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SoT/2014:1 -001
§ 39
Delgivningar
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Bakgrund
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet.
1.
SOT 2013:52
537
Överenskommelse mellan Trafikverket och Gällivare flygplats om beredskap på
flygplats.
2.
SOT 2013:137
340
Länsstyrelsen Norrbotten 2013-08-27, beslut avseende anmälan om vattenverksamhet
på fastigheterna Gällivare S:70 och Gällivare samf:1, Gällivare kommun.
3.
SOT 2012:402
179
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 245, utredning av utlarmningsfunktionen Gällivare
kommun.
4.
SOT 2013:137
340
Miljö- och byggnämnden 2014-02-13 § 4, beslutar att bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken (MB) för uppförande av
avloppspumpstation för del av Gällivare 12:74.
5.
SOT 2014:74
422
Länsstyrelsen Norrbotten 2014-02-14, samrådsyttrande angående medfinansiering av
miljöåterställningsåtgärder i Lina och Vassara älvar.
6.
SOT 2014:79
287
Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 32, beslutar att återremittera ärendet projektering
Maria förskola kök till kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2014, att
service- och tekniknämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden tar fram ett
underlag utifrån diskussion med kommunstyrelsen.
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7.
SOT 2014:80
287
Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 33, beslutar att återremittera ärendet projektering
Tallbackaskolans kök till kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2014, att
service- och tekniknämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden tar fram ett
underlag utifrån diskussion med kommunstyrelsen.
8.
SOT 2012:158
338
Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 22, beslutar att som gåvobrev överlåta rastplatsen och
stugorna vid Polcirkelportalen samt stugan Aitisentrille i befintligt skick till Nattavaara
hembygdsförening och att rastplatsen med stugorna skall stå till allmänhetens och det
rörliga friluftslivets förfogande.
9.
SOT 2012:40
344
Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 28, vatten- och avloppsförsörjning (VA) södra sidan av
Vassaraträsk.
10.
SOT 2014:78
816
Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 34, beslutar att renovering av Stackens lokaler
hänskjuts till service- och tekniknämnden.
11.
SOT 2012:261
344
Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen meddelar dom i mål nr F2332-12,
ledningsrättsåtgärder berörande Gällivare Tjautjas by.
12.
SOT 2014:84
849
Midnight Sun Adventure 2012-02-17, förslag till aktivitetscenter Sandviken.
13.
SOT 2014:85
517
Länsstyrelsen Norrbotten 2014-02-21, beslut om dispens att framföra motordrivet
fordon i terräng inom Dundrets naturreservat, Gällivare kommun för Hyr och Äventyr
AB och 20tretton.
14.
SOT 2014:12
452
Miljö- och byggförvaltningen februari 2014, beslut om beviljande av befrielser från
kommunal avfallshämtning för en fastighet. Beslut om godkännande av kompostering
samt behovsanpassad avfallshämtning för en fastighet, tömning var 4:e vecka.
15.
SOT 2014:10
312
Skrivelse 2014-03-07, avseende önskemål om asfaltering av gångstigen mellan
Mellanområdet och Tallbackaskolan.
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16.
SOT 2013:329
214
Service- och teknikförvaltningen 2014-03-10, yttrande samråd detaljplan för
Vuoskonjärvi industriområde etapp II.
17.
SOT 2013:358
214
Service- och teknikförvaltningen 2014-03-10, yttrande gällande detaljplan för
Stålvallen, del av Gällivare 12:74.
18.
SOT 2013:342
214
Service- och teknikförvaltningen 2014-03-10, yttrande gällande detaljplan för del av
Gällivare 12:74, öster om Treenighetens väg/väg E45.
19.
SOT 2013:244
512
Kommunfullmäktige 2014-03-03 § 23, motion av Stig Eriksson (v) och Ove Haarala (v)
– Fartdämpande åtgärder väg 860 infart Koskullskulle.
20.
SOT 2013:360
805
Kommunfullmäktige 2014-03-03 § 20, riktlinjer föreningsstöd ungdomsorganisationer.
21.
SOT 2014:102
420
Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens miljöhandlingsprogram 2013-2016.
22.
SOT 2014:104
435
Länsstyrelsen Norrbotten 2014-03-14, beslut att bifalla ansökan om elfisketillstånd.
23.
SOT 2012:438
359
Miljö- och byggförvaltningen 2014-03-05 beslut att godkänna service- och
Teknikförvaltningens plan för åtgärder efter undersökningar av dagvatten i Gällivare
tätort.
24.
SOT 2014:99
354
Miljö- och byggförvaltningen 204-03-05, beslut om ändring i befintliga avloppsordning
på Mäntyvaara 9:14, 9:2>3 och 9:3>2.
Protokoll har inkommit från:
Rådet för funktionshindersfrågor 2014-02-18.
Fjällsäkerhetskommittén 2014-02-24.
Kommunala pensionärsrådet 2014-02-28.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
|
|
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SoT/2014:2 -002
§ 40
Delegationsbeslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
Bakgrund
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden.
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet
CENTRALA INKÖPSFUNKTIONEN
Anbud har antagits gällande
Datum
Objekt
2014-02-12 Upphandling säkerhetsbesiktning av lekplatser och gymnastikhallar,
Ramavtal 2014-03-01—2016-02-29.
Entreprenör: SGL Säkerhetskontroll AB, Luleå
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Ordförande för service- och tekniknämnden, Mats Rantapää har i enlighet med
delegationsordning gällande brådskande ärenden fattat beslut
Datum
Objekt
2014-03-05 Upphandling avseende sopblåsmaskin flygplatsen, Gällivare kommun
Entreprenör: Överaasen AS, Gjövik Norge.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
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SoT/2014:3 -042
§ 41
Budgetuppföljning februari 2014
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för februari.
Bakgrund
Budgetuppföljning för februari har upprättats.
Sofia Ekström, ekonom föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 09.15-09.35.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för februari.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter februari 2014.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter februari 2014.
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SoT/2013:304 -007
§ 42
Revisorernas slutdokument avseende styrelsens och nämndernas ansvarsutövande
Service- och tekniknämnden beslutar
att med beaktande lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Utgångspunkt för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och styrelsens
ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom
aktiva beslut. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen fordras även att
ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och till resultatet i förhållande till
fullmäktiges uppdrag.
Revisorerna har under verksamhetsåret 2013 löpande följt nämndernas verksamhet bl.a.
via protokoll samt i samband med granskningen av delårsrapporten. Därutöver har enkät
tillställts ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsen och nämnderna som varit utformad
med inriktning på nämndens ledning, styrning och kontroll. Revisorerna har även träffat
kommunstyrelsen och nämnderna utifrån ett i förväg utskickat underlag baserat på de
genomförda enkäterna. Vissa vidtagna åtgärder har i viss mån följts upp med anledning
av bedömningar och förslag revisorerna lämnat i samband med tidigare genomförda
granskningar.
Den årliga ansvarsprövningen för 2013 års verksamhet har genomförts med särskild
inriktning på områdena:
• Mål, uppdrag, riktlinjer
• Uppföljning, återrapportering, analys
• Resultat
• Arbetsformer
• Ks uppsiktsplikt
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Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsens och nämndernas arbete följer
en i väsentliga delar ändamålsenlig struktur. Det noteras också som positivt att arbetet i
kommunstyrelsen och nämnderna överlag sker i en positiv anda och med ett gott
diskussionsklimat. Revisorerna efterlyser ett mer aktivt agerande från styrelsen och
nämnderna i några avseenden, främst kopplat till formerna för kommunstyrelsens
uppsikt över nämnder och bolag samt till internkontrollarbetet där man efterlyser en
väsentligt förbättrad följsamhet till fullmäktiges beslut angående struktur för
internkontrollarbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnen besluta
att med beaktande lägga ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande.
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SoT/2014:90 -026
§ 43
Personalredovisning - Hälsobokslut 2013
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde redovisar personalenheten hälsobokslutet för 2013.
Vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2014-03-10 § 17
beslutades att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den
25 mars 2014.
Inga-Lill Eriksson, personalhandläggare föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 09.45-10.15.
Beslutsunderlag
1. Personalredovisning med hälsobokslut 2013.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
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.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 73 (94)

2014-03-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2014:4 -301
§ 44
Förvaltningschefen informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor
för service- och teknikförvaltningen.
Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om pågående verksamhet.
Informationen pågår mellan kl. 11.05–11.15.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
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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SoT/2011:215 -040
§ 45
Dagvattenärende Fasanen 3
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen, som inte föranleder någon åtgärd från service- och
tekniknämndens sida.
Bakgrund
Redogörelse av dagvattenärende Fasanen 3.
Lars Dyrlind planerare avfall/VA föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 09.25-09.50.
Yrkande
Mats Rantapää (s)
att tacka för informationen, som inte föranleder någon åtgärd från service- och
tekniknämndens sida.
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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SoT/2014:83 -003
§ 46
Ändring och revidering av service- och tekniknämndens reglemente
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till ändring och revidering av reglemente för service- och
tekniknämnden,
att det nya reglementet gäller från och med den 10 juni 2014.
Bakgrund
I februari 2014 antog service- och tekniknämnden strategisk handlingsplan
reinvesteringar och projekt 2014-2015 med syftet att uppdra till service- och
teknikförvaltningen att verkställa kommunala reinvesteringsprojekt som service- och
tekniknämnden eller kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra,
avseende infrastruktur och kommunaltekniska anläggningar.
Förtydliganden avseende nämndens uppdrag har gjorts i reglementet.
I och med detta, har den översyn av reglementet genomförts som nämnden har i
uppdrag att göra varje mandatperiod.
Vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 mars 2014
beslutades att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den
25 mars 2014.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till ändring och revidering av reglemente för service- och
tekniknämnden,
att det nya reglementet gäller från och med den 10 juni 2014.
|
|
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Beslutsunderlag
1. Strategisk handlingsplan Reinvesteringar och projekt 2014-2015.
2. Jämförelse.
3. Förslag till reglemente.
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SoT/2013:373 -311
§ 47
Svar på revisorernas granskning avseende gatuunderhållet i egen regi respektive på
entreprenad
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att beakta granskningen vid kommande fördelning av ram för infrastruktursatsningen
och drift.
Bakgrund
Förtroendevalda revisorerna I Gällivare kommun har genomfört en uppföljande
granskning av om service- och tekniknämndens, SoTn, underhåll av gator bedrivs
ändamålsenligt och med tillräckligt intern kontroll. Revisorernas sammanfattade
bedömning utifrån revisionsfrågan är att service- och tekniknämndens arbete med
gatuunderhållet inte är ändamålsenligt men att nämnden för det underhåll som bedrivs
har en tillräckligt intern kontroll vad gäller kvalitetsaspekter och ekonomiskt utfall.
Revisorerna noterade i sammanhanget som positivt det arbete som inletts i form av en
infrastrukturutredning (och därav följande handlingsplaner) som påvisar de långsiktiga
underhållsbehoven på en övergripande nivå.
Service och teknikförvaltningen instämmer i resultatet och bekräftar behovet av
tillräckliga resurser för att ändamålsenligt kunna bedriva underhåll av gator.
Vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 mars 2014 § 20,
beslutades att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den
25 mars 2014.
Ekonomiska konsekvenser
För små resurser som leder till eftersatt underhåll skjuter upp kostnaderna samt fördyrar
åtgärder som genomförs sent.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Eftersatt underhåll medför störning samt skjuter kostnaderna på framtiden vilken
medför negativa konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att beakta granskningen vid kommande fördelning av ram för infrastruktursatsningen
och drift.
Beslutsunderlag
1. Revisorernas granskning.
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SoT/2014:77 -314
§ 48
Svar på frågeställningar från miljö- och byggförvaltningen
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna redogörelsen som svar till miljö- och byggförvaltningen som uppfyller
kravet som ställs i kapitel 8 § 12 PBL.
Bakgrund
Miljö och byggnämnden begär en redovisning av service- och tekniknämnden hur de
som verksamhetsansvarig för snöröjningen avser att uppfylla Plan- och bygglagens
(PBL) krav och Handisams mål för funktionshindrade i Gällivare kommun.
Lagas som styr
Det är flera lagar styr verksamhet som snöröjning. I frågeställningen lyfts frågan hur
krav i PBL uppfylls.
Ur Plan- och bygglagen
8 kap, 15 § ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte
uppkommer.” Lag (2010:900).
Allmänna platser och andra områden
12 § Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas
också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock
att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen
eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna
lag.
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas,
om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att
avhjälpa. Lag (2011:335).
Källa: www.lagen.nu/2010:900
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Det finns flera andra lagar som också styr vinterväghållning. Exempelvis:
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Definition
2§ ”gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att
uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som
med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga
om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.”
3 § ”Kommunen kan ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där
kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra de åtgärder som avses i 2 §
första stycket i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som
behövs för gångtrafiken.”
12 § ”Kommunen får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt
fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. I ett
beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. Blir ett föreläggande eller förbud
inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad. Kommunen
får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.”
Lag (1998:814).
Källa: www.lagen.nu/1998:814
Redogörelse för verksamheten
Service och tekniknämnden är verksamhetsansvarig för drift och underhåll på gator och
där arbete för god väghållning är en förutsättning. Ställda krav är inte enbart för
fordonens framkomlighet, utan också för att hög trafiksäkerhet och god tillgänglighet
för alla ska kunna nås. I synnerhet för oskyddade trafikanter och för funktionsnedsatta
är bra och omsorgsfull vinterväghållning grunden till trafiksäkerheten och tillgänglighet.
Med bland annat tillgänglighet som utgångspunkt har Service och tekniknämnden tagit
beslut om en snöröjningsorganisation där förutsättning var att inom budget förbättra
kvalitet avseende tillgänglighet, attraktivitet, säkerhet och service i en ny organisation
från vintern 2012. Organisationen bygger på betydligt fler antal insatser än tidigare år
med egen regi verksamhet på i huvudsak prio 1 gång och cykelvägar, säkra skolvägar,
genomfartsleder och bussleder. Utvärderingar görs kontinuerligt med både egen
personal och entreprenörer.
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Tillgänglighet för alla
Service och tekniknämnden arbetar med tillgänglighet för alla, ett exempel på det är
tillgänglighetsslingan. Arbetet inleddes tillsammans med representanter i kommunala
pensionärsrådet (KPR) där en sträckning på en slinga tagits fram vintern 2012-2013. I
arbetet identifierades tillgänglighetsproblem vintertid. Därefter kommunicerades
målpunkter som sammankopplades i en slinga som senare valdes att kallas
tillgänglighetsslingan. Med förhållningssätt i värdeordet Mångfald valde service och
teknikförvaltningen att förbättra tillgänglighet för alla under vintern 2013-2014 på
sträckan. Tillgänglighetslingan underhålls med insatser 1-2 gånger om dagen för
förbättrad tillgänglighet även under pågående nederbörd och snabba väderväxlingar.
Slingan är kommunicerad med representanter i KPR, den finns på hemsidan och har
annonserats i Kometen samt i informationsbroschyr. Information och karta,
beslutsunderlag 1.
Mycket snö och höga krav.
Situationen under vintern 2013-2014 har varit betungande med stor mängd snö och med
svåra personalärenden som påverkat. Den stora mängden snö har också förstärkt den
tidigare problematiken med för få snöupplagsplatser. Avsaknad av plats där
fastighetsägare kan sätta sin snö medför att flertalet fastighetsägare frekvent dumpar
snön från fastigheten ut på gatan. Det försvårar framkomlighet och behovet av mängd
bortkörning ökar dramatiskt och lika så kostnaderna. Samtidigt ökar kraven av
bortforsling av snö och i dagsläget är det inte i balans med vaken tid på utförande eller
ekonomiska förutsättningar. Sedan 2011 har mängden bortkörning av snö från tätort
ökat kraftigt och kostnaderna uppgår nu, för bortkörning, till samma nivå som själva
snöröjningen.
Service och teknikförvaltningen har haft ett förlåtande förhållningssätt då de faktiska
förhållandena på många fastigheter är, att det saknas möjlighet att förvara sin snö inom
fastigheten. Något att tänka vid framtida detaljplanearbete. Information till
fastighetsägare sker via hemsida samt annonsering i Kometen och kommunbladet samt
informationsbroschyr, beslutsunderlag 2.
Med bland annat anledning av begärd redovisning genomförde service och
teknikförvaltningen extra kontroll på samtliga gator/vägar och gång och cykelvägar vid
snöröjning 2014-02-22 för att säkerställa att ställda kvalitetskrav på utförandet uppfylls.
Insatsen utfördes till störst del enligt ställda krav på utförande avseende tidsåtgång och
kvalitet som är satta för att uppnå säkerhet, tillgänglighet och service. Anmärkningarna
som inkom vid kontroll var av ringa karaktär och åtgärdades i samband med insatsen.
Redogörelse av utförd kontroll i beslutsunderlag 3.
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I redogörelsen finns nu beskrivet hur snöhantering genomförs inkluderat tillgänglighet
för alla. Att service och tekniknämnden som verksamhetsansvarig arbetar för god
väghållning och tillhandahåller viktig samhällsfunktion. Framkomlighet och
tillgänglighet fungerar med undantag av korta perioder då störning uppstår i form av
stor snömängd, spårbildning eller skymmande sikt. Vissa delar går att planera in men
till störst del är det väderförutsättningar som styr. Exempelvis är under långa perioder
av ihållande nederbörd och vid tiden för isrivning kan extra störning uppstå, särskilt
under år med mycket nederbörd och i kombination med tidig vår. Exempelvis isrivs
trafikintensiva gator som Hantverkaregatan, nattetid för att minska störning. Ismassorna
läggs nattetid på hög och körs bort under kommande dag för att undvika timdebitering
för natt och trafik nattetid. Om en medborgare stöter på en snöhög som hindrar eller
försvårar framkomlighet avhjälps det genom felanmälan på telefon 0970-18213 och
snart också via hemsida eller App. Störningen avhjälps därefter så fort som möjligt i
enighet med lagen om enkelt avhjälpta hinder: Enkelt avhjälpta hinder5 § Hinder enligt
6–18 §§ ska avhjälpas, så snart det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och
ekonomiska förutsättningarna.
Därmed uppfylls också kravet som ställs i kapitel 8 § 12 PBL.
Service och teknikförvaltningen ser att budget för snöröjning inte harmonierar med
förväntningar och önskemål och ser samtidigt att det är fullt möjligt att leva upp till
kraven med utökad budget samt att alla hjälps åt.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna redogörelsen som svar till miljö- och byggförvaltningen som uppfyller
kravet som ställs i kapitel 8 § 12 PBL.
Beslutsunderlag
1. Information om tillgänglighetsslingan samt karta.
2. Informationstext angående snöröjning för medborgare.
3. Kontrollbesiktning på snöröjning 2014-02-21.
4. Boverkets föreskrifter BFS 2011:13.
5. Skrivelse från miljö- och byggförvaltningen.
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SoT/2014:103 -810
§ 49
Presentation av rastplatser/stugor i Gällivare kommun
Service- och tekniknämnen beslutar
att tacka för informationen och lägger den med beaktande till handlingarna, samt
att förvaltningen återkommer i ärendet.
Bakgrund
Presentation av vilka rastplatser/stugor som finns i Gällivare kommun.
Sven Lundgren, avdelningschef service- och fritid, föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 13.15–14.00.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att tacka för informationen och lägger den med beaktande till handlingarna, samt
att förvaltningen återkommer i ärendet.
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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SoT/2014:9 -012
§ 50
Ärendeuppföljning
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid nämndens sammanträden.
Thomas Regemalm, verksamhetsledare presenterar service- och teknikförvaltningens
ärendeuppföljningslista.
Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningslista.
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SoT/2014:82 -618
§ 51
Feriearbeten 2014
Service- och tekniknämnden beslutar
att inom budgetram erbjuda feriearbete till gymnasieelever samt elever i årskurs 9,
att plats tilldelas, till ungdomar där social förtur beviljas via socialförvaltningen eller
försörjningsenheten, enligt de rutiner som gäller för förtursansökan feriearbeten,
att plats tilldelas i första hand de gymnasieungdomar som inte tidigare haft feriearbete
och i andra hand övriga gymnasieungdomar samt elever i årskurs 9,
att fördelningen av platser blir 50 % till kommunala arbetsplatser 25 % till privata
företag och 25 % till föreningar för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av
uppdrag som föreningar kan ha avtal med företag om,
att platser som inte nyttjas av företag eller föreningar går till kommunala arbetsplatser,
att föreningar erhåller bidrag för lönekostnaden motsvarande kommunens
ferielöneavtal. Bidrag lämnas inte för eventuella övriga ersättningar såsom OB, övertid
m.m.,
att 50 % av lönekostnaden baserat på kommunens ferielöner lämnas till företagare som
tar emot av kommunen anvisade ferieungdomar (exklusive ersättningar som OB, övertid
mm),
att eventuella ersättningar såsom OB, övertid mm. betalas av respektive arbetsplats.
Bakgrund
För 2013 var förslag på fördelning av platser 50 % till kommunala arbetsplatser 25 %
till privata företag och 25 % till föreningar för arbete i föreningsverksamhet, inte för
utförande av uppdrag som föreningar kan ha avtal med företag om. I beslutet ingick
även att platser som inte nyttjas av företag eller föreningar skulle tilldelas kommunala
verksamheter. 2013 har föreningar och företag fått det antal platser som de sökt.
Under 2013 sökte 350 ungdomar feriearbete (155 flickor och 195 pojkar). Av dessa
tackade 267 ungdomar ja till feriearbete utifrån det erbjudande de fick.
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Utfall av fördelning tilldelade platser 2014:
Kommunala verksamheter 163
Föreningar
Företag
Summa:

61 %
71
33
267

27 %
12 %

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
att inom budgetram erbjuda feriearbete till gymnasieelever samt elever i årskurs 9,
att plats tilldelas, till ungdomar där social förtur beviljas via socialförvaltningen eller
försörjningsenheten, enligt de rutiner som gäller för förtursansökan feriearbeten,
att plats tilldelas i första hand de gymnasieungdomar som inte tidigare haft feriearbete
och i andra hand övriga gymnasieungdomar samt elever i årskurs 9,
att fördelningen av platser blir 50 % till kommunala arbetsplatser 25 % till privata företag och 25 % till föreningar för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag som föreningar kan ha avtal med företag om,
att platser som inte nyttjas av företag eller föreningar går till kommunala arbetsplatser,
att föreningar erhåller bidrag för lönekostnaden motsvarande kommunens ferielöneavtal. Bidrag lämnas inte för eventuella övriga ersättningar såsom OB, övertid m.m.,
att 50 % av lönekostnaden baserat på kommunens ferielöner lämnas till företagare som
tar emot av kommunen anvisade ferieungdomar (exklusive ersättningar som OB, övertid
mm),
att eventuella ersättningar såsom OB, övertid mm. betalas av respektive arbetsplats.
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SoT/2014:5 -009
§ 52
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen
Service- och tekniknämnden beslutar
Förvaltningschef Joakim Svensson tar med sig frågorna till service- och
teknikförvaltningen för åtgärdande.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt vid nämndens
sammanträden kan nämndens ledamöter ställa frågor till förvaltningschefen.
Margareta Pohjanen (s)
Bäckskolans elever skulle ha skidtävling och saknade skidspår. Ordförande informerar
om att skidspåren var gjorda till tävlingsdagen.
Belysningen på Hellnerstadion lyser dag som natt.
Vägar som ligger mellan gångstigarna sandas inte.
Janete Henriksson (v)
Vid plogning av vägar vid bussgaraget i Malmberget, plogas endast ett varv, vilket
innebär att vägarna blir smala.
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SoT/2014:96 -805
§ 53
Förslag till nya regler för kommunalt lönebidrag till vissa föreningar
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nya riktlinjer för kommunalt bidrag enligt upprättat förslag, beslutsunderlag 2.
Bakgrund
Nu gällande riktlinjer är beslutade av Kommunfullmäktige 960617 (diarienr:
Ks/1996:306 003). Då en del förändringar inom arbetsmarknadspolitiken skett på senare
år bedöms det nu finnas behov av revidering av riktlinjerna. Förslagen på förändringar
som lämnas minskar även risken för felaktiga utbetalningar.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår genom antagandet av de nya riktlinjerna som
föreslås.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga negativa konsekvenser.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nya riktlinjer för kommunalt bidrag enligt upprättat förslag, beslutsunderlag 2.
Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för kommunalt lönebidrag till föreningar.
2. Förslag till nya riktlinjer för kommunalt bidrag till vissa föreningar och
organisationer som har person anställd och som av Arbetsförmedlingen beviljats viss
typ av lönebidrag.
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SoT/2014:6 -100
§ 54
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen angående
samhällsomvandlingen och projektet ”Nya Gällivare”.
Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om:
GIS-samordnaren och trafikingenjören går över på 100 % till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Upphandling pågår avseende Kommunalhemmet.
Länsstyrelsen vill att LKAB tar fram en plan för avveckling av Malmberget.
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SoT/2014:7 -104
§ 55
Kommunala råden informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde informerar ledamöter från de kommunala råden om
ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen ny information från de kommunala råden.
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SoT/2014:8 -212
§ 56
Översiktsplanen
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 22 januari 2013 § 9 beslutades att
översiktsplanen blir en stående punkt vid nämndens sammanträden.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen ny information.
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SoT/2014:10 -027
§ 57
Kurser/konferenser/återkoppling
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Anmälda kurser till dagens sammanträde.
1. Svenskt Vatten inbjuder till Vattenstämman.
Tid och plats: tisdagen den 13–14 maj 2014, Elmia, Jönköping.
Kostnad: 5 600 kr (medlem), 7 300 kr (ej medlem).
2. Teknologiska institutet inbjuder till konferens – Den moderna idrottsanläggningen.
Tid och plats: 10-11 juni 2014, Birger Jarl Hotell, Stockholm.
Kostnad: 5 980 kr.
3. Hedqvistledarskap inbjuder till seminarium om kommunikation – Dyrköpta erfarenheter.
Tid och plats. Torsdagen den 10 april 2014, kl. 13.00–16.00, Gamla stan, Stockholm.
Kostnad: 595 kr inkl. moms.
4. Boverket inbjuder till informationsträff om inventering av flerbostadshus och stöd till
inventering av den fysiska tillgängligheten.
Tid och plats: 9 april, Storsjöteatern Östersund. 10 april Aros Congress Center,
Västerås.
Anmälan: senast 1 vecka före respektive träff.
Kostnad: kostnadsfritt.
Mats Rantapää (s) återkopplar från presidiekonferensen i Sigtuna. Bland annat
snöröjningen är underfinansierad i de flesta kommunerna.
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SoT/2014:112 -041
§ 58
Kompletteringsbudget skatteinvesteringar 2013-2014
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta ur
investeringsreserven i 2014 års budget
att anvisa 600 tkr till Mariaskolan moduler, projektkonto 44161, ansvar 12021,
att anvisa 400 tkr till Multiarena Malmstaskolan, projektkonto 44104, ansvar 12012,
att anvisa 900 tkr till Förvaltningsbyggnad kundtjänst, projektkonto 20605, ansvar
12021,
att anvisa 894 tkr till Hedgården ombyggnation café, projektkonto 51052, ansvar 12021,
att anvisa 1 500 tkr till Kommunhuset reservkraft, projektkonto 20606, ansvar 12021,
att anvisa 300 tkr till Järnvägsstation Gve Laponiaprojektet, projektkonto 70016, ansvar
12021,
att anvisa 612 tkr till Brushanen 1 och 2, projektkonto 20007, ansvar 12012,
att anvisa 434 tkr till Kvannevägen GC-väg, projektkonto 24209, ansvar 120123,
att anvisa 300 tkr till Stacken projektering, projektkonto 70003, ansvar 12021.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att återföra 5 323 tkr från service- och
teknikförvaltningens investeringsprojekt och föreslagit kommunfullmäktige att anvisa
motsvarande belopp till investeringsreserven i 2014 års budget.
Service- och teknikförvaltningen har detaljgranskat de aktuella projekten och ansöker
om ett tilläggsanslag på sammanlagt 5 940 tkr. Se beslutsunderlag.
Förvaltningschef Joakim Svensson, fastighetssamordnare Ulf Robertsson och ekonom
Sofia Ekström föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 11.30–11.40.
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Ekonomiska konsekvenser
Om inte medel för de aktuella investeringarna erhålls så riskerar projekten att inte kunna
färdigställas respektive skjutas på framtiden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Många av de aktuella projekten är positiva för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta ur
investeringsreserven i 2014 års budget
att anvisa 600 tkr till Mariaskolan moduler, projektkonto 44161, ansvar 12021,
att anvisa 400 tkr till Multiarena Malmstaskolan, projektkonto 44104, ansvar 12012,
att anvisa 900 tkr till Förvaltningsbyggnad kundtjänst, projektkonto 20605, ansvar
12021,
att anvisa 894 tkr till Hedgården ombyggnation café, projektkonto 51052, ansvar 12021,
att anvisa 1 500 tkr till Kommunhuset reservkraft, projektkonto 20606, ansvar 12021,
att anvisa 300 tkr till Järnvägsstation Gve Laponiaprojektet, projektkonto 70016, ansvar
12021,
att anvisa 612 tkr till Brushanen 1 och 2, projektkonto 20007, ansvar 12012,
att anvisa 434 tkr till Kvannevägen GC-väg, projektkonto 24209, ansvar 120123,
att anvisa 300 tkr till Stacken projektering, projektkonto 70003, ansvar 12021.
Beslutsunderlag
1. Ansökan om medel för skatteinvesteringar.
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