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§ 106
Delgivningar
SoT/2017:2023

001

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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§ 107
Delegationer
SoT/2017:2024

002

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
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 Objekt
2017-08-21 Upphandling leverans och montering av fordonsdäck, ramavtal
Entreprenör: Euromaster AB, Varberg
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Underlag
1. Delegationsbeslut samt sammanställning - Upphandling av parkeringsövervakning Gällivare tätort, ramavtal.

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Budgetuppföljning
SoT/2017:2025

042

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för augusti 2017.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för augusti 2017 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 2017.
Underlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter augusti 2017.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter augusti 2017.

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Förvaltningschefen informerar och ledamötena ställer frågor.
SoT/2017:2006 301
SoT/2017:2006 301
Service- och tekniknämnden beslutar
att en presentation av underhållning och utveckling av felanmälningssystemet med uppföljning och statistik presenteras till nästa sammanträde,
att ett förslag till åtgärder angående parkeringssituationen vid resecentrum Gällivare presenteras vid nästa sammanträde,
att Service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för belysningssituationen på landsbygden. Bland annat ska säkra
skolvägar garanteras.
Ärendebeskrivning
Vid varje sammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor för service- och teknikförvaltningen och ledamöterna ställer frågor
till förvaltningschefen.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskott
2017-09-26 § 43
Ledamöterna ställer frågor;
Mattias Liinanki (MP)
-Statusuppdatering ridstallet?
Tommy Karlsson (S):
-Vem tar kostnaden för reparation av Ritsemvägen?
-Belysningssituationen på landsbygden?
Britt-Marie Wiklund (M)
-Projektuppdatering av projektet Agda Rössel

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att en presentation av underhållning och utveckling av felanmälningssystemet med uppföljning och statistik presenteras till nästa sammanträde,
att ett förslag till åtgärder angående parkeringssituationen vid resecentrum Gällivare presenteras vid nästa sammanträde,
Tommy Karlsson (S) yrkar
att ett konkret förslag på hur belysningsfrågan och säkra skolvägar på
landsbygden tas fram.

Utdragsbestyrkande
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§ 110
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
SoT/2017:2076

100

Service- och teknikförvaltningen beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndsammanträde informerar förvaltningschefen om samhällsomvandlingen och ”Nya Gällivare”.
Rune Blomster, Förvaltningschef, informerar om:
-Omtag upphandling daghem.
-Användning av byggnader socialtjänst/skola.

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Information projektplan belysning
SoT/2017:2079

370

Service- och tekniknämnden beslutar
att bjuda in Stefan Bergström, gatuingenjör, till service- och tekniknämndens sammanträde i januari 2018 för presentation av projektet enligt Gällivare kommuns projektstyrningsmodell,
att tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Stefan Bergström, gatuingenjör, informerar om projektplan belysning vid
service- och tekniknämndens sammanträde den 10 oktober 2017.
Stefan Bergström, gatuingenjör, informerar om:
- Projektet
- Projektets mål
- Utgångsläge
- Nuläge
- Styrsystem
- Armaturval
- Projektets fortsättning.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskott
2017-06-28 § 94
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att bjuda in Stefan Bergström, gatuingenjör, till service- och tekniknämndens sammanträde i januari 2018 för presentation av projektet enligt Gällivare kommuns projektstyrningsmodell,
att tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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§ 112
Riktlinjer/regler för uthyrning av idrottslokaler
SoT/2017:2078

292

Service- och tekniknämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att se över ingångna skriftliga och muntliga avtal och hängavtal med föreningar gällande uthyrning av lokaler.
Ärendebeskrivning
Fritidsenheten har sedan tidigare ett hyresavtal vid upplåtelse av lokaler
och anläggningar där hyresgästen förbinder sig att följa gällande regelverk.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Underlag
1. Rutiner hyresavtal
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott
2017-09-26 § 46
Yrkande
Mattias Liinanki (MP)
att ge förvaltningen i uppdrag att se över ingångna skriftliga och muntliga avtal och hängavtal med föreningar gällande uthyrning av lokaler.

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag
SoT/2017:2080

800

Service-och tekniknämnden beslutar
att verksamhetsbidrag för perioderna 2017-01-01 – 2017-06-30 (budget
2017) samt 2017-07-01 – 2017-12-31 (Budget 2018) utgår med 48:/deltagare och 28:-/aktivitetstillfälle
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 58:/deltagare och 28,50:-/aktivitetstillfälle
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 68:-/deltagare
och 29:-/aktivitetstillfälle
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar i prioriterade områden utgår med 78:-/deltagare och 29,50:-/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 2017 och den ram som förväntas medges nämnden
2018. Skulle kommande års ram för bidraget av någon anledning bli förändrad, har nämnden möjlighet att anpassa bidragsbeloppen i samband
med beslut om 2018 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.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta
att verksamhetsbidrag för perioderna 2017-01-01 – 2017-06-30 (budget
2017) samt 2017-07-01 – 2017-12-31 (Budget 2018) utgår med 48:/deltagare och 28:-/aktivitetstillfälle
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 58:/deltagare och 28,50:-/aktivitetstillfälle
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 68:-/deltagare
och 29:-/aktivitetstillfälle
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar i prioriterade områden utgår med 78:-/deltagare och 29,50:-/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.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-09-26 § 47

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Verksamhetsplan med styrkort
SoT/2017:2081

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att anta service- och tekniknämndens verksamhetsplan med styrkort
2017-2019.
Ärendebeskrivning
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har
Kommunfullmäktige beslutat att införa målstyrningsmodellen Balanserad
styrning. Både den politiska organisationen och förvaltningarna omfattas
av Balanserad styrning och ska arbeta i enlighet med den framtagna modellen. Service- och tekniknämnden har utarbetat verksamhetsplan med
styrkort som utgår från Kommunfullmäktiges perspektiv, strategier och
mål samt brutit ned dessa för sitt ansvarsområde.
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 med styrkort
2017-2019.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens verksamhetsplan med styrkort 20182020 – presenteras vid sammanträdet.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-09-26 § 48

Utdragsbestyrkande
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§ 115
Internkontrollplan 2018
SoT/2017:2082

0071

Service- och tekniknämnden beslutar
att anta service- och tekniknämndens internkontrollplan för 2018.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbeta 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 teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta:
att anta service- och tekniknämndens internkontrollplan för 2018.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Service- och tekniknämndens internkontrollplan för 2018 presenteras
vid sammanträdet.
2. Gemensam plan för intern kontroll 2018.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott
2017-09-26 § 49.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Britt-Marie Wiklund (M)
att bordlägga ärendet och återuppta det vid Service- och tekniknämndens sammanträde den 28 november 2017.

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Delårsbokslut januari-augusti 2017
SoT/2017:2083 0422
Service- och tekniknämnden beslutar
att service- och tekniknämndens verksamhetsberättelse för januari till
augusti tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Ärendebeskrivning
Till delårsbokslutet sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller
viktiga händelser, driftsanalys, investeringsredovisning samt framtidsperspektiv och utvecklingsområden. Till delårsbokslutet 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 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 2017
2. Service- och tekniknämndens fördjupade måluppfyllelse för januari till
augusti 2017
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott
2017-09-26 §50

Utdragsbestyrkande
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§ 117
Uppföljning av interkontroll januari-augusti 2017
SoT/2017:2084

0071

Service- och tekniknämnden beslutar
att bordlägga ärendet och återuppta det vid Service- och tekniknämndens sammanträde den 28 november 2017.
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 2017
som omfattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska
planer och program, ekonomisk uppföljning, uppföljning av handlingsplaner för målstyrning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av
revisionsrapporter, reglementen, statsbidrag samt uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari - 31 augusti 2017.
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 2017.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2017.
2. Uppföljning av service- och tekniknämndens internkontroll 2017.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott
2017-09-26 § 51

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Mattias Liinanki (MP)
att bordlägga ärendet och återuppta det vid Service- och tekniknämndens sammanträde den 28 november 2017.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs och Mattias Liinankis förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet med Mats Rantapääs och
Mattias Liinankis förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 118
Sammanträdesplan 2018
SoT/2017:2001

006

Service- och tekniknämnden beslutar
att anta sammanträdesplanen 2018 för service- och tekniknämndens arbetsutskott samt service- och tekniknämnden.
Ärendebeskrivning
Sammanträdestidplan för 2018 har planerats utifrån beslutad verksamhetsprocess, antagen av kommunstyrelsen den 27 oktober 2014
§ 191. Planen är utarbetad i samverkan med ekonomi och kvalitetsledaren.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte påverka ekonomin utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den
ekonomiska konsekvensen av eventuella extra sammaträden kan ej beräknas i förväg.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta
att anta sammanträdesplanen 2018 för service- och tekniknämndens arbetsutskott samt service- och tekniknämnden.
Underlag
1. Sammanträdesplan
2. Aktiviteter
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott
2017-09-26 § 52

Utdragsbestyrkande
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§ 119
Kommunala råden informerar
SoT/2017:2028

104

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndssammanträde informerar ledamöterna för de kommunala råden om ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen ny information.

Utdragsbestyrkande
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§ 120
Ärendeuppföljningslista
SoT/2017:2029

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 teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Underlag
1. Rapport ärendeuppföljning.

Utdragsbestyrkande
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§ 121
Kurser/Konferenser/återkoppling
SoT/2017:2030

027

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda kurser och konferenser.
Vid dagens sammanträde föreligger inga anmälda kurser/konferenser.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-10

Service- och teknik
nämnden

§ 122
Verksamhetsuppföljning
SoT/2017:2026

012

Service- och teknikförvaltningen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsuppföljning vid varje nämndssammanträde.
Vid dagens sammanträde föreligger inget att följa upp.

Utdragsbestyrkande
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Service- och teknik
nämnden

§ 123
Kvalitetsfrågor
SoT/2017:2077

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att punkten kvalitetsfrågor inte ska finnas kvar som en egen punkt. Den
ska gå under punkten Verksamhetsuppföljning.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndssammanträde diskuteras kvalitetsfrågor.

Utdragsbestyrkande

