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§ 104

Delgivningar

2011-06-14

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet.

1. SOT 2011:2
Förvaltningschefen informerar

2. SOT 2011:217 103
Angående de av nämnderna utsedda ledamöters närvaro vid KPR sammanträden och
ledamöters deltagande under punkten "information från nämnder och styrelser", samt
tjänstemanna medverkan.

3. SOT 2011:183
Sn § 77/2011 Uppföljning Projekt Självförsörjning

4. SOT 2011:202 003
Ks § 107/2011 Riktlinjer för resor och fordon.

5. SOT 2011:214
Ks § 117/2011 Framtidens äldreboenden.

9. SOT 2011:205
KPR § 23/2011 Reducerat pris vid simhallsbesök.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 154 (189)

105

701

730

6. SOT 2011:70 340
Ks § 118/2011 Ansökan om tilläggsanslag, Söderbergskullar.

7. SOT 2011:213 287
Ks § 119/2011 Ombyggnation av våning fyra kornrnunhuset — finansiering förstudie.

8. SOT 2010:292 534
Ks § 120/2011 Investering nytt kommunikationssystern för Räddningstjänsten
(RAKEL).

822

1 Utdragsbestyrkande
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10. SOT 2010:148 537
Beslut om slututbetalning av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden avse-
ende Ökad tillgänglighet genom strategisk fysisk infrastrukturåtgärd Lapland Airport.

11. SOT 2010:148 537
Beslut om utbetalning av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden avseende
Ökad tillgänglighet genom strategisk fysisk infrastrukturåtgärd Lapland Airport Etapp

12. SOT 2011:197 452
E-post från medborgare angående uttag av avgift för befrielse från avfallshämtning.

13. SOT 2011:218 872
Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning Raä 748:1, Gruvområde
Nautanen, med villkor om särskild undersökning enligt 2 kap 12 och 13 §§ lagen om
kulturminnen (KML) på fastigheten Storlandet 5:1, Gällivare sn och kn, Lapplands
landskap, Norrbottens län.

14. SOT 2011:196 435
Fiskevårdsbidrag och bidrag till Gällivare kommuns Jaktvårdskrets för viltvårdande
åtgärder samt minkfångst för verksamhetsåret 2011.

15. SOT 2011:209 427
Inspektionsrapport från Miljö- och byggnämnden: Nedskräpning på fastigheten Gälliva-
re 12:74.

16. SOT 2011:114 739
Sammanträdesprotokoll från Kommunala pensionärsrådet 2011-04-28.

17. SOT 2011:63 452
Miljö- och byggkontoret: Maj 2011. Beslut med stöd av 32 § Kommunala renhållnings-
ordningen om beviljande av befrielser från kommunal avfallshämtning.

18. SOT 2011:222 730
Sammanträdesprotokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2011-05-17.

19.
Service- och teknikförvaltningens yttrande till Fiskeriverket angående förslag till änd-
ring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.

20. SOT 2011:222 730
Rådet för funktionshinderfrågor § 9 Föregående mötes protokoll 2011-04-05.

SOT 2011:223 435

1 Utdragsbestyrkande
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21. SOT 2011:222 730
Rådet för funktionshinderfrågor § 12 Tillgänglighets dag i Gällivare.

22. SOT 2011:74 002
Ks Pu § 15/2011 Delegationsordning för personalfrågor.

23.
Alf Waara, enhetschef Gata/Park informerar om beläggningar tätort/landsbygd.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 156 (189)

2011-06-14
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§ 105

Delegationer

Service- och tekniknämnden

har tagit del av delegationsbesluten.

Bakgrund
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet.

Anmälan om beslut fattade enom dele ation service- och tekniknämnden

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING

Avdelningschefen fdr GVA har beslutat

att anta anbud

Datum Ob'ekt Entre renör
2011-05-08 Leverans av minibuss till Savo/GVA-avd Jakobssons Bil i Kim-
na

2011-05-19 Leverans av hyttlös åkgräsklippare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 157 (189)

2011-06-14

1 Utdragsbestyrkande
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§ 106

Kommunala råden informerar

2011-06-14

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 158 (189)

SoT/2011 :4

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information från de kommunala råden.

Vid dagens sammanträde föreligger ingen information.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 107

N a Gällivare/Samhällsomvandlin en

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

SoT/2011:37

Bakgrund
Bostadsförsörjningsplanen är presenterad och beslutad vid kommunstyrelsens samman-
träde den 2 maj 2011. Det finns behov av att revidera den fördjupade översiktsplanen
framför allt vad avser den planerade markanvändningen. Ett sådant ärende förbereds
och ska presenteras under försommaren för beslut i kommunfullmäktige under juni må-
nad.

Områden som studerats ytterligare är centrum, Vassaraälv och Repisvaara. Strategier
behöver utvecklas innan något egentligt planarbete kan påbörjas.

Kulturrniljöer har behandlats i work shop anordnad i början av maj. LKAB har till mil-
jö- och byggnadsnämnden inlämnat anmälan om rivning avseende fastigheter belägna
på bolagsområdet i Malmberget. Området saknar detaljplan och i arbetet med frågorna
om bevarande av byggnader har Länsstyrelsen deltagit.

Professor Stellan Lundström, KTH har haft en föreläsning i Gällivare för politiker och
tjänstemän kring frågor om samhällsomvandlingen. Hans specialitet är framför allt fas-
tighetsvärdering vilket han redogjorde för. Både Gällivare och Kiruna kommuner har
framfört önskemål om samarbete med KTH, både i form av utredningar men också sär-
skilda projekt som berör samhällsomvandlingen. För närvarande pågår utformningen av
ett sådant samarbete.

Ekonomiska konsekvenser
I nuläget finns inga ekonomiska konsekvenser i ärendet.

Konsekvenser, för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och unga kan ses i ärendet.

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att lägga informationen till handlingarna.

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 160 (189)

2011-06-14

§ 108

Bud etu förnin a ril och ma2011 skatteverksamheter

SoT/2011:5

att godkänna redovisad budgetuppföljning för april och maj månad 2011, avseende skat-
teverksamheten.

Bakgrund
Budgetuppföljning för april och maj månad 2011, avseende skatteverksamheterna inom
nämndens ansvarsområde är upprättad. Det prognostiserade underskottet för helåret
avseende kostnaderna för snöröjning kvarstår och förvaltningen har presenterat olika
alternativ att finansiera underskottet inom nämndens budgetram.

Nämnden har dock beslutat att de presenterade alternativen inte kan ses som möjliga att
genomföra, varför förvaltningen fortsätter arbetet att finna möjligheter att omprioritera
inom nämndens ekonomiska ram.

Ekonomiska konsekvenser
Inga tidigare okända ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
I nuläget kan inga konsekvenser för barn och unga ses i ärendet.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna redovisad budgetuppföljning för april och maj månad 2011, avseende skat-
teverksamheten.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning april 2011, skatteverksamheten.
2. Budgetuppföljning maj 2011, skatteverksamheten.

1 Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 161 (189)

2011-06-14

§ 109

Bud etu föl.nin a ril och ma. 2011 affärsverksamheter

SoT/2011:5

att godkänna redovisad budgetuppföljning för april och maj månad 2011 avseende af-
färsverksamheten.

Bakgrund
Budgetuppföljning för april och maj månad 2011, avseende affärsverksamheten inom
nämndens ansvarsområde är upprättad. Det tidigare prognostiserade underskottet för
helåret avseende kostnaderna för va- verksamheten kvarstår.

Förvaltningen har fullgjort och överlämnat den utredning kring verksamhetens intäkter
och kostnader som tidigare utlovats. I avvaktan på besked kring detta föreslås inga ytter-
ligare åtgärder vidtas.

Ekonomiska konsekvenser
Inga tidigare okända ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
I nuläget kan inga konsekvenser för barn och unga ses i ärendet.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna redovisad budgetuppföljning för april och maj månad 2011 avseende
affärsverksamheten.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning april 2011, affärsverksamheten.
2. Budgetuppföljning maj 2011, affärsverksarnheten.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 110

Korri erin av bud etunderla för investerin sbud et 2012 och lanerin s erio-
den 2012-2014

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 162 (189)

SoT/2011:165

att godkänna den korrigering som gjorts i underlaget för investeringsbudget 2012 och
för planeringsperioden 2012 — 2014.

Bakgrund
Från och med budgetarbetet inför 2012 ska äskanden om investeringar anges med brut-
tobelopp vilket innebär att eventuella bidrag som beviljats eller förväntas medges, inte
ska beaktas. I den investering som service- och tekniknämnden yrkat avseende Hellner-
stadion har tyvälT nettokostnaden dvs, kostnaden efter minskning med bidrag uppgetts.

Felet har uppmärksammats och korrigerats, så att det budgetmaterial som skickats till
kommunstyrelsen för beslut och vidare till kommunfullmäktige, omfattar bruttobeloppet
för investeringen.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna den korrigering som gjorts i underlaget för investeringsbudget 2012 och
för planeringsperioden 2012 — 2014.

Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2012.

1 ^ I
1 Utdragsbestyrkande
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§ 111

Ändrin ar i service- och tekniknämndens re lemente

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 163 (189)

SoT/2011:159

att förorda att kommunstyrelsen hanterar frågan om revidering av nämndens reglemente
avseende ansvaret enligt Socialtjänstlagen i samband med att frågan om försörjnings-
stödets organisatoriska tillhörighet hanteras samt

att den föreslagna revideringen av reglementet vad avser nämndens möjligheter att be-
sluta om mottagningsavgifter för företagsavfall, tillstyrks.

Bakgrund
Nämnd- och utredningsenheten har fått i uppdrag att se över nämndernas reglementen
inför den nya mandatperioden. Två frågor har aktualiserats vad avser service- och tek-
niknämndens reglemente. Den första frågan handlar om nämndens ansvar för försörj-
ningsstödet dvs, den skrivning i reglementet som avser ansvaret enligt Socialtjänstla-
gens 4 kapitel 1 § och den andra förändringen avser ett tillägg till reglementet där
nämnden får befogenhet att fatta beslut avseende mottagningsavgift för företagsavfall.

Parallellt med detta ärende har service- och tekniknämnden fått en förfrågan från
nämnds- och utredningsenheten avseende möjligheterna att lämna yttrande över beslut i
socialnämnden 2011-01-27 §19, att utreda försörjningsenhetens organisatoriska tillhö-
righet.

Frågorna hänger samman med varandra och reglementet bör i detta läge inte ändras vad
avser service- och tekniknämndens ansvar för försörjningsstödet utan detta bör anstå till
dess försörjningsenhetens organisatoriska tillhörighet slutligen beslutats.

Nu aktuella fråga om försörjningsstödet har funnits med, aktualiserats och varit upp till
öppen diskussion till och från under de senaste tre åren. De återkommande synpunkter-
na och uppfattningarna har skapat oro hos berörd personal och det är därför av stor vikt
att frågorna som nu aktualiserats blir belysta av samtliga inblandade parter.

Service och teknikförvaltningen har i ärendet avseende försörjningsenhetens organisato-
riska tillhörighet gjort en redovisning över juridiken som gäller i och kring frågorna och
föreslår därför att den redovisningen också biläggs detta ärende.

Den andra revideringen av nämndens reglemente som avser ett tillägg med möjlighet för
nämnden att besluta om mottagningsavgifter för företagsavfall har tidigare föreslagits av

1 1 1 1 Utdragsbestyrkande
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1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 164 (189)

2011-06-14

nämnden utifrån möjlighetema att ta beslut inom en begränsad tid. Företagsavfall är en
del av den affårsmässiga verksamheten inom nämndens ansvarsområde och dessutom en
verksamhet där inget monopol för kommunen finns. Avgifterna och möjlighetema att
inom en rimlig tid justera dessa är därför ett viktigt instrument i verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför i nuläget inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför i nuläget inga konsekvenser för bam och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att förorda att kommunstyrelsen hanterar frågan om revidering av nämndens reglernente
avseende ansvaret enligt Socialtjänstlagen i samband med att frågan om försörjnings-
stödets organisatoriska tillhörighet hanteras,

att den föreslagna revideringen av reglementet vad avser nämndens möjligheter att be-
sluta om mottagningsavgifter för företagsavfall, tillstyrks.

Beslutsunderlag
1. Remiss: Ändringar i service- och tekniknämndens reglemente.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

J1i

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 165 (189)

2011-06-14

§ 112

Utrednin av försör. nin senhetens framtida or anisatoriska tillhöri het

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011:198

att som sin uppfattning i frågan om organisatoriska tillhörigheten för försörjningsstödet
meddela nämnds- och utredningsenheten att någon orsak att förändra denna inte kan ses,

att uppdraget att förändra reglementet med avseende på nämndens ansvar för försörj-
ningsstödet därmed inte skulle vara aktuell men genomgång av socialnämndens regle-
mente kan vara aktuellt,

att med instämmande i denna redogörelse av ärendet överlämna detta till nämnds- och
utredningsenheten både i fråga om förändring av reglementet men också i fråga om för-
sörjningsstödets organisatoriska tillhörighet.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har fått möjligheter att lämna synpunkter och kommentarer
till nämnds- och utredningsenheten som har uppdraget att utreda frågan om försörj-
ningsenhetens organisatoriska tillhörighet aktualiserad av socialnämnden den 2011-01-
27, § 19.

Frågan var aktuell första gången 1996 och beslut togs 2002 om nuvarande organisation
och i samrådsförfarandet kan man läsa att socialförvaltningen och socialnämnden var
emot en organisation som organisatoriskt höll samman försörjningsbidraget och syssel-
sättningsverksamheten och som dessutom service- och tekniknämnden skulle få ansvar
för. Det är därför av största vikt att frågan nu får en slutlig lösning och att samtliga in-
blandade, både förvaltningar och nämnder, också respekterar det beslut som så små-
ningom kommer att tas. Inte minst för att skapa arbetsro och en god arbetsmiljö för den
personal som arbetar med frågorna.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför i nuläget inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

I Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 166 (189)

2011-06-14

att som sin uppfattning i frågan om organisatoriska tillhörigheten för försörjningsstödet
meddela nämnds- och utredningsenheten att någon orsak att förändra denna inte kan ses

att uppdraget att förändra reglementet med avseende på nämndens ansvar för försörj-
ningsstödet därmed inte skulle vara aktuell

att med instämmande i denna redogörelse av ärendet överlämna detta till nämnds- och
utredningsenheten både i fråga om förändring av reglementet men också i fråga om för-
sörjningsstödets organisatoriska tillhörighet.

Beslutsunderlag
1. Utredning, organisatoriska tillhörigheten försörjningsstöd.

1 1
\

1 Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 167 (189)

2011-06-14

§ 113

Försla till dele ation för service- och tekniknämndens arbetsutskott

att frågan om delegation till arbetsutskottet därmed inte är aktuell.

i Utdragsbestyrkande

i

SoT/2011:157

att avveckla nämndens arbetsutskott och fortsättningsvis arbeta med beredning och
nämnd,

Bakgrund
Den politiska organisationen för service- och tekniknämnden har förändrats från och
med verksamhetsåret 2011. Förändringen består i att det inrättats ett arbetsutskott bestå-
ende av tre ledamöter i nämnden.

Frågan om behov av delegation till arbetsutskottet har aktualiserats. I kommunallagens
33 § sägs "En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en
anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ären-
de eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 § ". De ärenden som
inte kan delegeras enligt 34 § är följande:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaf-
fenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifier. Lag (2007:68).

I kommunallagen sägs vidare, att ett utskott också kan ha som uppgift att bereda nämn-
dens ärenden. Ärendet berör den politiska organisationen och förvaltningen lämnar där-
för inget förslag till beslut. Som stöd i beslutsprocessen kan dock sägas att Service och
teknikförvaltningen gjort en genomgång av de ärenden som nämnden haft att besluta om
senaste två åren, i syfte att upptäcka ärendegrupper eller ärendetyper lämpliga och möj-
liga att delegera till arbetsutskottet. Genomgången har inte inneburit att någon uppenbar
ärendegrupp eller typ av ärenden kunnat identifieras.

Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2011-04-12 § 44 att ärendet tas
upp till service- och tekniknämndens sammanträde den 3 maj 2011.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser finns i ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar finns i ärendet.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att ta upp ärendet till nämnden den 4 oktober 2011.

Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämnden § 96.

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Ansökan av ån svederla

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 169 (189)

SoT/2011:192

att avslå Stig Henrikssons ansökan om avgångsvederlag med hänvisning till att indrag-
ning av tjänst inom service- och teknikförvaltningen inte kan göras.

Jäv
Janete Henricsson (v) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Bakgrund
Stig Henriksson f 1948, anställd vid GVA/F-avdelningen har ansökt om avgångsveder-
lag.
Personalenheten har inhämtat yttrande från Service- och teknikförvaltningen. Förvalt-
ningen har sett över organisationen inom GVA/F-avdelningen och gör bedömningen att
man inte kan göra indragning av någon tjänst och föreslår därför avslag på ansökan om
avgångsvederlag för Stig Henriksson.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser enligt förslag till beslut.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att avslå Stig Henrikssons ansökan om avgångsvederlag med hänvisning till att indrag-
ning av tjänst inom service- och teknikförvaltningen inte kan göras.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Ansökan om avgångsvederlag.

1
 ,1
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§ 115

Slutra ort "Pro.ekt s'älvförsör. nin

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna upprättad rapport och därmed anse projektet fårdigställt,

SoT/2011:183

att enheten får i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsmål, inriktningsmål, effekt-
mål och nyckeltal och presentera arbetet för nämnden när detta är klart,

att med hänsyn till pågående diskussion inom kommunen kring försörjningsenhetens
organisatoriska tillhörighet avvakta med beslut kring de föreslagna organisatoriska åt-
gärder tills de diskussionerna är avslutade.

Bakgrund
Enheten försörjningsstöd inom avdelningen AMA i förvaltningen, fick av kommunsty-
relsen projektmedel för kostnader i samband med proj ektet "Självförsörjning". Projektet
har nu avslutats och enheten har presenterat en rapport som både beskriver de föränd-
ringar som bland annat organisationen tidigare genomgått men också det arbetssätt som
enheten föreslår för framtiden. Vid nämndens sammanträde kommer projektet att när-
mare presenteras av de som varit engagerade i arbetet.

Kortfattat kan sägas att man i projektet har uppmärksammat behoven av tydliga mål,
nyckeltal och gemensam värdegrund. Vidare har också behovet av förändring av enhe-
ten redovisats och slutligen har behovet av ett utökat samarbete såväl internt i kommu-
nen som med externa aktörer betonats och lyfts fram. Behovet av förnyelse av organisa-
tion för försörjningsenheten, har ett tydligt syfte att personer som för kortare eller längre
tid får försörjningsstöd ska tas emot av en organisation med möjligheter och verktyg
som i största möjliga mån kan stödja dessa så att de så snart som möjligt kan gå till egen
försörjning. Den föreslagna förändringen av organisationen tar också stor hänsyn till
enskilda människors rätt att bli bemötta med respekt och ett professionellt förhållnings-
sätt.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför i nuläget inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

1 Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna upprättad rapport och därmed anse projektet fårdigställt,

att enhetens förslag avseende verksamhetsmål, inriktningsmål, effektmål, nyckeltal och
värdegrund antas och beslutas,

att med hänsyn till pågående diskussion inom kommunen kring försörjningsenhetens
organisatoriska tillhörighet avvakta med beslut kring de föreslagna organisatoriska åt-
gärder tills de diskussionerna är avslutade.

Beslutsunderlag
1. Rapport "Projekt, Självförsörjning, april 2011".

1
Utdragsbestyrkande
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§ 116

Redovisnin av ra ort "Avtal snörö'nin Gällivare kommun

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande av rapportens slutsatser godkänna denna och lägga den till handling-
arna,

att beslutet delges kommunstyrelsen.

Bakgrund
Service och teknikförvaltningen har sedan länge haft uppdraget från nämnden att j ämfö-
ra och redovisa föregående och nuvarande avtal för snöröjning i Gällivare kommun.
Rapporten är nu klar och redovisas på sammanträdet.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser fdr barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för bam och unga.

att beslutet delges kommunstyrelsen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 172 (189)

1 1 Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att med beaktande av rapportens slutsatser godkänna denna och lägga den till handling-
ama,

Beslutsunderlag
1. Rapport "Avtal snöröjning, Gällivare kommun" — redovisas under sammanträdet.
2. Service- och tekniknämnden § 95.
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§ 117

Enskilda vä ar

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 173 (189)

2011-06-14

SoT/2010:190

att det snarast anordnas möten i Satter respektive Nattavaara med berörda representanter
från samfållighetsföreningarna,

att vara positiva till förvaltningens förslag avseende den grundprincip som ska gälla för
enskilda vägar vilken också ska ingå i reglementet,

att tillstyrka att förvaltningen utarbetar och presenterar en prioriteringsordning avseende
det långsiktiga arbetet med "sovande" samfällighetsföreningar vid service- och teknik-
nämndens sammanträde 6 september 2011.

Bakgrund
Frågan om enskilda vägar och den kommunala ambitionen med dessa har tidigare varit
upp till behandling i service- och tekniknämnden. I nämndens beslut förordades att le-
damöterna i nämnden skulle ta upp frågorna till behandling och diskussion i de politiska
partierna och återkomma till förvaltningen. Eftersom frågan till viss del är akut inför
den kommande vintersäsongen och att den också slutligt bör behandlas och beslutas, har
service och teknikförvaltningen jobbat vidare med frågorna med bland annat Lantmäte-
riet.

I steg ett föreslår förvaltningen att informationsmöten snarast arrangeras med represen-
tanter från nämnden, Lantmäteriet och samfällighetsföreningama i byama Satter och
Nattavaara. Detta eftersom de samfållighetsföreningarna inte vill fortsätta ta ansvar för
sin väg eller sina vägar. Om nämnden gör bedömningen att det skulle finnas värde i att
bjuda in alla boende i aktuella byar, kan det ordnas.

I syfte att uppdatera det reglemente som finns för enskilda vägar har förvaltningen till-
sammans med Lantmäteriet utarbetat förslag till grundprincip för den kommunala han-
teringen av enskilda vägar. Den grundläggande principen bör enligt förslaget vara att
ansvaret för enskild väg ska vara samfållighetsföreningarnas. De ska ansvara för drift
och underhåll av föreningens väg/vägar och för detta erhålla ett kommunalt bidrag. I de
fall diskussioner uppkommer och där service- och tekniknämnden finner att det av en
eller annan orsak saknas förutsättningar för ägama av vägen att ta ansvar för deima, ska
undantag vara möjliga att besluta. Det bör dock medföra att ett avtal tecknas mellan
samfålligheten och kommunen där den kommunala skötseln av vägen tydligt förklaras.
Detta är av stor vikt med hänsyn till det juridiska ansvar som en samfållighetsförening

1 Utdragsbestyrkande
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har. De undantagsfall som kan bli aktuella och där kommunen skulle kunna diskutera att
ta över driftansvaret bör vara mycket tydliga och grunda sig på samfållighetsförening-
ens möjligheter att ta ansvar.

Vidare har förvaltningen undersökt möjligheterna att väcka liv i de samfållighetsföre-
ningar som idag måste anses "sovande" och där kommunen har driftansvaret för samfål-
lighetens väg. Det bör sammanställas en prioriteringslista för exempelvis en femårs pe-
riod, där arbetet ska inriktas på att väcka liv i de föreningar som idag är "sovande" så att
de därmed också återtar ansvaret för sin väg eller sina vägar.

Om service- och tekniknämnden bifaller nu presenterade förslag kan uppdaterat regle-
mente och prioriteringsplan för arbetet med "sovande" samfällighetsföreningar presen-
teras vid nämndens nästa sammanträde.

Ekonomiska konsekvenser
Om service- och tekniknämnden bifaller förslagen i ärendet uppkommer mindre eko-
nomiska åtaganden i samband med föreslagna möten i byarna Satter och Nattavaara.
Dessa kostnader kan hanteras inom den budget nämnden har till förfogande.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att det snarast anordnas möten i Satter respektive Nattavaara med berörda representanter
från samfållighetsföreningarna,

att vara positiva till förvaltningens förslag avseende den grundprincip som ska gälla för
inställningen till enskilda vägar och vilken ska ingå i reglernentet,

att tillstyrka att förvaltningen utarbetar och presenterar en prioriteringsordning avseende
det långsiktiga arbetet med "sovande" samfållighetsföreningar vid service- och teknik-
nämndens sammanträde 14 juni.

4)4 i Utdragsbestyrkande
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§ 118

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om hasti hetsbe insnin å Kraftsta-
tionsvägen

Service- och tekniknämnden beslutar

att anta trafikföreskriften 2523:2011:007.

Bakgrund
Norra Wassara samfåldighetsförening ansvarar för drift och skötsel av Kraftverksvägen.
Den är ca 4250rn lång och sträcker sig från Sandviksvägen (järnvägsövergången innan
Sandviken) till norra träskänden. Se karta.
Vägen har tidigare funnits med i kommunens liggare över lokala trafikföreskrifter, men
i och med att alla trafikföreskrifter överfördes till transportstyrelsens databaser föll en
del av föreskrifterna bort. Det är viktigt att denna föreskrift återinförs i en giltig liggare
eftersom vägsträckan är smal och kurvig, plus att det finns många småbarn i området.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser, sträckan är redan skyltad enl. trafikföreskriften.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdomar får en tryggare "lekmiljö" eftersom hastighetsbegränsningarna blir
lagstadgade.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden:

att anta trafikföreskriften 2523:2011:007.

Beslutsunderlag
1. Lokala trafikföreskrifter 2523 2011:007.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 175 (189)

I Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 176 (189)

2011-06-14

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011:158

att godkänna den ärendeuppföljning som service- och teknikförvaltningen presenterat.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har i likhet med andra nämnder i kommunen beslutat att
införa ett rapporteringssystem för ärendeuppföljning. Listan presenteras nu för första
gången till detta sammanträde och eftersom arbetet kontinuerligt pågår så delas listan ut
på sammanträdet.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna den ärendeuppföljning som service och teknikförvaltningen presenterat.

Beslutsunderlag
1. Underlag för ärendeuppföljning.

' 41
1 Utdragsbestyrkande
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§ 120

N la om brandfarli a och ex losiva varor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 177 (189)

Service- och tekniknämnden fiireslår kommunstyrelsen besluta

SoT/2011:212

att ansvaret för såväl tillståndsgivning som tillsynsverksamhet enligt Lagen om brand-
farliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) läggs på Service- och tekniknämnden,

att ansvaret för tillståndsgivningen enligt lagen, tas bort från miljö- och byggnadsnämn-
dens reglemente och förs till service- och tekniknämndens reglemente,

att förändringen träder i kraft 2011-10-01.

Service- och tekniknämnden beslutar

att taxan för arbetet med explosiva varor enligt lagen antas,

att taxan för tillståndsgivning avseende brandfarlig vara som miljö- och byggnadsnämn-
den utarbetat förs till service- och tekniknämndens taxor,

att delegera beslutanderätten avseende tillstånd enligt § 17, 2:a stycket och § 18, 2:a
stycket till service och teknikförvaltningens förvaltningschef.

Bakgrund
Betänkandet "Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor, SOU 2006:16" har
tillkommit med hänsyn till behovet att modernisera den lagstiftning som varit gällande
sedan 1988. I den lagstiftningen (från 1988) fanns det fastlagt att de kommunala bygg-
nadsnämnderna som myndighet, skulle ansvara för tillståndsgivningen vid behandlingen
av ansökningar om hantering av brandfarliga varor. Bakgrunden till detta sägs ha varit
att i samband med ansökningar om byggnadslov skulle man också enkelt kunna "fånga
upp" eventuella frågor kring hantering av brandfarlig vara och på så sätt kunna uppma-
na sökanden att också söka tillstånd för detta. I samma lag utses den nämnd som ansva-
rar för räddningstjänsten i kommunen att också vara myndighet för tillsynen av hanter-
ingen av brandfarliga varor.

Den gamla lagens regler har medfört att i kommunerna har det varit olika nämnder
och/eller förvaltningar som hanterat frågorna om tillstånd respektive tillsyn av brandfar-
liga varor. Vad avser service- och tekniknämndens ansvar för tillsyn i aktuella ärenden
sköts det av räddningstjänsten. I samband med beslut om tillstånd avseende brandfarliga
varor gör räddningstjänsten idag granskningar av miljö- och byggnadsnämndens ären-

I Utdragsbestyrkande

i



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 178 (189)

2011-06-14

den och på så sätt kommer deras synpunkter med i tillståndsgivningen. Både tillstånds-
och tillsynsarbetet finansieras av avgifter som lagen ger stöd för och som kommunfull-
mäktige fastställt.

För hanteringen av ärenden rörande explosiva varor behandlas tillståndsgivningen och
tillsynen av polismyndigheten enligt lagstiftningen från 1988. Räddningstjänsten blir
dock ofta tillfrågade och inblandade i frågor rörande hantering, försäljning och förva-
ring av explosiva varor.

Den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) trädde i kraft 2010
09 01. I denna lag föreslås att hanteringen av tillstånd och tillsyn av ärenden om explo-
siv vara med undantag av bl a tillverkning, bearbetning m m av explosiva varor förs till
kommunerna. Lagstiftningen tydliggör kommunernas rätt att ta betalt för tillståndspröv-
ning, tillsyn, kostnader för provtagning och undersökning och godkännande av före-
ståndare. De avgifter (taxor) som blir aktuella ska fastställas av kommunfullmäktige.

Beträffande arbetet med att bevilja tillstånd för hantering av brandfarliga varor anger
lagstiftningen att kommunen är tillståndsmyndighet. I lagen sägs att "Den myndighet
som prövar frågan om tillstånd enligt denna lag skall också vara tillsynsmyndighet".
Lagstiftningen reglerar således inte vilken nämnd som ska vara ansvarig utan man väljer
istället att tydliggöra att den nämnd som ger tillstånd också är den nämnd som ansvarar
för tillsynen.

Sammanfattningsvis kan sägas att förändringen av lagen syftar till att hindra, förebygga
och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma
genom brand eller explosion orsakade av brandfarliga eller explosiva varor. Vidare har
förändringen av lagen tagit sikte på att föra samman frågorna om brandfarliga och ex-
plosiva varor till kommunema. I lagen stadgas inte hur kommunema ska välja att orga-
nisera tillstånds- och tillsynsarbetet utan lagen anger endast att samma kommunala
myndighet ska ansvara för både tillstånds- och tillsynsarbetet.

Service- och teknikförvaltningen har fört diskussioner med miljö- och byggenheten i
hur frågorna lämpligen ska organiseras. I dagsläget finns kompetens hos räddningstjäns-
ten för både tillstånds- och tillsynsverksamhet medan miljö- och byggenheten saknar
denna. Vi är överens om att räddningstjänsten är den organisation i kommunen som är
mest lämpad för att hantera frågorna i enlighet med den nya lagstiftningen. I arbetet
med att förbereda iordningställandet av diarium mm. kommer kommunens administrati-
va resurser att bistå räddningstjänsten.

Förvaltningen har utarbetat förslag till taxa för hanteringen av tillstånds- och tillsynsar-
betet med explosiva varor. Den taxa som miljö- och byggnadsnämnden har idag som
reglerar kostnaderna för tillståndsgivningen avseende brandfarlig vara föreslås bli den
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taxa som service- och tekniknämnden nyttjar och att taxan ses över i samband med
kommande budgetarbete.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför i nuläget inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta

att ansvaret för såväl tillståndsgivning som tillsynsverksamhet enligt Lagen om brand-
farliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) läggs på Service- och tekniknämnden,

att ansvaret för tillståndsgivningen enligt lagen, tas bort från miljö- och byggnadsnämn-
dens reglemente och förs till service- och tekniknämndens reglemente,

att förändringen träder i kraft 2011-10-01,

att taxan för arbetet med explosiva varor enligt lagen antas,

att taxan för tillståndsgivning avseende brandfarlig vara som miljö- och byggnadsnämn-
den utarbetat förs till service- och tekniknämndens taxor,

att delegera beslutanderätten avseende tillstånd enligt § 17, 2:a stycket och § 18, 2:a
stycket till service och teknikförvaltningens förvaltningschef,

att förvaltningschefen ges rätten att vidaredelegera beslutanderätten enligt ovan.

Beslutsunderlag
1. Förslag taxa tillstånd och tillsyn av explosiv vara.
2. Förslag taxa tillståndsgivning brandfarig vara (Miljö- och byggnadsnämndens).

I Utdragsbestyrkande
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§ 121

Yttrande över avvecklin s lan för Johannesområdet Malmber et

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 180 (189)

att avge yttrande över avvecklingsplan för Johannes, Malmberget enligt förslag.

SoT/2011:216

Bakgrund
LKAB har till Miljö- och byggkontoret lämnat en upprättad avvecklingsplan för områ-
det Johannes i Malmberget. Avsikten är att arbetet ska utföras under 2011 med start så
snart som möjligt.

För området Johannes som tillhör det s.k. Bolagsområdet i Malmberget saknas detalj-
plan. I området för riksintresse för kulturmiljö ingår nu aktuellt bostadsområde. För Gäl-
livare kommun finns en "Bevarandeplan för den kulturhistoriska bebyggelsen i Gälliva-
re, Malmberget och Koskullskulle" antagen 1985 09 30 § 175 av kommunfullmäktige.
Bevarandeplanen är upprättad utifrån inventering och värdering av de värdefulla kultur-
historiska miljöerna och byggnaderna

Den avvecklingsplan som LKAB lämnat in omfattar tolv fastigheter/byggnader varav
samtliga ligger inom riksintresset för kulturmiljöer och åtta av de aktuella fastigheter-
na/byggnaderna återfinns som värda att bevara i "Bevarandeplanen". LKAB har för
avsikt att montera ned och förvara sju av dessa byggnader i avvaktan på lämplig plats
att återuppföra byggnaderna. Det s.k. Bolagshotellet finns upptaget som värt att bevara
men ur teknisk och ekonomisk synpunkt har bedömningen gjorts att byggnaden är
mycket komplicerad att flytta. Förslaget är därför att byggnaden rivs men intakta, tids-
typiska detaljer bevaras. De fyra byggnaderna som föreslås rivas finns inte med som
värda att bevara i den kommunala Bevarandeplanen.

Service och teknikförvaltningen har gått igenom det material som lämnats in och har
funnit att de byggnader som kommer att bevaras tydligt visar den sociala skiktning som
fanns tidigare och samtidigt gruvsamhällets karaktäristiska och tidstypiska bebyggelse.
Avvecklingsplanen som upprättats har på ett bra sätt tillvaratagit de kulturhistoriska
byggnaderna som kan anses värda och möjliga att bevara.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 181 (189)

2011-06-14

Konsekvenser för barn och ungdomar
För barn och unga har kulturmiljöer stor betydelse, då de kan visa och belysa samman-
hangen i samhällsutvecklingen. Detta är särskilt märkbart om arbetet med kulturmiljön
präglas av ett förhållningssätt som utgår från en syn på kulturarvet som dynamiskt och
som kännetecknas av en medveten och kritisk historiesyn.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att avge yttrande över avvecklingsplan för Johannes, Malmberget enligt förslag.

Beslutsunderlag
1. Avvecklingsplan, Johannes 2011.

1 Utdragsbestyrkande

1



C9:3C5
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

2011-06-14

§ 122

Akuta re arationsåt ärder Ridklubben Dundret

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 182 (189)

SoT/2011:229

att medge Ridklubben Dundret ett bidrag med maximalt 50 000 kronor som omdispone-
ras från ansvar 125 verksamhet 201 aktivitet 337 till ansvar 1211, verksamhet 304 och
objekt 11058,

att Ridklubben Dundret kontaktar AMA för vägledning i sina kontakter med Arbetsför-
medlingen.

Bakgrund
Länsstyrelsen har den 10 februari 2011 genomfört en kontroll av djurhållningen hos
Ridklubben Dundret. Brister uppmärksammades bland annat avseende att spiltor hade
boxdörrar baktill vilket inte är tillåtet för spiltor, de takhöjder som finns i delar av stal-
len medför att endast mindre hästar kan stallas, skydd för lysrör saknades och för små
utehagar. Det som medfört problem är att några av spiltorna behöver anpassas till boxar
och det medför krav på skydd enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter.

Kontrollen av djurhållningen har inneburit att tillståndet enligt 16 § Djurskyddslagen
som reglerar tillstånd att hålla tio eller fler hästar äldre än 24 månader och att använda
hästar i ridskoleverksamhet för Ridklubben Dundret har avslagits. Länsstyrelsen skriver
i sitt meddelande om avslag att ridklubben sedan lång tid tillbaka haft kännedom om i
inspektionen påtalade brister men att inga åtgärder vidtagits. Om konstaterade brister
vid tillsynen åtgärdas kan tillstånd enligt 16 § Djurskyddslagen sökas på nytt.

Ridklubben Dundret har gjort kalkyler för kostnaderna avseende iordningställande av de
brister som påtalats och funnit att den maximala kostnaden är 50 000 kronor, då utförs
arbetena i Ridklubbens egen regi. Utöver det ekonomiska stödet behöver Ridklubben få
vägledning och hjälp att diskutera möjligheterna att få stöd från Af för anställning av
medhjälpare i nu aktuellt arbete.

Ekonomiska konsekvenser
Om ansökan bifalls kommer avsatta medel på konto för service- och tekniknämndens
förfogande att belastas med maximalt 50 000 kronor.

\

I Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

Beslutsunderlag
1. Kontrollrapport enligt djurskyddslagen.
2. Tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 183 (189)

2011-06-14

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet har mycket stor betydelse för barn och ungdomar som är verksamma och/eller
deltagare i ridskolans verksamhet. Kan inte ny ansökan om tillstånd att bedriva ridsko-
leverksamhet medges innebär det att verksamheten åtminstone tillfålligt måste stängas.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att medge Ridklubben Dundret ett bidrag med maximalt 50 000 kronor som ska belasta
ansvar 125, verksamhet 201 och aktivitet 337,

att Ridklubben Dundret kontaktar AMA för vägledning i sina kontakter med Arbetsför-
medlingen.
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§ 123

Ansökan om utökat driftbidra ishallen Malmber et

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 184 (189)

2011-06-14

att medlen tas från ansvar 1211, verksamhet 304, obj ekt 11031.

SoT/2011:230

att ärendet från ishallskommitten Malmberget med begäran om extra driftbidrag till is-
hallen med 400 000 kronor för innevarande verksamhetsår hänförs till kommunstyrelsen
för beslut,

Bakgrund
Malmbergets ishallskommitte har ansökt om extra driftbidrag för drift av ishallen i
Malmberget för kommande verksamhetsår. Nuvarande driftbidrag är 895 000 kronor per
år och under senaste åren har dels extra driftbidrag medgetts som engångsanslag via
budget men också mera "akuta" driftbidrag har medgetts föreningen.

Föreningens ansökan innehåller två delar dels ett yrkande om extra driftbidrag för inne-
varande år men också en ansökan om utökat driftbidrag för kommande verksamhetsår
motsvarande totalt, 1 500 000 kronor. För innevarande år, skriver kommitten i sin ansö-
kan att med nuvarande bidrag klarar man driftkostnaderna till 1 oktober 2011. Det inne-
bär att ett extra driftbidrag med cirka 400 000 kronor krävs om verksamheten ska kunna
drivas hela året.

Ärendet kräver ett snabbt beslut eftersom föreningen har anställd personal som måste
varslas om inte ett extra driftbidrag kan medges. Uppsägningstiden är sex månader vil-
ket medför att föreningen kommer att ha kostnader hela året om uppsägningar blir aktu-
ella.

1service- och tekniknämndens budgetramar finns inte utrymme för att medge nu sökta
extra driftbidrag för innevarande år. Nämnden har i sina budgetäskanden för perioden
2012 — 2014 gjort en framställan att medges ytterligare medel för driftbidrag till före-
ningar med egna anläggningar. Eftersom ett eventuellt beslut om förstärkning på nämn-
dens ram för driftbidrag blir aktuell först 2014, kan nämnden inte lämna något svar på
föreningens begäran om behoven av driftbidrag kommande år.

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom service- och tekniknämnden inte har det sökta ekonomiska utrymmet i sin ram
måste frågan hänföras till kommunstyrelsen. Ärendet medför därför i nuläget inga eko-
nomiska konsekvenser för service- och tekniknämnden.

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 185 (189)

2011-06-14

Konsekvenser för barn och ungdomar
Kan inte ishallen hållas öppen är detta mycket negativt för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att ärendet från ishallskommitten Malmberget med begäran om extra driftbidrag till is-
hallen med 400 000 kronor för innevarande verksamhetsår hänförs till kommunstyrelsen
för beslut

att till kommunstyrelsen påtala behovet av utökade ekonomiska ramar för bidrag till
bland annat ishallen i budget för 2012 — 2014, enligt nämndens äskande för 2014.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om utökat driftsbidrag för Ishallen.

Yrkande
Lena Israelsson (s) yrkar med instämmande av Frank Öqvist (s) och Mats Rantapää (s)
att andra att satsen tas bort.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lena Israelsson in fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har bslutat i enlighet
med Lena Israelsson in fl förslag.
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§ 124

Inrättande av administrativ fänst inom Avfall/Va

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 186 (189)

2011-06-14

att inrätta en teknisk administrativ tjänst inom enheten VA och avfall.

Förslag till beslut
att inrätta en teknisk administrativ tjänst inom enheten VA och avfall.

1 Utdragsbestyrkande
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SoT/2011:236

Bakgrund
Inom enheten VA och avfall har kärlmärkningssystem införts. Detta för att ha kontroll
och överblick över nyregistrering av kunder och avbokningar av kärl mm. Vid framtida
upphandling av ny entreprenör för tömning av hushållsavfall är det av vikt att underla-
gen och positionerna av kunder är korrekta. Detta innebär extra administrativt arbete.

I arbetet ingår för tillfället ekonomisk administration vilket verksamheten har fortsatt
behov av när underlag för t.ex. taxor utformas. Tjänsten är budgeterad under avfalls-
verksamhetens budget samt en mindre del under budget för vatten och avlopp. Fackliga
förhandlingar har genomförts 2011-05-31.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 187 (189)

2011-06-14

§ 125

Service- och tekniknärnndens ledamöter ställer frå or till förvaltnin schefen an å-
ende nämndens verksamhet

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga frågorna och informationen med beaktande till handlingarna.

So172011:6

Bakgrund
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen ang nämn-
dens verksamhet.
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§ 126

Information om framtidsfrå or

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 188 (189)

2011-06-14

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga information till handlingarna.

Bakgrund
Förvaltningschefen informerar om framtidsfrågor för service- och tekniknämnden.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 127

Kurser/Konferenser/Återko lin

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga kursen till handlingarna.

Bakgrund
Kommunakuten inbjuder till Kommunal krishantering — förtroende, ansvar och funk-
tion.
Tid och plats: måndag 5 september 2011 på Saturnus konferens, Stockholm.
Anmälan: senast torsdag 11 augusti.
Kostnad: 2 875 kr exkl moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.

Beslutsunderlag
1. Kursinbjudan.

1 1
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