ny avfallsplan och nya renhållningsföreskrifter är påbörjat.
Några frågor som man identifiera över vilka förändringa detta kan leda till
är.
1. Separat omhändetagande av bilogiskt avfall från 2020.
Då det idag finns ett regeringsdirektiv som är tvingade är till detta. Är det
en fråga som vi måste ha med i avfallsplan och renhållningsordning.
Regeringsdirektiv kan visserligen förändras, men då vi idag är en av det
få kommuner som inte har detta, riskera vi att i framtiden få problem i
omhändertagande av blandavfall.
2. Rörlig taxa som gynnar återvinning.
Idag har vi en taxa som man kan välja olika kärlstorlekar och olika hämtningsintervall. Taxan har en rörlig del men det är mera en beräkning på
vad som är fasta- och rörligakostnader. En taxa som delvis beror på hur
mycket och ofta man tömmer sina behållare uppmuntrar till återvinning.
3. Översyn av hämtningsområden och hämtningsintervaller
Kommunen är idag uppdelad i områden med olika hämtning. Det måste
ses över och anpassa till det behöv som kunder och samhället har.
4. Beslut om befrielse och uppehåll
Idag sker det ena från SoT och det andra från MBR. Lämpligen bör MBR
ha båda besluten.
Ekonomiska konsekvenser
Behöver inte vara märkbara. Vi kan naturligtvis inte styra skatter och
avgifter som vi har för tjänster. Men med ett god planering och bra upphandlingar kan vi ändå få en effektiv verksamhet som ger rimliga taxor
för kunderna.

Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden
besluta
att anta det fyra punkterna som inriktnings beslut för planarbete.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2018-08-28 § 104.
2. Föreskrifter för avfallshantering.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2018-09-18 § 62.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att anta de fyra punkterna som inriktnings beslut för planarbete.

Utdragsbestyrkande
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§ 118
Överlåtande av Hakkas 6:14
SoT/2018:502 - 253
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att överlåta Hakkas 6:14 till HBB,
att från budget 2019 fördela 900 tkr som överlåtelsebidrag till HBB enligt
fördelningsmodell nedan
-

500 tkr från avsedda medel till avvecklingsfastigheter
200 tkr från avsedda medel från lokala utvecklingsprojekt, utv. enheten. (inväntar beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott)
200 tkr från kommunstyrelsen till förfogande drift, verksamhet 941,
ansvar 80.

Ärendebeskrivning
Service- och tekniknämnden föreslog 2016-05-15 (SoT/2015:717 294)
kommunstyrelsen besluta att lägga ut fastigheten Hakkas 6:14 flerfamiljshus till försäljning. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-19 att
ärendet skulle remitteras till utvecklingsenheten för vidare utredning.
Utredningen (KS/2018:668) visar att det för Hakkas framtid är viktigt att
säkerställa att fastighet 6:14 Hakkas flerfamiljshus kommer till nytta för
byn, och inte överlåts eller säljs till oseriösa aktörer.
Det finns bostadsbehov för främst äldre, unga vuxna och inflyttare. För
landsbygden generellt och Hakkas i synnerhet är det extra angeläget att
se till helheten, att det exempelvis finns boende som möjliggör rekrytering av kvalificerade lärare, kundunderlag till affär, arbetstillfällen,
familjer som väljer Hakkas samt äldre som vill bo kvar där de har sitt
sociala nätverk.
Föreningen HBB, Hakkasbygdens boende ekonomisk förening, har till
syfte att möjliggöra för alla som vill bo i Hakkas har möjlighet att göra
det.
I enighet med målområden och delmål i Gällivare kommuns antagna
Landsbygdstrategi så bör fastigheten överlåtas till HBB.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningen tilldelas strukturellt bidrag för 2018 med
2 017 tkr för att täcka underskottet från reglerings- och saneringsfastigheter.
Hakkas 6:14 utgör 11 % av underskottet som beräknas till 220 000 kr år
2018. I och med att lägenheterna inte är renoverade kan hyrorna inte
höjas och det negativa resultatet ökar succesivt år för år.
2015 utreddes att kostnaderna att renovera lägenheterna samt gemensamhetsutrymmena skulle bli cirka 2 miljoner kronor. Med hänsyn till
Entreprenadindex och den ekonomiska utvecklingen i Malmfälten, samt
ytterligare framkomna underhållsbehov beräknas kostnaden idag att
landa på cirka 3 miljoner kronor.
Genom att nyttja ideella krafter kan HBB renovera fastigheten för 1,3
miljoner kronor. De kan lägga 400 tkr själva men ställer frågan till
kommunen att ge resterande summa som överlåtelsebidrag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Unga vuxna får en större möjlighet till sitt eget första boende och generationsskifte kan ske genom att äldre kan flytta till mindre lägenheter och
barnfamiljer överta deras hus. Fler boendemöjligheter möjliggör rekrytering av kvalificerade lärare.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlåta Hakkas 6:14 till HBB,
att från budget 2019 fördela 900 tkr som överlåtelsebidrag till HBB enligt
fördelningsmodell nedan
-

500 tkr från avsedda medel till avvecklingsfastigheter
200 tkr från avsedda medel från lokala utvecklingsprojekt, utv. enheten. (inväntar beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott)
200 tkr från kommunstyrelsen till förfogande drift, verksamhet 941,
ansvar 80.

Underlag
1. Utredning KS/2018:668.
2. Vision och bakgrundsbeskrivning HBB.
3. Budget HBB samt följebrev.
4. Gåvobrev.
5. Fastighetskarta.

Utdragsbestyrkande
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§ 119
Budgetuppföljning
SoT/2018:14 - 042
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för augusti 2018.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för augusti 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 augusti 2018.
Underlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter augusti 2018.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter augusti 2018.
3. Service- och teknikförvaltningen 2018-09-18 § 97.

Utdragsbestyrkande
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§ 120
Service- och tekniknämndens fördjupade delårsuppförljning 2018
SoT/2018:27 - 0422
Service- och tekniknämnden beslutar
att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse för januari till
augusti 2018 tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Ärendebeskrivning
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller
viktiga händelser, driftsanalys, investeringsredovisning samt framtidsperspektiv och utvecklingsområden. Till delårsrapporten sammanfattas
även service- och tekniknämndens måluppfyllelse utifrån det beslutade
styrkortet som är en del av kommunens målstyrningsmodell, balanserad
styrning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse för januari till
augusti 2018 tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Underlag
Service- och tekniknämndens delårsrapport uppdelade i:
1. Service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse för januari till
augusti 2018.
2. Service- och tekniknämndens fördjupade måluppfyllelse för januari till
augusti 2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 121
Service- och tekniknämndens verksamhetsplan med styrkort 2019-2021
SoT/2018:25 - 012
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta Service- och tekniknämndens verksamhetsplan 2019-2021.
Ärendebeskrivning
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har
Kommunfullmäktige beslutat att införa en målstyrningsmodell. Både den
politiska organisationen och förvaltningarna omfattas av målstyrningen
och ska arbeta i enlighet med den framtagna modellen.
Service- och tekniknämnden har utarbetat en verksamhetsplan med
fokusområden som utgår från Kommunfullmäktiges vision, verksamhetsidé och strategiska målsättningar.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden
besluta
att anta Service- och tekniknämndens verksamhetsplan 2019-2021.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens verksamhetsplan 2019-2021.

Utdragsbestyrkande
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§ 122
Internkontrollplan
SoT/2018:26 - 0071
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta service- och tekniknämndens internkontrollplan för år 2019.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till
att den interna kontrollen är tillräckligt samt att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt.”
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av
olika delar såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika
utvalda verksamhetsområden där bedömda risker finns.
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta
interna kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012
(§152).
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltning föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att anta service- och tekniknämndens internkontrollplan för år 2019.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens internkontrollplan för år 2019.
2. Service- och teknikförvaltningens arbetsutskott 2018-09-18 § 61.

Utdragsbestyrkande
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§ 123
Ansökan om förlusttäckning Ridklubben Dundret
SoT/2018:390 - 805
Service- och tekniknämnden beslutar
att förvaltningen utbetalar ett engångsbelopp om 370 000 kr till
Ridklubben i en akut situation, enär pengar finns inom ram.
Ärendebeskrivning
Ridklubben Dundret ansöker om utökat tillfälligt driftbidrag på grund av
intäktsbortfall i samband med avstängning av stora manegen. Ridklubben
bedömer inkomstförlusterna till 438 239 kr.
På grund av att stora manegen inte kan användas har föreningen rätt till
hyresreducering enligt hyresreglering. SoT:s Projekt- och samordningsavdelning (PoSA) som ansvarar för hyror har beräknat hyresreduceringen
till 268 706 kr.
Hyran betalas idag av SoT:s Service- och Fritidavdelningen (SoFA) som
lokalbidrag till Ridklubben Dundret. Detta sker genom en intern överförning från SoFA till PoSA. Därutöver utbetalar SoFA ett årliga lokalbidraget
till ridklubben på 100 000 kr, för övriga lokalkostnader som ridklubben
har. Eftersom verksamheten varit begränsad har inte lokalbidraget
betalat ut till ridklubben.
Service- och teknikförvaltningen har efter utredning kunnat konstatera
att hela fastigheten är i väldigt dåligt skick på grund av bristfällig underhåll samt felaktig utförande. Projekt är påbörjat men är inte ännu finansierat avseende ny-/ombyggand av hela fastigheten. Detta innebär att
Ridklubben under flera års tid inte kommer att kunna använda lokalen
som tidigare. Därför är det väsentligt att ridklubben ser över sin verksamhet och budget och anpassar den till provisoriska förhållanden.
Service- och teknik förvaltningen bedömer att SoFA idag har ett
överskott i sin budget då det får en återbetalning av hyra från PoSA samt
att de ännu inte har betalt ut hela bidraget till Ridklubben Dundret.
Lämpligen kan detta överskott på 370 tkr utbetalas till ridklubben i år
som ett extra bidrag.
Ekonomiska konsekvenser
Hyresreduceringen påverkar budgetresultatet negativt för fastighetsavdelningen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 (28)

2018-10-02

Service- och tekniknämnden
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att ridhuset inte kan fungera med normal kapacitet påverkar naturligtvis
ungdomar negativt. Om extra bidrag utbetalas får dock verksamheten
möjlighet att ställa om för till de provisoriska förhållandena.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att ett utökat driftbidrag för 2018 utbetalas på totalt 370 000 kr.
Underlag
1. Ansökan om utökat tillfälligt driftbidrag på grund av särskilda skäl.
2. Service- och teknikförvaltningens arbetsutskott
2018-09-18 § 65.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar
att förvaltningen utbetalar ett engångsbelopp om 370 000 kr till
Ridklubben i en akut situation, enär pengar finns inom ram.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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§ 124
Remiss Utvecklingsplan Centrum
SoT/2018:515 - 212
Service- och tekniknämnden beslutar
att inte lämna något yttrande pga. den korta remisstiden.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 28 augusti 2018
att remittera Utvecklingsplan Centrum för Gällivare kommun till samtliga
nämnder och politiska partier inom kommunen för synpunkter.
Utvecklingsplan Centrum för Gällivare kommun remitteras fram till
15 oktober 2018.
Service och teknikförvaltningen ser det som svårt att lämna något
yttrande på den korta remisstiden som finns till förfogande.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen förslår service och tekniknämnden
besluta
att inte lämna något yttrande.
Underlag
1. Remiss Utvecklingsplan centrum.
2. Remissförslag.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott
2018-09-18 § 63.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (S)
att inte lämna något yttrande pga. den korta remisstiden.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis m.fl. förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och
tekniknämnden beslutar i enighet med Mattias Liinankis m.fl. förslag
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§ 125
Remiss Nya P-normen
SoT/2018:514 - 315
Service- och tekniknämnden beslutar
att service- och tekniknämnden inte har något att erinra avseende
förslaget nya p-normen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 28 augusti 2018
att remittera Nya P-normen för Gällivare kommun till samtliga nämnder
och politiska partier inom kommunen, för synpunkter. Nya P-normen för
Gällivare kommun remitteras fram till 15 oktober 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att service- och tekniknämnden inte har något att erinra avseende
förslaget nya p-normen.
Underlag
1. Remiss.
2. Remissförslag nya parkeringsnormen.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott
2018-09-18 § 64.
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§ 126
Ärendeuppföljningslista
SoT/2018:36 - 012
Service- och tekniknämnden beslutar
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 tekniknämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.
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§ 127
Kurser
SoT/2018:37 - 027
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick har följande kurser inkommit:
1. Hälsoskolan i Norrbotten inbjuder till workshop om hälsofrämjande
skolutveckling.
Tid och plats: 24 oktober 2018, Luleå.
2. Snöskoterrådet inbjuder till Nationella snöskoterrådets jubileumsforum.
Tid och plats: 2-3 oktober 2018, Östersund.
3. Inbjudan till Nordic solutions for robust societies.
Tid och plats: 23-25 oktober 2018, Norrköping.
4. Inbjudan till den nordiska konferensen Skapa åldersvänliga städer i
Norden.
Tid och plats: 15-16 oktober 2018, Stockholm.
5. PWC inbjuder till Intern styrning och kontroll för förtroendevalda.
Tid och plats: 13 november 2018, Stockholm, 27 november 2018,
Göteborg.
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§ 128
Service- och tekniknämndens uppföljning internkontroll januari-augusti
2018
SoT/2018:28 - 0071
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens internkontrollplan för år 2018.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Nämnd har upprättat internkontrollplan för år 2018 som omfattar uppföljning av uppsatta mål, ekonomisk uppföljning, uppföljning av
nämndens ärenden, uppföljning av revisionsrapporter, reglementen samt
uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 augusti år 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden
besluta
att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens internkontrollplan för år 2018.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens internkontrollplan för år 2018.
2. Uppföljning av Service- och tekniknämndens internkontrollplan år
2018.
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§ 129
Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag
SoT/2018:545 - 805
Service- och tekniknämnden beslutar
att verksamhetsbidrag för perioderna 2018-01-01 -- 2018-06-30 (Budget
2018) samt 2018-07-01 -- 2018-12-31 (Budget 2019) utgår med
50 kr/deltagare och 32 kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 60
kr/deltagare och 32,50 kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 70 kr/deltagare
och 33 kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar i prioriterade områden
utgår med 80 kr/deltagare och 33,50 kr/aktivitetstillfälle samt
att prioriterade områden är kommunens byar och prioriterade åldrar och
grupper är flickor 13-19 år.
Ärendebeskrivning
Enligt gällande normer för kommunalt föreningsstöd ska service- och
tekniknämnden vid varje utbetalningstillfälle, 25 februari och 25 augusti
årligen besluta vad varje deltagare ska vara värd respektive vad varje
aktivitetstillfälle ska generera i bidrag. Nämnden ska vidare besluta om
ett större bidrag ska ges prioriterade åldrar och områden.
Ekonomiska konsekvenser
Förslagen inryms i den budgetram som service- och tekniknämnden har
för verksamhetsåret 2018 och den ram som förväntas medges nämnden
2019. Skulle kommande års ram för bidraget av någon anledning bli
förändrad, har nämnden möjlighet att anpassa bidragsbeloppen i
samband med beslut om 2019 års verksamhetsbidrag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Verksamhetsbidraget är av mycket stor betydelse för de föreningar som
bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Att barn och ungdomar aktiveras på olika sätt är positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Föreningarnas
verksamhet leder i flertalet fall till att barn tränas i demokrati på ett
praktiskt sätt och i bästa fall lär sig se allas lika värde.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att verksamhetsbidrag för perioderna 2018-01-01 -- 2018-06-30 (Budget
2018) samt 2018-07-01 -- 2018-12-31 (Budget 2019) utgår med
50 kr/deltagare och 32 kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 60
kr/deltagare och 32,50 kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 70 kr/deltagare
och 33 kr/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar i prioriterade områden
utgår med 80 kr/deltagare och 33,50 kr/aktivitetstillfälle samt
att prioriterade områden är kommunens byar och prioriterade åldrar och
grupper är flickor 13-19 år.
Underlag
1. Service- och teknikförvaltningens förslag avseende fördelning av
verksamhetsbidraget.
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