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§ 23
Upphandling Kv Överläraren 1, Hedskolan om- och tillbyggnad F6,
Gällivare kommun
SoT/2017:42

050

Service- och tekniknämnden beslutar
att anbud av Nåiden Bygg AB, Luleå antas och avtal tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen avser om- och tillbyggnad av Hedskolan inklusive markarbeten. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Inköpsfunktionen har av Service- och teknikförvaltningen fått i uppdrag
att upphandla entreprenör för ändamålet.
Anbud har inkommit från följande.
HÖ Allbygg AB, Luleå
Nåiden Bygg AB, Luleå
Siemens AB, Luleå
Sammanställning av anbuden enligt bilaga - Sammanställning/utvärdering dat. 2017-02-03
Efter genomförd anbudsutvärdering framkom det att nedan angivna
anbudsgivare lämnat det prismässigt lägsta anbudet.
Nåiden Bygg AB, Luleå
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har
genomförts som en öppen upphandling.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget.
Anbudssumman uppgår till 56 901 000 SEK exkl. moms.

Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och
ungdomar.
Förslag till beslut
att anbud av Nåiden Bygg AB, Luleå antas och avtal tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd.
Underlag
1. Sammanställning dat. 2017-02-03.
2. Anbudsutvärdering dat. 2017-02-03.
3. Förfrågningsunderlag dat. 2016-10-31.
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§ 24
Upphandling VA-ledning till Gällivare flygplats
SoT/2017:61

050

Service- och tekniknämnden beslutar
att anta anbud från NCC Sverige AB, Kiruna samt att avtal tecknas under
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt LUF.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar att förse Gällivare flygplats med kommunalt vatten och avloppsförsörjning. Med anledning av det har inköpsfunktionen
fått i uppdrag att upphandla entreprenör för ändamålet.
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LUF och har
genomförts som en förenklad upphandling.
Anbud har inkommit från följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berggren & Bergman, Luleå
HÖ Allbygg AB, Luleå
NCC Sverige AB, Kiruna
Nyab Sverige AB, Luleå
Peab Anläggning AB, Kiruna
Skanska Sverige AB, Luleå

Efter genomförd anbudsutvärdering framstod anbud från NCC Sverige
AB, Kiruna som det prismässigt lägsta anbudet.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget.
Anbudssumman uppgår till 6 525 000 SEK exkl. moms.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och
ungdomar.
Förslag till beslut
att anta anbud från NCC Sverige AB, Kiruna samt att avtal tecknas under
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt LUF.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Sammanställning dat. 2017-02-02.
2. Kvalificering-Utvärdering dat. 2017-02-02.
3. Förfrågningsunderlag dat. 2016-11-21.
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§ 25
Delegationsbeslut på antagande om anbud upphandling av fett- och
slamhantering, ramavtal 2017-2022
SoT/2017:63

050

Service- och tekniknämnden beslutar
att ordförande får delegation att fatta beslut i upphandlingsärendet under
förutsättning att erforderlig finansiering finns för entreprenaden.
Ärendebeskrivning
Avtal avseende slamhantering löper ut 2017-03-31 varför inköpsfunktionen i samverkan med verksamhetsansvariga infordrar anbud avseende
fett- och slamhantering för en ny avtalsperiod om fem år 2017-04-01 2022-03-31. På beställarens begäran kan avtalet förlängas med ett år.
Upphandlingen kommer inte att hinna bli klar för beslut till Service- och
tekniknämndens sammanträde i februari varför inköpsfunktionen föreslår
att ordförande får delegation att fatta beslut i ärendet.
Förslag till beslut
att ordförande får delegation att fatta beslut i upphandlingsärendet under
förutsättning att erforderlig finansiering finns för entreprenaden.

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Delgivningar
SoT/2014:87

341

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Underlag
1. Rapport delgivningar.
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§ 27
Delegationer
SoT/2016:625

050

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delegationer.
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
2016-12-20
Entreprenör:

Objekt
Upphandling omhändertagande av kommunskrot och blyackumulatorer samt elektrisk
och elektroniskt avfall, ramavtal.
Delområde A: Kommunskrot Kuusakoski Recycling AB, Gällivare.
Delområde B: Blyackumulatorer – Stena
Recycling AB, Luleå.

Beslut fattade på delegation av Centrala inköpsfunktionen för serviceoch tekniknämnden
2017-01-12
Entreprenör:
2017-01-23
Entreprenör:

Upphandling ramavtal avseende säkerhetsbesiktning av lekplatser och gymnastikhallar
för Gällivare kommun och TOP Bostäder AB.
SGL Säkerhetskontroll AB.
Upphandling service av traverser och portar
Gällivare kommun, ramavtal
Konecranes AB, Gällivare – del A.
Beyron Door AB - del B.

Förslag till beslut
att godkänna upprättad förteckning över delegationer.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Upphandling kommunskrot, blyackumulatorer.
2. Upphandling ramavtal säkerhetsbesiktningar lekplatser och gymnastikhallar.
3. Upphandling service av traverser och portar.

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
SoT/2017:4

301

Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschefen:
att återkomma med information om vilka bidrag SportEvent får,
att uppdra till förvaltningschefen att återkomma med information om små
mål på multiarenorna,
att uppdra till förvaltningschefen att ta fram en lista över alla projekt,
som presenteras för nämnden.
Ärendebeskrivning
Vid varje sammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor för service- och teknikförvaltningen och ledamöterna ställer frågor
till förvaltningschefen.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 1.
Rune Blomster, förvaltningschef informerar om:
- Servicecentralen
- Kommunhusets entré/foajén.
Ledamöterna ställer frågor:
Roland Bergström (S):
- Status på projekt önskvärt att få information om.
Britt-Marie Wiklund, ordförande meddelar att information kommer under
dagen.
Mattias Liinanki (MP)
- Ishallen/MAIF?
- Personal
- Sport Event
- Läckande vatten i stallet
Tommy Karlsson (S):
- Skicket på ridhuset inte är bra och tillbyggnad sker hela tiden. Behöver
finnas en klausul i avtalen om vem som får bygga till, underhålla osv.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14 (40)

2017-02-21

Service- och tekniknämnden
Britt-Marie Wiklund (M)
- Information om alla projekt – förvaltningschefen får i uppdrag att ta
fram en lista som presenteras på nämnderna.
- Omtag och kartläggning gällande ridhuset.
- Hellnerstadion
Mats Rantapää (S):
- Bidrag till SportEvent
Rune Blomster, förvaltningschefen bevarar frågorna från ledamöterna:
- Ishallen/MAIF - Möte och diskussioner pågår med MAIF. MAIF kommer
in med en skrivelse på önskemål/krav som presenteras på nämnden i
april.
- Personal - vakans teknisk personal och fritidskonsulent, som ska ersättas. Reborn Life-projektet måste bemannas med 70 %. En projektledare
slutar, rekrytering ska påbörjas.
- Sport Event - Volkswagen tour och statssprint
- Ridhuset - översyn pågår. Budget finns och projektering påbörjas. Dagvattenhanteringen prioriterad.
- Hellnerstadion – arbete pågår, även fiberanslutning. Service- och teknikförvaltningen har ansvar för spåren.
- Bidrag till Sport Event - förvaltningschefen kontrollerar vilka/vilket avtal
som finns och återkopplar vid nästa sammanträde.
- Små mål till multiarenorna - Rune kontrollerar och återkommer.

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Samhällsomvandlingen
SoT/2017:5

100

Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen om samhällsomvandlingen och ”Nya Gällivare”.
Rune Blomster, förvaltningschef informerar om:
- Multiaktivitetshuset
- Va-nätet Repisvaara.

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Projekt avfallskvarnar Repisvaara
SoT/2015:471

452

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott
att inte gå vidare med ”Projekt avfallskvarnar på Repisvaara”.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Protokollsanteckning
Mats Rantapää (S) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna ser med förvåning och förundran att tjänsteskrivelsen inte är gjord av ansvariga tjänstemän utan av förvaltningschef och
kommunchef.
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts sammanträde 201510-06 § 77 beslutades att service- och tekniknämnden utreder möjligheten/ konsekvenser av ett projekt med avfallskvarnar Repisvaara.
Service- och tekniknämnden har behandlat ärendet 2015-05-03, § 58,
man beslöt då att återremittera ärendet till service- och teknikförvaltningen för vidare utredning och förtydligande av uppdraget.
Omhändertagande av bilogiskt avfall sker idag i av ett allt större antal
kommuner i Sverige. Omkring 200 kommuner erbjuder sina invånare
insamling av källsorterat matavfall för central behandling. Ett flertal
kommuner planerar att införa insamling av källsorterat matavfall. Det
vanligaste insamlingssystemet för villahushåll är två separata kärl, ett för
matavfall (brun tunna) och ett för restavfall. En del kommuner har istället
valt fyrfackskärl eller optisk sortering där olikfärgade påsar läggs i
samma kärl. Några kommuner erbjuder som alternativ för kärl att bilogiskt avfall behandlas med avfallskvarn.
Regeringen har etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet där ett är, att ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Insatser ska vidtas med att det senast år 2018 sorteras minst 50 procent av
Utdragsbestyrkande
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matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger och behandlas
biologiskt så att växtnäring tas tillvara. Minst 40 procent av matavfallet
behandlas så att även energi tas tillvara. Några tvingade beslut har ännu
inte tagits av varken regering eller riksdag.
Service- och tekniknämnden har gjort ett antal utredningar om avfallskvarnar.
Ett sätt att ta tillvara det biologiska avfallet är använda avfallskvarn. Med
avfallskvarn mals de biologiska avfallet ner och transporteras med avloppsledningar till reningsverket där det tas om hand. Där bör sedan rötning ske för att ta tillvara metangas. Därefter kan man göra matjord av
det rötade materialet.
Det har framförts förslag om att det nya planområdet på Södra Repisvaara ska införas som försöksområde för avfallskvarnar. Tanken är att
samtliga hushåll ska ha köksavfallskvarn och att övrigt avfall hämtas från
en central station i början av området. Fördelen med detta kan vara att
åtminstone i en liten del av kommunen kommer igång med ett visst omhändertagande av biologiskt avfall. Det har också beskrivitis i utredning
som en fördel att man slipper tung trafik med avfallsfordon i området.
Det kan dock ifrågasättas både ur miljö- och trafiksynpunkt då man troligen ersätter en lastbil varannan vecka, med ett stort antal biltransporter
mellan bostaden och den centrala avfallsstationen.
Om fastighetägare inte önskar avfallskvarn kan man tvinga dem genom
att krav på Köksavfallskvarn kan skrivas in i köpeavtalet vid tomtförsäljning. Kommunen kan sedan lägga ett högt vite och driva ärendet civilrättsligt om fastighetsköparen inte utför åtgärden. Det kan dock bli ett
väldigt besvärligt och arbetskrävande moment.
Ett genomförande kräver också en omarbetning av kommunens Renhållningsföreskrifter, då man måste göra separata regler för Repisvaara.
Ett genomförande kräver också en taxa för avfallskvarnar, då det biologiska avfallet belastar vatten och avlopp. Samtidigt kommer troligen
boende i Repisvaara anse att deras avfallshämtning, om de inte får hushållsnära hämtning som alla andra måste ges lägre avfallstaxa.
Kommunen har hittills tillåtit enskilda som önskat montera in avfallskvarn. Service- och teknikförvaltningen kan bedöma är det inget problem
med transport i avloppsledningar av det biologiska avfallet. Om det blir
tvingande med separering av biologiskt avfall 2018, måste det införas
bruna tunnor. Det kan bli alternativ för brun tunna genom att hushållen
istället installera avfallskvarn.

Utdragsbestyrkande
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Service- och teknikförvaltningen kan dock i dag inte se någon nytta av
ett större försöksområde såsom Repisvaara. Om det fungerar där, vilka
svar skulle det innebära för hela kommunen, då det på kort sikt inte kan
införas obligatoriska avfallskvarnar i alla hushåll och anläggningar.
Ekonomiska konsekvenser
Avfallskvarnar kan knappast ge någon kostnadsbesparing på kort sikt.
Om regeringens mål ska nås till 2018 är bruna tunnan enda alternativet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens
samhällsplaneringsutskott besluta
att inte gå vidare med ”Projekt avfallskvarnar på Repisvaara”.
Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-10-06 § 77.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 5.
Yrkande
Roland Bergström (S) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (S)
att gå vidare med projekt avfallskvarnar Repisvaara.
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att inte gå vidare med ”Projekt avfallskvarnar på Repisvaara”.
Propositionsordning
Ordförande ställer Roland Bergströms m.fl. förslag mot Mattias Liinankis
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott i enlighet med Mattias Liinankis förslag.
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§ 31
Budgetuppföljning
SoT/2017:3

042

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för december 2016.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för december 2016 har upprättats.
Anna Pejok, ekonom/controller föredrar ärendet.
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 december 2016.
Underlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter december 2016.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter december 2016.
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§ 32
Årsredovisning service- och tekniknämnden 2016
SoT/2017:13

041

Service- och tekniknämnden beslutar
att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende
Årsredovisning 2016 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att enligt förslag få kompletteringsbudgetera med
117 079 tkr av skatteverksamheternas investeringsbudget 2016,
att enligt förslag få kompletteringsbudgetera med
2 629 tkr av affärsverksamheternas investeringsbudget 2016.
Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag, årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys,
framtidsperspektiv& utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även
service- och tekniknämndens måluppfyllelse utifrån den tagna verksamhetsplanen som är en del av kommunens målstyrningsmodell.
Service- och tekniknämndens årsredovisning (bokslut) avseende driftbudget 2016 uppvisar ett överskott på 2 063 tkr.
Service- och tekniknämnden begär att få kompletteringsbudgetera 117
079 tkr av skatteverksamheternas investeringsbudget 2016.
Service- och tekniknämnden begär att få kompletteringsbudgetera 2 629
tkr av affärsverksamheternas investeringsbudget 2016.
Yasmine Grill, verksamhetsutvecklare föredrar ärendet
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende
Årsredovisning 2016 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att enligt förslag få kompletteringsbudgetera med
117 079 tkr av skatteverksamheternas investeringsbudget 2016,
att enligt förslag få kompletteringsbudgetera med
2 629 tkr av affärsverksamheternas investeringsbudget 2016.
Underlag
Service- och tekniknämndens årsårsredovisning 2016 uppdelad i:
1. Service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse 2016.
2. Service- och tekniknämndens fördjupade måluppfyllelse 2016.
3. Skatteverksamheternas bokslut 2016.
4. Affärsverksamheternas bokslut 2016.
5. Skatteverksamheternas kompletteringsbudget 2016.
6. VA verksamheternas kompletteringsbudget 2016.
7. Avfalls verksamheternas kompletteringsbudget 2016.
8. Verksamhetsmått nyckeltal affärsverksamheter avfall 2016.
9. Verksamhetsmått nyckeltal affärsverksamheter VA 2016.
10. Verksamhetsmått nyckeltal skatteverksamheter 2016.
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§ 33
Uppföljning internkontrollplan service- och tekniknämnden 2016
SoT/2017:14

0071

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna uppföljning av service- och tekniknämndens internkontrollplan 2016.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Service- och tekniknämnden har upprättat internkontrollplan för 2016
som omfattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska
planer och program, ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens
ärenden, uppföljning av revisionsrapporter, reglementen samt uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 september till 31 december.
Yasmine Grill, verksamhetsutvecklare föredrar ärendet.
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 2016.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2016.
Uppföljning av service- och tekniknämndens internkontroll 2016.
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§ 34
Verksamhetsuppföljning
SoT/2017:10

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att bjuda in Peter Eriksson, projektchef till nämndens sammanträde
8 juni 2017 för information om fastighetsprojekt,
att bjuda in Michael Gustafsson, flygplatschef till nämndens sammanträde
12 september 2017 för information om aktiviteter på flygplatsen.
Ärendebeskrivning
Uppföljningar vid varje nämndssammanträde.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 14.
Peter Eriksson, projektchef informerar om investeringsplanen.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att bjuda in Peter Eriksson, projektchef till nämndens sammanträde 8
juni 2017 för information om fastighetsprojekt,
att bjuda in Michael Gustafsson, flygplatschef till nämndens sammanträde
12 september 2017 för information om aktiviteter på flygplatsen.
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§ 35
Rutiner för hantering av statsbidrag
SoT/2016:652

047

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att resurs tillskapas, för att få en kommungemensam bevakning av olika
bidrag samt administration av ansökningar och redovisningar av dessa.
Ärendebeskrivning
Service och tekniknämnden har framfört att rutiner för hantering av
statsbidrag lämnas av förvaltningen.
Idag finns fastställda styrdokument ”REGLER FÖR HANDLÄGGNINGEN AV EUOCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT” beslutade av Ks 2010-12-20,

Ks/2010:206. Enligt vilket hanteringa av alla typer av bidragsprojekt
skall ske. Följer man reglerna borde det vara tillräckliga rutiner för hanteringa av stadsbidrag.
Vad som kanske saknas anser service- och teknikförvaltningen är en
kommungemensam bevakning om vilka olika bidragsmöjligheter som förkommer. Vad vi kan förstå är det upp till varje verksamhetsansvarig att
bevaka sitt område så att man kan ta del av aktuella bidrag. Dessutom är
det ganska kompetenskrävande att både ansöka och redovisa bidragsprojekt.
Ekonomiska konsekvenser
Om bidrag missas som kommunen är berättigad till är det negativt för
kommunens totalekonomi.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för bar och ungdom.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltingen föreslår kommunstyrelsen besluta
att någon typ av resurs tillskapas, för att få en kommungemensam bevakning av olika bidrag samt administration av ansökningar och redovisningar av dessa.
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Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2016-12-06 § 214.
2. Regler EU- och andra externt finansierade projekt.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar
att resurs tillskapas, för att få en kommungemensam bevakning av olika
bidrag samt administration av ansökningar och redovisningar av dessa.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag mot förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och
tekniknämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen i enlighet med
Mats Rantapääs förslag.
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§ 36
Feriearbeten 2017
SoT/2017:45

618

Service- och tekniknämnden beslutar
att inom budgetram erbjuda feriearbete till ungdomar från 15 år till sista
året på gymnasiet. För att erbjudas arbete ska ungdomen 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.
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. Det innebär att åldersspannet för feriearbeten har
setts över.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i Arbetsgivarnytt 7/16 avseende feriearbeten tydliggjort att det är ett principiellt förbud mot understöd till enskilda näringsidkare i 2 kap 8 § KL. Sådant stöd får lämnas
bara om det finns synnerliga skäl. SKL framför också att det är tveksamt
om kommun- och landstingsanställning av skolungdomar med placering i
företag, föreningar eller organisationer faller inom den kommunala kompetensen. De platser som tillfallit föreningar har varit inom arbeten som
kan anses vara inom den kommunala kompetensen, t.ex., underhåll
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grönområden, idrottsverksamhet, kulturarrangemang mm. För att kunna
erbjuda så många ungdomar som möjligt arbete har platserna i föreningar varit värdefulla.
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. Kommunfullmäktiges beslut att
erbjuda feriearbete till alla ungdomar mellan 15 och 18 år innebär att
ungdomar på gymnasiet som är äldre än 18 år inte skulle erbjudas
arbete.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att inom budgetram erbjuda feriearbete till ungdomar från 15 år till sista
året på gymnasiet. För att erbjudas arbete ska ungdomen 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.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Arbetsgivarnytt 7/16.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 8.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28 (40)

2017-02-21

Service- och tekniknämnden

§ 37
Förslag gåvobrev rastplats Tjautjasområdet
SoT/2017:32

311

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att som gåvobrev överlåta rastplatserna Koukkujärvi och Ka 66 till
Tjautjas skifteslags samfällighetsförening i befintligt skick, samt att rastplatserna skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets förfogande.
Ärendebeskrivning
Tjautjas skifteslags samfällighetsförening anhåller i rubricerat ärende att
kommunen genom gåvobrev överlåter ägandet till föreningen av nedanstående rastplatser i Tjautjasområdet i befintligt skick:
Koukujärvi med koordinater 7480038-1709413 belägen mellan
Tjautjasjaure och Paukijaure och Ka 66 med koordinater 74820211713669 belägen ca. 500 m från Tjautjasjaures utlopp nedströms
Tjautjasjoki av Gällivare kommun.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att föreningens önskemål ligger i förvaltningens intentioner om att så
långt som möjligt erbjuda föreningslivet att överta rastplatser med förbehåll om att de skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets förfogande.
En annan poäng med ett övertagande till föreningslivet är att kommunens parkfunktion får något mindre antal objekt att vaka över och försöka underhålla.
Ekonomiska konsekvenser
Inga negativa konsekvenser, snarare sparas någon tusenlapp årligen på
tillsyn och reparationer.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser kan konstateras.
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Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att som gåvobrev överlåta rastplatserna Koukkujärvi och Ka 66 till
Tjautjas skifteslags samfällighetsförening i befintligt skick, samt att rastplatserna skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets förfogande.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Karta.
3. Ansökan.
4. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 7.
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§ 38
Kvalitetsfrågor
SoT/2017:9

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschefen att till nämnden i april återkoppla avseende förbättringar i felanmälnings- och upphandlingsprocesserna.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndssammanträde diskuteras kvalitetsfrågor.
Genomgång av status på medborgarinitiativ.
Rune Blomster, förvaltningschef informerar att det finns en framtagen
rutin som service- och teknikförvaltningen följer.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 15.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att uppdra till förvaltningschefen att till nämnden i april återkoppla avseende förbättringar i felanmälnings- och upphandlingsprocesserna.
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§ 39
Kommunala råden informerar
SoT/2017:6

104

Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndssammanträde informerar ledamöterna för de kommunala råden om ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
Vid dagens sammanträde informerar:
Dan Vintén (MaV) från Kommunala pensionärsrådet:
- Repisvaara nya åldringsboendet.
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§ 40
Uppföljning medborgarinitiativ
SoT/2017:11

0091

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Rapport medborgarinitiativ redovisas på service- och tekniknämndens
sammanträde.
Underlag
1. Rapport medborgarinitiativ.
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§ 41
Tillsättande av styrgruppsrepresentanter för offentlig utsmyckning "Agda
Rössel"
SoT/2016:7

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att till styrgruppen utse Margareta Pohjanen (S) och Robin Waara,
avdelningschef teknikavdelningen som ordinarie representanter samt
Britt-Marie Wiklund (M) som ersättare.
Ärendebeskrivning
Offentlig utsmyckning ”Agda Rössel” har aktualiserats. Barn-, utbildningoch kulturnämnden har beslutat att tillsätta en styrgrupp tillsammans
med service- och tekniknämnden. Barn-, utbildning- och kulturnämnden
utser en tjänsteman och en ledamot.
Service- och tekniknämnden utser sina representanter till styrgruppen.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att till styrgruppen utse Margareta Pohjanen (S) och Robin Waara,
avdelningschef teknikavdelningen som ordinarie representanter samt
Britt-Marie Wiklund (M) som ersättare.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2016-03-15 § 69.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 9.
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§ 42
Tillsättning av styrgruppsrepresentanter för Multiaktivitetshuset
SoT/2017:28

106

Service- och tekniknämnden beslutar
att utse Britt-Marie Wiklund (M), Hanna Falksund (MP) och Mats
Rantapää (S) som ordinarie ledamöter i styrgruppen för multiaktivitetshuset,
att utse Roland Bergström (S) till ersättare i styrgruppen för multiaktivitetshuset.
Ärendebeskrivning
Under januari påbörjas programarbetet för Multiaktivitetshuset. Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller därmed om att service-och teknik
nämnden utser politiska representanter till styrgrupp, förslagsvis 2 st.
ledamöter.
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2017-02-07 § 10
att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde
21 februari 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår service-och tekniknämnden besluta
att utse politisk styrgrupp för projekt 2000303 Multiaktivitetshuset.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2017-01-16 § 32.
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Yrkande 1
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att utse Britt-Marie Wiklund (M) som ordinarie ledamot i styrgruppen för
multiaktivitetshuset,
att utse Hanna Falksund (MP) som ordinarie ledamot i styrgruppen för
multiaktivitetshuset.
Roland Bergström (S) yrkar
att utse Mats Rantapää (S) som ordinarie ledamot i styrgruppen för multiaktivitetshuset.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Mattias Liinankis och Roland Bergströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet med Mattias Liinankis
och Roland Bergströms förslag.
Yrkande 2
Mats Rantapää (S) yrkar
att utse Roland Bergström (S) till ersättare i styrgruppen för multiaktivitetshuset.
Propositionsordning 2
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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§ 43
Tillsättning av styrgruppsrepresentanter för friidrottshall
SoT/2017:27

106

Service- och tekniknämnden beslutar
att utse Mattias Liinanki (MP) och Josephine Högman (M) till ordinarie
ledamöter i styrgruppen för friidrottshallen.
Ajournering kl. 11.35–11.40.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Under januari kommer arbetet med förstudie för ny friidrottsanläggning
påbörjas. Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller därmed om att service-och tekniknämnden utser politiska representanter till styrgrupp, förslagsvis 2 st. ledamöter.
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2017-02-07 § 11
att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde
21 februari 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att utse politisk styrgrupp för projekt 2000202 Friidrottshall.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2017-01-16 § 33.
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Yrkande 1
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att utse Mattias Liinanki (MP) till ordinarie ledamot i styrgruppen för friidrottshallen.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag.
Yrkande 2
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att utse Josephine Högman (M) till ordinarie ledamot i styrgruppen för friidrottshallen.
Roland Bergström (S) yrkar
att utse Mats Rantapää (S) till ordinarie ledamot i styrgruppen för friidrottshallen.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag mot Roland Bergströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet med Mattias
Liinankis förslag.
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§ 44
Ärendeuppföljning 2017
SoT/2017:7

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningslistan tas upp som en stående punkt vid varje
nämndssammanträde.
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.
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§ 45
Kurser/konferenser
SoT/2017:8

027

Service- och tekniknämnden beslutar
att bjuda in Gun-Marie Hannu, planerare avfall/Va till nämndens sammanträde i april för att redogöra från avfallskonferensen, Aktuell avfallspolitik.
Ärendebeskrivning
Anmälda kurser/konferenser.
1. Sveriges kommuner och landsting inbjuder till branschdagar för tjänstemän och politiker som jobbar med kommunala fastigheter.
Tid och plats: 2017-05-22-23, Vår Gård i Saltsjöbaden.
Sista anmälningsdag: 2017-03-26.
2. Norrbottens kommuner och Region Västerbotten inbjuder till 2017-års
seminarium om Aktuell avfallspolitik.
Tid och plats: 2017-03-15, Piteå
Sista anmälningsdag: 2017-03-26.
Yrkande
Tommy Karlsson (S) yrkar
att bjuda in Gun-Marie Hannu, planerare avfall/Va till nämndens sammanträde i april för att redogöra från avfallskonferensen, Aktuell avfallspolitik.
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§ 46
KV Alen 5 Ombyggnad till HVB-hem samt fritidsgård Gällivare kommun
SoT/2017:73

050

Service- och tekniknämnden beslutar
att ordförande ges delegation att efter kommunstyrelsens beslut om
finansiering, fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattas av ombyggnad av befintligt hotell samt restaurang till HVB-hem samt fritidsgård. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Inköpsfunktionen har av Serviceoch teknikförvaltningen fått i uppdrag att upphandla entreprenör för ändamålet.
Beslut om finansiering av projektet tas vid Kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari 2017 och nästkommande sammanträde för Service- och tekniknämnden är 25 april 2017. För att entreprenaden ska
hålla tidplan förslås att Service- och tekniknämndens ordförande ges
delegation att, efter Kommunstyrelsens beslut om finansiering, fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.
Underlag
1. Förfrågningsunderlag dat. 2017-01-09.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att ordförande ges delegation att efter kommunstyrelsens beslut om
finansiering, fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.

Utdragsbestyrkande

