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GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§  1

Del ivnin ar 2012

Service- och tekniknämnden beslutar

att delgivningarna nr. 19-21 tas upp som egna ärenden vid dagens sammanträde.

Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet.

1. SOT 2012:22
Förvaltningschefen informerar

2. SOT 2012:5 517
Länsstyrelsen Norrbotten Dispens att bedriva kommersiell verksamhet inom Padjelanta
och Stora Sjöfallets nationalparker inom Jokkmokk och Gällivare kommuner.

3. SOT 2008:471 814
Kf § 206/2011 Motion av Göte Henriksson (s) och Ulf Normark (s) — Angående vägen
till utsiktstppen på Dundrets Norra topp (KS/2008:568).

4. SOT 2011:174 481
Kf § 205/2011 Motion av Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns)
— Förbättrade möjligheter att ta tillvara på hundens avföring (KS/2011:240).

5. SOT 2011:173 315
Kf § 202 Motion av Henrik Lehtipalo (v), Jeanette Wäppling (v), Karl-Erik Taivalsaari
(v), Iris Dimitri (v), Katinka Sundqvist Apelqvist (v) och Erland Söderberg (v)
— Husvagns/husbilsparkering.

6. SOT 2011:270 814
Kf § 203/2011 Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) — Tillgänglighet
till Dundret som fritidsområde (KS/2011:460).

7. SOT 2011:178 311
Kf § 204/2011 Motion av Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns)
— Vallmovägens personbilsproblematik (KS/2011:244).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 4 (44)

2012-02-21

301

1 Utdragsbestyrkande

i

SoT/2012:14 -001



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 5 (44)

2012-02-21

8. SOT 2011:172 315
Kf § 201/2011 Motion av Katinka Sundqvist Apelqvist (v), Jeanette Wäppling (v),
Karl-Erik Taivalsaari (v), Iris Dimitri (v), Henrik Lehtipalo (v)och Erland Söderberg (v)
— Parkeringsplatser (KS/2011:238).

9. SOT 2011:424 006
Ks § 333/2011 Implementering av digitaliserade sammanträden i Gällivare kommun.

10. SOT 2012:58 006
LSG § 23/2011 Sammanträdesplan år 2012 för Lokalstyrgruppen.

11. SOT 2012:57 002
Sn § 175/2011 Socialnämndens delegationsordning (Sn12011:119)

12. SOT 2012:50 293
Sn § 14/2012 Ombyggnation Hedgården (Sn12011:192)

13. SOT 2012:51 012
Sn § 9/2012 Årsplan för 2012 — Styrkort samt teman (Sn12011:144)

14. SOT 2011:63 452
Miljö- och byggkontoret: december 2011. Beslut med stöd av 32 § Kommunala
renhållningsordningen om beviljande av befrielser och avslag från kommunal avfalls-
hämtning, Beslut med stöd av 27 § Kommunala renhållningsordningen om god-
kännande av kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning.

15. SOT 2012:49 452
Miljö- och byggkontoret: januari 2012. Beslut med stöd av 32 § Kommunala
renhållningsordningen om beviljande av befrielser och avslag från kommunal avfalls-
hämtning, Beslut med stöd av 27 § Kommunala renhållningsordningen om god-
kännande av kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning.

16.

18.

SOT 2012:36 460
Miljö- och byggnämnden — Beslut om inplacering i riskklass och årlig kontrollavgift:
Café Hjortronet

17. SOT 2012:48 230
Miljö- och byggkontoret — Beslut om bygglov: uppsättande av fasadskylt.

SOT 2012:33 041
Service- och teknikförvaltningen — Slutredovisning investeringsprojekt AMA Fordon
Transit BYF893.

1 Utdragsbestyrkande

1



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

19. SOT 2011:385 179
Skrivelse från samtlig personal vid Gällivare kommuns räddningstjänst och
Larmcentral, 2011-12-07.

20. SOT 2011:385 179
Konsekvensanalys av den planerade organisationsförändringen vid Räddningstjänsten i
Gällivare, 2011-12-13.

21. SOT 2012:29 170
Förslag på omorganisation från personalen på Räddningstjänsten, 2012-01-12.

22. SOT 2012:44 351
Mn § 6/2012 Yttrande angående upphävning av villkor för Kavahedens
avloppsreningsverk

23. SOT 2012:60 458
Mn § 5/2012 Kavahedens avloppsreningsverk åtgärder gällande toluen i slam.

24.

26.

kfZ
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SOT 2012:70 041
Service- och teknikförvaltningen — Slutredovisning investeringsprojekt bangolf
restaurering

25. SOT 2012:69 041
Service- och teknikförvaltningen — Slutredovisning investeringsprojekt central
skytteanläggning

SOT 2012:68 041
Service- och teknikförvaltningen — Slutredovisning investeringsprojekt värme/vent
GVE simhall

Sammanträdesprotokoll har inkommit från följande:
1. Kommunala pensionärsrådet 2012-01-27
2. Miljö- och byggnämnden 2011-12-15
3. Rådet för funktionshinderfrågor 2011-11-22
4. Ritsemvägens samfällighetsförening 2011-11-17
5. Ritsemvägens samfällighetsförening 2011-11-17

Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar att delgivningarna nr. 19-21 tas upp som egna ärenden vid
dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.
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§  2

Dele ationer 2012

2012-02-21

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga delegationerna till handlingarna.

Bakgrund
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet.

Anmälan om beslut fattade enom dele ation service- och tekniknämnden

CENTRALA INKÖPSFUNKTIONEN

Anbud har antagits gällande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 8 (44)
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SoT/2012:15 -002

Datum Ob'ekt Entre renör
2011-11-30 Vattenverket i Ullatti Berggren & Bergman,

Luleå

2011-12-09 Leverans av personbil Räddningstjänsten Eriksson bil i Norr AB,
Gällivare

2012-01-02 Upphandling av släntklippare till service-
och teknikförvaltningens GVA-avdelning

S 0 Larsson MaskinAB,
Umeå

2012-01-02 Leverans av hjärtstartare, väggskåp och
Träningshjärtstartare

Civilförsvarsförbundet,
Medidyne  AB

2012-01-20 Leverans av Radiokommunikationsutrustning,
RAKEL

SwedishRadioSupplAB,
Karlstad
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SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING

Beslut har fattats genom delegation

Ordförande Mats Rantapää har, i enlighet med service- och tekniknämndens
delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut angående följande:

- Drift- och nyttjanderättsavtal skytteanläggningen.
- Driftavtal skoterleder.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 9 (44)
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§  3
Information om framtidsfrå or

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 10(44)

2012-02-21

Service- och tekniknämnden beslutar

att ärendet SOT/2010:489 Gatubelysningsavtal Vattenfall tas upp som ett eget ärende
vid dagens sammanträde,

att Nikka Suorra bjuds in till service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde
den 13 mars 2012, för att informera om isbanor på Vassara träsk,

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen om framtidsfrågor för
service- och teknikförvaltningen.

Informationen från Nikka Suorra angående isbana på Vassara träsk utgår.

Upphandlingsansvarig Christian Sundvall informerar om gatubelysningsavtalet med
Vattenfall. Avtalet som Vattenfall Eldistribution AB presenterat är bedömt som köp av
tjänst rörande belysning och faller därför under Lag (2007:1091) om offentlig
upphandling. Informationen pågår kl. 14:35-14:50.

Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om nuläget för Gällivare
flygplats/Lapland Airport. Han informerar även om att service- och teknikförvaltningen
varit på plan- och utvärderingsvecka i Piteå för att samla förvaltningen och ta
gemensamma ta inför framtiden. Till sist informerar han om den gamla järnvägsbron
vid Kalixälven samt bron över Kaitumälven.

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

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

1 Utdragsbestyrkande
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att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 11(44)

2012-02-21

Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar att ärendet SOT/2010:489 Gatubelysningsavtal Vattenfall tas
upp som ett eget ärende vid dagens sammanträde,

att Nikka Suorra bjuds in till service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde
den 13 mars 2012, för att informera om isbanor på Vassara träsk,

Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 4

N a Gällivare / Samhällsomvandlin en

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 12(44)

Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen angående
samhällsomvandlingen och projektet "Nya Gällivare".

SoT/2012:17 -100

Förvaltningschef Joakim Svensson informerar att under perioden januari- mars 2012
håller utvecklingsenheten i tre work shops med inriktning mot projektet
"Nya Gällivare" och samhällsomvandlingen. Efter work shoparna är avklarade är det
nämndernas tur att ta vid.

Utdragsbestyrkande
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§ 5
Internkontroll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 13(44)
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Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna de kontroller som gjorts samt

att uppdra till service- och teknikförvaltningen att till nästa nämnd redovisa återstående
kontrollrapporter.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har i sitt styrkort beslutat att varje år upprätta planer för
internkontroll. Förvaltningen har genomfört en del kontrollaktiviteter enligt 2011 års
plan.

Ekonomiska konsekvenser
Internkontroll innebär att säkerställa att verksamheterna är ändamålsenliga,
kostnadseffektiva och att den ekonomiska rapporteringen blir tillförlitlig.

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 de kontroller som gjorts samt

att uppdra till service- och teknikförvaltningen att till nästa nämnd redovisa återstående
kontrollrapporter.

Beslutsunderlag
1. Internkontrollplan 2011
2. Kontrollrapporter

I Utdragsbestyrkande
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§  6

Bokslut 2011  
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2012-02-21

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2012:23 -042

att service- och tekniknämndens bokslut tillförs ärende Årsredovisning 2011 och
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,

att föreslå kommunstyrelsen besluta,

att överskott för pågående driftprojekt, 4 139 000 kronor, överförs till 2012,

att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra kvarvarande investeringsmedel,
55 938 000 kronor, till 2012.

Bakgrund
Bokslut för skatte- och affårsverksamheterna har upprättats för verksamhetsår 2011.
Förslag finns för överföring av budget för pågående driftprojekt till 2012 samt förslag
på kompletteringsbudgetering av investeringsprojekt till 2012.

Ekonom Elsy Nordvall informerar i ärendet.

Informationen pågår kl. 13:05-

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

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

att service- och tekniknämndens bokslut tillförs ärende Årsredovisning 2011 och
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att överskott för pågående driftprojekt, 4 139 000 kronor, överförs till 2012

att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra kvarvarande investeringsmedel,
55 938 000 kronor, till 2012

Beslutsunderlag
1. Bokslutshandlingar

I e I

Utdragsbestyrkande
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§ 7
Fördelnin av ramansla 2012 för kommunens fasti eter

Service- och tekniknämnden beslutar

att ramanslaget 2012, avseende investeringar fastigheter fördelas enligt förslag,

att beslutet meddelas kommunstyrelsen.

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

att ramanslaget 2012, avseende investeringar fastigheter fördelas enligt förslag,

att beslutet meddelas kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Förslag fördelning av ramanslag 2011, investeringar fastigheter.

1 Utdragsbestyrkande
1

SoT/2012:26 -041

Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2010-11-15 § 134, beslutat medge
service- och tekniknämnden ett ramanslag avseende investeringar i fastigheter med 6
000 000 kronor. Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag för hur raman-
slaget ska användas. Tonvikten i förslaget är lagd på åtgärder som syftar till energieffek-
tivisering i syfte att minska driftkostnaderna för fastigheterna. Förslaget följer service-
och tekniknämndens beslut 2010-01-26 § 7, Strategi för energieffektivisering i
kommunens fastigheter.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska resurser som ärendet rör finns redan i service- och tekniknämndens
budgetram.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Energieffektiviseringsåtgärder i exempelvis skolor ger en bättre inomhusmiljö till lägge
kostnader vilket är bra för barn och unga.
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§ 8

Försla avseende fördelnin av ramansla 2012 för idrotts- och fritidsanlä in ar

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till fördelning avseende investeringar i idrotts- och
fritidsanläggningar,

att beslutet delges kommunfullmäktige.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har i rubricerat ärende fördelat och prioriterat de
tilldelade 1 000 000 tkr, avseende investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar enligt
nedan:

500 000 tkr Skytteanläggningen investeringsprojekt 343 31, nytt låssystem samt
jägarexamen bana,

250 000 tkr Hakkas simhall investeringsprojekt 342 03, byte elarmaturer samt om
fogning vid bassäng,

250 000 tkr Gällivare Simhall investeringsprojekt 341 11, renovering handikapphiss
samt renovering tvagningsrum.

Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser konstateras.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Mer ändamålsenliga fritidsanläggningar gynnar alla nyttjare inklusive barn och ungdom.

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

att godkänna upprättat förslag till fördelning avseende investeringar i idrotts- och
fritidsanläggningar,

att beslutet delges kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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§ 9
Omdis onerin av 2012-års investerin sbud et

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 17(44)

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

SoT/2012:66 -041

att omdisponera 19 830 000 kronor i 2012-års investeringsbudget till ofinansierad
angelägna projekt enligt sammanställning investeringsbehov.

Bakgrund
Investeringsbudget 2012 och plan 2013-2014 har beslutats av kommunfullmäktige
2011-06-20. Behov har uppstått av investeringsmedel som inte finns i årets budget.
Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till omdisponering av budget
som kompletteringsbudgeterats i samband med bokslutet samt delar av 2012 års
investeringsbudget till förmån för andra investeringsbehov.

FörvaltningschefJoakim Svensson föredrar ärendet. Informationen pågår
kl. 15:10-15:25.

Ekonomiska konsekvenser
Investeringar kan göras redan i år i angelägna projekt som är ofinansierade.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkta konsekvenser kan ses för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen förslår kommunfullmäktige besluta

att omdisponera 19 830 000 kronor i 2012-års investeringsbudget till ofinansierad
angelägna projekt enligt sammanställning investeringsbehov.

Beslutsunderlag
1. Sammanställning investeringsbehov

I Utdragsbestyrkande
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§ 10

Ärendeu föl.nin slista

2012-02-21

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Informationen pågår kl. 13:45-14:00.

Beslutsunderlag
1.Ärendeuppföljningslista

frA-
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Bakgrund
Service- och tekniknämnden har i likhet med andra nämnder i kommunen beslutat att
införa ett rapporteringssystem för ärendeuppföljning.

Trafikingenjör Marcus Zetterqvist informerar angående långtidsparkering vid
tågstationen. Han har genomfört två slumpmässiga rutinkontroller, en under hösten
2011 samt en i februari 2012, för att studera vilka det är som nyttjar långtids-
parkeringen. Kontrollerna visar att det till största delen är personer boende utanför
Gällivare tätort som nyttjar parkeringen, en del från andra orter inom kommunen men
även från orter i andra kommuner.

Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om Hellnerstadion. Bland annat
informerar han om en framtida byggnation av stadionbyggnad, parkering, rullskidbana
samt upprustning och komplettering av vallabodar.
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§ 11

Åt ärdsbehov ällande trafiksituation vid förskolor och skolor i Gällivare kommun

Service- och tekniknämnden beslutar

att invänta ovan nämnda utredning innan frågan behandlas ytterligare.

SoT/2011:80 -512

Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har överlämnat en fråga gällande rådande
trafiksituationer vid kommunens skolor och förskolor till service- och
teknikförvaltningen.

Barn-, utbildning- och kulturnämnden eftersträvar säkra skolvägar och nedsättning av
hastighetsbegränsning till 30km/h vid samtliga förskolor/skolor, samt övergångsställen i
anslutning till dessa.

Det har tillsats en utredning som ska kartlägga och säkra skolvägarna för barnen, efter
att den är klar går det att ta fram en handlingsplan för att åtgärda de eventuella brister
som framkommit.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är i dagsläget oklara.

Konsekvenser för barn och ungdom
Genom att utreda hur barn tar sig till och från skolan blir det möjligt att identifiera
eventuella brister i trafiksäkerheten. Detta gör det sedan möjligt att omsätta utredningen
i en handlingsplan för att uppnå säkrare skolvägar.

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

att invänta ovan nämnda utredning innan frågan behandlas ytterligare.

Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnänmdens protokoll 2011-02-15 § 31

, 1 Utdragsbestyrkande

1
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§ 12

Rutiner vid allmänhetens frå estund

Service- och tekniknämnden beslutar

att privatpersoner erbjuds möjligheten att medverka under möte och muntligen ställa
fråga/frågor av allmän karaktär inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde.
Aktuell tidpunkt för "allmänhetens frågestund" anges vid annonsering i lokalt
annonsblad inför respektive möte,

att fråga/frågor från kommunalt anställd personal som berör verksamheter behandlas
inte under punkten "allmänhetens frågestund, utan vidarebefordras till berörd
förvaltningsledning för besvarande, alternativt beredning i de fall fråga/frågorna är
föremål för politisk prövning. I förekommande fall registreras detta som ärende och blir
en punkt vid nämndens ordinarie sammanträde,

att media äger ej tillträde att medverka under service- och tekniknämndens
sammanträden, vilket även inkluderar punkten "allmänhetens frågestund". Vid
behandling av fråga/ärende av stort allmänintresse kan nämnden, på eget initiativ, utlysa
sedvanlig presskonferens efter avslutat sammanträde.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Som ett led i en förbättrad dialog med kommunens invånare tillhandahåller service- och
tekniknämnden "allmänhetens frågestund" som en stående punkt vid
nämndssammanträden. Inför verksamhetsåret 2012 vill nämnden utveckla rutinerna för
"allmänhetens frågestund".

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår att service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

1
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1 Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Diskussionsunderlag — rutiner vid allmänhetens frågestund.

att privatpersoner erbjuds möjligheten att medverka under möte och muntligen ställa
fråga/frågor av allmän karaktär inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde.
Aktuell tidpunkt för "allmänhetens frågestund" anges vid annonsering i lokalt
annonsblad inför respektive möte,

att fråga/frågor från kommunalt anställd personal som berör verksamheter behandlas
inte under punkten "allmänhetens frågestund, utan vidarebefordras till berörd
förvaltningsledning för besvarande, alternativt beredning i de fall fråga/frågorna är
föremål för politisk prövning. I förekommande fall registreras detta som ärende och blir
en punkt vid nämndens ordinarie sammanträde,

att media äger ej tillträde att medverka under service- och tekniknämndens
sammanträden, vilket även inkluderar punkten "allmänhetens frågestund". Vid
behandling av fråga/ärende av stort allmänintresse kan nämnden, på eget initiativ, utlysa
sedvanlig presskonferens efter avslutat sammanträde.

Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.

I Utdragsbestyrkande
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§ 13

Kommunens lån sikti a vattenförsö *nin

Service- och tekniknämnden beslutar

att ärendet återremitteras för att kompletteras med beslutsunderlag.

Bakgrund
Ärendet presenteras vi sammanträdet.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Revisorerna.
2. Kommunenslångsiktiga vattenförsörjning.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 22(44)

i Utdragsbestyrkande
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§ 14

Pro amutrednin förd'u ad studie av framtida skoterleder

Service- och tekniknämnden beslutar

att ge service- och teknikförvaltningen i samverkan med miljö- och byggkontoret i
uppdrag att genomföra en programutredning/fördjupad studie av framtida skoterleder
samt

att 150 000 tkr omdisponeras från Ansvar 120, Verksamhet 201, Aktivitet 306, till
Ansvar 120411 Fritidschef, Verksamhet 204 Driftprojekt, Aktivitet 413
Projektering/utredning, Objekt 94051 Skoterleder utredning

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har i rubricerat ärende ett uppdrag att genomföra i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2008 11 03 § 166 "Fördjupad översiktsplan
FÖP 2008 -2025".

Där anges ordagrant att "Fördjupad studie av skoterleder genomförs" och därav vill
service- och teknikförvaltningen få ett formellt beslut om igångsättning av en
programutredning i samverkan med Miljö- och byggnadskontoret.

Trafikingenjör Marcus Zetterqvist informerar i ärendet.

Informationen pågår kl. 13:30-13:45.

Ekonomiska konsekvenser
Programutredningen beräknas kosta ca 150 000 tkr

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 23(44)

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

SoT/2012:62 -808

att ge service- och teknikförvaltningen i samverkan med miljö- och byggkontoret i
uppdrag att genomföra en programutredning/fördjupad studie av framtida skoterleder
samt

att 150 000 tkr omdisponeras från Ansvar 120, Verksamhet 201, Aktivitet 306, till
Ansvar 120411 Fritidschef, Verksamhet 204 Driftprojekt, Aktivitet 413
Projektering/utredning, Objekt 94051 Skoterleder utredning.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 15

Överta ande av Ridklubben Dundrets fasti het Gällivare 12:496

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att under förutsättning att Gällivare kommun erhåller gåvobrev från Ridklubben
Dundret överta fastigheten Gällivare 12:496 från och med 13-01-01 samt

att 8,5 mkr erhålles i investeringsbudgeten år 2013,

att Ridklubben Dundret överlåter fastigheten 12:496 till Gällivare kommun efter
fullmäktigebeslut genom gåvobrev.

Bakgrund
Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott i rubricerat ärende återmitteras ärendet
beroende på att finansieringslösningen avseende framtida drift ej klarlagts.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet förtydligat
förhållandena i nedan ekonomiska konsekvenser.

SoT/2010:269 -828

Ekonomiska konsekvenser
Ett helhetskoncept inkluderat reinvesteringar i fastigheten, byte av material till båda
manegerna samt upprustning och belysning av Ridstigen, ger vid hand att
totalkostnaden landar på totalt 8,5 mkr fördelade med 6,3 mkr för fastigheten, 1,2 mkr
för Ridstigen inklusive belysning samt 1,0 mkr för material till manegerna.

Driftkostnaderna är lika stor som hyresnivån 900 000 tkr. Finansieras genom driftbidrag
där ett avdrag för hyra görs före utbetalning. Driftbidraget utgör 1,0 mkr, netto bidrag
efter hyra blir 100 000 tkr.

Drift av Ridstig inkluderat snöröjning samt elkostnader beräknas till 50 000 tkr/år som
finansieras inom ramen för service- och teknikförvaltningens driftbudget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ridklubben Dundret har ca 500 medlemmar i åldern 7-20 år. Verksamheten har stor
betydelse för barn och ungdom.

1 Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att under förutsättning att Gällivare kommun erhåller gåvobrev från Ridklubben
Dundret överta fastigheten Gällivare 12:496 från och med 13-01-01 samt

att 8,5 mkr erhålles i investeringsbudgeten år 2013,

att Ridklubben Dundret överlåter fastigheten 12:496 till Gällivare kommun efter
fullmäktigebeslut genom gåvobrev.

Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2011-12-13 § 223

1 Utdragsbestyrkande
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§ 16

Ansökan konst

2012-02-21

Övre Norra Terrierklubben

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 26(44)

att avslå Övre Norra Terrierklubbens ansökan om bidrag till att finansiera/bygga ett
konstgryt.

Bakgrund
Övre Norra Terrierklubben ansöker i rubricerat ärende om bidrag till att finansie-
ra/bygga ett konstgryt, kostnadsberäknat till 25 000 tkr för att träna upp hundar till
grythundar avsedda till jakt på räv och mårdhund.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att föreningen
inte uppfyller kriterierna för bidragsgivning, exempelvis så bedriver föreningen ingen
verksamhet för barn och ungdom samt att föreningen inte är inriktad på fritids-
verksamhet för barn och ungdom.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser då ansökan blir föremål för ett avslagsyrkande.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser konstateras.

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

att avslå Övre Norra Terrierklubbens ansökan om bidrag till att finansiera/bygga ett
konstgryt.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse.

Utdragsbestyrkande
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§ 17

U föl.nin av snörö'nin en Koskullskulle och övri a områden

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 27(44)

SoT/2012:63 -314

att tacka för informationen och med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Organisationen för snöröjningen har under en femårsperiod varit indelad på 10 områden
(A- J), område A har hanterats i egen regi, område B-I har Ola Hansson Konsult och
område J har Lunds åkeri. Det femåriga avtalet löper ut innevarande vinter med
möjlighet att nyttja ytterligare ett optionsår på avtalet.

Förvaltningen anser att utvärdering och analys över förutsättningar och ändrade
förhållanden bör beaktas. Ytterligare aspekter att ta hänsyn till är kvalitet, trygghet och
säkerhet och attraktivitetsfaktor för Gällivare kommun.

Enhetschef gata/park Annika Keisu Lampinen informerar i ärendet vid dagens
sammanträde. Kommunens snöröjningsområden är indelade i områden från A-J, där
område A är Koskullskulle, område B-I är Gällivare tätort och område J är Andra sidan.
Område A och J är de områden där befolkningen varit mest nöjd och där vägarna hållit
en hög kvalitet och varit säkra att trafikera.

Att kvalitål på snöröjningen i kommunen varierat under vintem beror på flera faktorer.
Bland annat nämner Annika Keisu Lampinen att ändrade förutsättningar i form av
klimatförändringar, ändrade behov med mer isrivning än planerat, skiftande kompetens
samt avsaknad av sanktionsmöjligheter. När det gäller de ekonomiska förutsättningarna
för gata/park-enheten att utföra en kvalitativ snöröjning, kommer de att minska under
åren 2012-2013. Förutsättningarna inför den kommande perioden är enligt Annika
Keisu Lampinen att bland annat att kvalitetshöja snöröjningen, fokusera på säkra
skolvägar, trygga/säkra vägar samt attraktivitetsfaktor för kommunen. I dagsläget är de
vanligaste klagomålen att det förekommer plogvallar på infarterna, olovliga snötippar
samt spåriga vägar.

Annika Keisu Lampinen presenterar förslag på ny organisation med funktionslösningar.

Informationen pågår kl. 10:30-11:10

Ekonomiska konsekvenser
Rätt insats i rätt tid medför positiva ekonomiska konsekvenser.

I Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Hög kvalitet och hög säkerhet medför positiva konsekvenser för barn och ungdomar.

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

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

1 Utdragsbestyrkande

1



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

/4(

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 29(44)

2012-02-21

§ 18

Motion av Benn Rin vall m Monica Hedström m Michael Martinsson m
Lars Alriksson m Eva Alriksson m Per Wahlström m Fredrik Nilsson m
och Rolf Wessel m - An ående nedskrä nin av Gällivare centrum

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad eftersom de fysiska åtgärderna redan vidtagits.

SoT/2011:359 -313

Bakgrund
Moderata samlingspartiet har i en motion tagit upp problematiken med nedskräpning
framförallt i Gällivare centrum. Att det saknas papperskorgar och askkoppar, att
önskvärt vore att flera sådan placeras ut för att underlätta för medborgarna att följa den
skärpta lagen om nedskräpning.

Service- och teknik förvaltningen ser att problematiken består av två delar, dels det
fysiska med antal papperskorgar och askkoppar, det andra som är en attityd och
beteendefråga. För problemen av fysisk karaktär har förvaltningen uppmärksammat
behovet av fler papperskorgar och kommer under våren att bland annat sätta ut fler
papperskorgar med sorteringsmöjlighet och askkoppar. Övriga fysiska åtgärder som
planeras för att minska nedskräpning är att intensifiera befintlig renhållning och aktivt
arbeta med förskönande av centrum, vilket har visat sig vara effektivt sätt för att
motverka nedskräpning och liknande.

För delen för attityd och beteendefrågan krävs engagemang från fler aktörer för att få ett
lyckat resultat. Förvaltningens erfarenhet är att nedskräpning motverkas bäst genom
kunskapsuppbyggnad, aktiv handling och positiv uppmärksamhet.

Ekonomiska konsekvenser
Planerade fysiska åtgärder görs inom befintlig budget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positiva konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad eftersom de fysiska åtgärdema redan vidtagits.

Beslutsunderlag
1. Motion.

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Motion av Lars Alriksson m Fredrik Nilsson m Eva Alriksson m Monika
Nordvall Hedström m Benn Rin all m Anna-Maria Wahlström m och
Piotr Korzunowicz m - An ående konst äs lan

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att försöka göra omprioriteringar i investeringsbudgeten 2013 för att möjliggöra och
påskynda en ny konstgräsplan på Tallbacka IP.

Bakgrund
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att kommunen fårdigställer en ny
konstgräsplan under 2012. Som skäl anger man att den befintliga är av mycket dåligt
kvalitet och detta leder till en förhöjd skaderisk för spelarna.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat samma sak
som motionärerna, att investeringsmedel är avsatta för ändamålet 2014.

Ekonomiska konsekvenser
4 mkr är begärda i investeringsbudgeten.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En etablering av en ny matta med konstgräs på Tallbacka IP medför ett positivt inslag
för fotbollsintresserade ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

Beslutsunderlag
1. Motion.

SoT/2011:417 -826

att försöka göra omprioriteringar i investeringsbudgeten 2013 för att möjliggöra och
påskynda en ny konstgräsplan på Tallbacka IP.

Yrkande
Torvald Burman (s) yrkar med instämmande av Terttu Kult (v) i enlighet med förslag
till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Torvald Burmans m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat före-
slå kommunfullmäktige i enlighet med Torvald Burmans m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Motion av Eva Alriksson m Monica Hedström m Benn Rin all m In 'd
Josefsson m Rolf Wessel m Mikael Martinsson m och Lars Alriksson m -
An ående u rättande av en lan för underhåll och skötsel av kommunal e endom
i Gällivare kommun

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då planeringen av arbetet pågår.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 31(44)

SoT/2011:358 -011

Bakgrund
Moderata samlingspartiet har i en motion belyst frågan om eftersatt underhåll och
skötsel av kommunal egendom. Att underhållsbehovet genom åren ökat samtidigt som
budgeten minskat och att utan helhetsperspektiv på investeringar och besparingar
förvärras situationen.

Service- och teknikförvaltningen håller med motionärerna om att underhållet på en del
kommunala angelägenheter är eftersatt och att budget och behov inte i alla delar ligger i
fas med varandra. En plan för skötsel och underhåll med koppling till utveckling och
avveckling bidrar till långsiktig hållbarhet. Service- och teknikförvaltningen är i gång
med att upprätta denna typ av planer och håller på att se över hur dessa ska
sammanföras.

Ekonomiska konsekvenser
Upprättad plan med helhetsperspektiv bör medföra positiv ekonomisk konsekvens.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positiva konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
1. Motion.

Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar att avslå motionen då planeringen av arbetet pågår.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut förslag mot Mats Rantapääs förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämn-
den har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs förslag.

/1(
1 Utdragsbestyrkande
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§ 21

B åt ärder för omb ad av tak och fasader eta 2012 Kavahedens
avlo srenin sverk

Service- och tekniknämnden beslutar

att anta offerten från Rovas Fastighetsservice HB och avtal tecknas.

SoT/2012:77 -287

Bakgrund
Verksamhetsansvariga har infordrat offert från Rovas fastighetsservices HB avseende
rubricerat.

Gällivare kommun har ramavtal med Rovas Fastighetsservices HB t o m 2012-12-31.

Kontraktssumma: 1 271 500 kr exkl moms.

Upphandlingsansvarig Christian Sundvall informerar i ärendet.

Informationen pågår kl. 14:50-14:55.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden belastar Service- och teknikförvaltningens investeringsbudget för 2012.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar.

Förslag till beslut

Att anta offerten från Rovas Fastighetsservice HB och avtal tecknas.

Beslutsunderlag
1. Offert Rovas Fastighetsservices HB.

1
1

1 1 Utdragsbestyrkande
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§ 22

Konsekvensanal s av den lanerade or anisationsförändrin en vid
Räddnin sf änsten i Gällivare

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 33(44)

SoT/2011:385 -179

Vi har tagit del av inkommen handling samt det svar på denna som inkommit under-
tecknad gemensamt av förvaltningschef, räddningschef och säkerhetssamordnare.
Service- och tekniknämnden har varit informerad om det nya arbetssättet under
processens gång och anser att förändringar av detta slag är en fråga för Service- och
teknikförvaltningen. Service- och tekniknämnden anser att det beslutade arbetssättet är
bra genom att det ger ökade möjligheter att utveckla räddningstjänstens arbete och på så
sätt ge ett säkrare och tryggare samhälle för våra medborgare.

Bakgrund
I skrivelsen anges fyra olika typer av olyckor (lägenhetsbrand - livräddning, brand i
vårdanläggning - utrymning, industribrand — hög riskmiljö och trafikolycka). Vid
ämförelsen avseende förmåga mellan tidigare organisation och den beslutade
organisationen bortser man helt från att Insatsledaren finns kvar och att denne har
beredskap. Beredskapen är i enlighet med gällande centralt avtal (AB). Det innebär att
arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att utan dröjsmål kunna utföra
arbete. Den plats som arbetstagaren uppehåller sig på ska ha godkänts av
arbetsledningen.

Den insatsledare som har beredskap kommer att ha med sig ett utryckningsfordon och
ska kvittera larm från fordonet 90 sekunder efter larm. Den vistelseplats som kommer
att vara godkänd är tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Vid larm åker
insatsledare direkt från sin vistelseplats till olycksplats vilket innebär att ingen egentlig
fördröjning uppstår. Alla sex personer som ingår i utryckande styrka kommer inte fram
exakt samtidigt, men att anta att insatsledaren inte alls kommer är helt felaktigt. Även
idag kommer inte alla sex alltid fram vid exakt samma tidpunkt eftersom man åker i
olika fordon och ibland från olika uppehållsplatser.

Att påstå att resultatet av det nya arbetssättet förr eller senare kommer att kosta liv är
anmärkningsvärt. Dels eftersom det enligt tidigare resonemang här ovan bygger på ett
rent felaktigt påstående att insatsledaren inte finns med på olyckorna, dels borde man i
ett sådant spekulativt resonemang även ta i beaktande hur många liv som kan räddas
med ett fungerande förebyggande arbete samt med en räddningstjänst som har
förutsättningar för att utvecklas.

1
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Vi vill också återigen poängtera att det nya arbetssättet inte innebär att prestationsmålen
enligt Gällivare kommuns handlingsprogram för räddningstjänst förändras. Under kon-
torstid kommer den utökade personalstyrkan, förutom att jobba med förebyggande arbe-
te och utveckling av verksamheten, även kunna förbättra den operativa verksamheten
vid större insatser genom att exempelvis kunna vara ett bakre stöd eller förstärkning på
olycksplats.

Slutligen konstateras att den sista typen av olycka "trafikolycka" förutom att liksom de
övriga på ett felaktigt sätt förutsätta att insatsledare ej finns, även är felaktigt återgett
från det dokument från 2008 som den anges vara hämtad från.

Förslag till beslut

Vi har tagit del av inkommen handling samt det svar på denna som inkommit
undertecknad gemensamt av förvaltningschef, räddningschef och säkerhetssamordnare.
Service- och tekniknämnden har varit informerad om det nya arbetssättet under
processens gång och anser att förändringar av detta slag är en fråga för service- och
teknikförvaltningen. Service- och tekniknämnden anser att det beslutade arbetssättet är
bra genom att det ger ökade möjligheter att utveckla räddningstjänstens arbete och på så
sätt ge ett säkrare och tryggare samhälle för våra medborgare.

Beslutsunderlag
1.Konsekvansanalys.

1
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§ 23

Skrivelse från samtli ersonal vid Gällivare kommuns räddnin sfänst.

Service- och teknikförvaltningen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 35(44)

SoT/2011:385 -179

Vi har tagit del av inkommen handling samt det svar på denna som inkommit
undertecknad gemensamt av förvaltningschef, räddningschef och säkerhetssamordnare.
Service- och tekniknämnden har varit informerad om det nya arbetssättet under
processens gång och anser att förändringar av detta slag är en fråga för service- och
teknikförvaltningen. Service- och tekniknämnden anser inte att det är fråga om felaktigt
tjänsteutövande från räddningschef och förvaltningschef. Service- och tekniknämnden
anser att det beslutade arbetssättet är bra genom att det ger ökade möjligheter att
utveckla räddningstjänstens arbete och på så sätt ge ett säkrare och tryggare samhälle
för våra medborgare. Service- och tekniknämnden anser att genom denna
organisatoriska förändring uppfyller räddningstjänsten på ett bättre sätt lagens
intentioner genom att både jobba förebyggande för att hindra att olyckor uppstår samt
operativt vid olyckor och vid överhängande fara för olyckor för att beggänsa skador på
människor, egendom och miljö. Service- och tekniknämnden anser även att denna
förändring i räddningstjänstens organisation även kommer på ett bättre sätt stödja det
övriga kommunala säkerhetsarbetet och på så sätt ge ett säkrare och tryggare samhälle
för våra medborgare.

Bakgrund
I skrivelsen påstås att Service- och teknikförvaltningen vill förändra räddningstjänstens
organisation och förmåga på ett sätt som innebär att de prestationsmål som anges i det
tagna handlingsprogrammet inte uppnås.
Detta påstående är felaktigt, samtliga av de prestationsmål som finns i det av
kommunfullmäktige antagna handlingsprogrammet för räddningstjänst uppnås även
efter den beslutade förändringen. Dessutom nyttjas resurserna på ett bättre sätt vilket ger
bättre förmåga att förebygga olyckor samt att utveckla alla räddningstjänstens ansvars
områden. Med insatsledare som jobbar dagtid finns även möjlighet att uppnå en
förmåga avseende stab och bakre ledning under denna tid.

Vidare frågar man i skrivelsen om kommunfullmäktige i Gällivare uppdragit åt
service- och tekniknämnden att anta närmare riktlinjer än de riktlinjer antagna av kom-
munfullmäktige vid senaste handlingsprogram eller om det är fråga om felaktigt
tjänsteutövande från både räddningschef och förvaltningschef
Handlingsprogram är ett instrument för kommunens målstyrning och målen ska visa vad
kommunen avser att uppnå med verksamheten i stora drag. I lag om skydd mot olyckor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 36(44)

2012-02-21

(SFS 2003:778) 3 kap. 11§ sägs att "En kommuns uppgifter enligt denna lag skall

fullgöras av en eller flera nämnder" och i SoT-nämndens reglemente beslutat
2011-09-19 § 132 med diarienummer Ks/2011:170/003 föreskriver kommunfullmäktige
att Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter inom service- och
tekniknämndens område om vad som i lag samt speciallagstiftning sägs angående
räddningstjänst. Det föreskrivs även i reglementet att service- och tekniknämnden skall
svara för att nämndes verksamhetsområden utvecklas enligt lagstiftningens
grundläggande synsätt samt fullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare är det i högsta gfad
är en fråga för förvaltningen hur man ska uppnå de av nämnd och fullmäktige beslutade
målen. I lag om skydd mot olyckor 3 kap. 16§ fastslås också att: "Räddningschefen
ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad".

I skrivelsen påstås att man inte tagit hänsyn till hur omorganisationen stämmer överens
med de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer och mål gällande räddningstjänsten.
Givetvis har vi som tjänstemän tagit hänsyn till det av kommunfullmäktige beslutade
handlingsprogrammet för räddningstjänst. Vi har kommit fram till att det nya
arbetssättet inte strider mot handlingsprogram för räddningstjänst och att det ger avse-
värt ökad förmåga att även uppnå det av kommunfullmäktige beslutade
"Handlingsprogram för skydd mot olyckor" som anger målen med det förebyggande
arbetet.

I skrivelsen skriver man att man anser att delaktighet är viktigt. Vi håller med om att
det är viktigt med delaktighet och genom processen har information och förhandlingar
med fackliga organisationer genomförts. Möten har hållits på räddningstjänsten, både
för att informera och för att få delaktighet kring hur man ska arbeta i den förändrade
organisationen. Det är viktigt att komma ihåg att delaktighet på arbetsplatsen innebär att
man tar tillvara på personalens kompetens i hur arbetsuppgifter ska lösas inte att
arbetstagaren bestämmer vilka arbetsuppgifterna är.

Förslag till beslut

Vi har tagit del av inkommen handling samt det svar på denna som inkommit under-
tecknad gemensamt av förvaltningschef, räddningschef och säkerhetssamordnare.
Service- och tekniknämnden har varit informerad om det nya arbetssättet under proces-
sens gång och anser att förändringar av detta slag är en fråga för service- och
teknikförvaltningen. Service- och tekniknämnden anser inte att det är fråga om felaktigt
tjänsteutövande från räddningschef och förvaltningschef. Service- och tekniknämnden
anser att det beslutade arbetssättet är bra genom att det ger ökade möjligheter att
utveckla räddningstjänstens arbete och på så sätt ge ett säkrare och tryggare samhälle
för våra medborgare. Service- och tekniknämnden anser att genom denna
organisatoriska förändring uppfyller räddningstjänsten på ett bättre sätt lagens intentio-
ner genom att både jobba förebyggande för att hindra att olyckor uppstår samt operativt

1 Utdragsbestyrkande
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vid olyckor och vid överhängande fara för olyckor för att begränsa skador på
människor, egendom och miljö. Service- och tekniknämnden anser även att denna
förändring i räddningstjänstens organisation även kommer på ett bättre sätt stödja det
övriga kommunala säkerhetsarbetet och på så sätt ge ett säkrare och tryggare samhälle
för våra medborgare.

Beslutsunderlag
1.Skrivelse.

Avx-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 37(44)

2012-02-21

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 38(44)

2012-02-21

§ 24

Försla å omor anisation från ersonalen å Räddnin st" änsten

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2012:29 -170

Service- och tekniknämnden har tagit del av inkommen skrivelse, "Förslag på
omorganisation från personalen på räddningstjänsten", samt det svar på denna som
inkommit undertecknad gemensamt av förvaltningschef, räddningschef och
säkerhetssamordnare.

Service- och tekniknämnden anser att föreslagen organisation i inkommen skrivelse inte
på samma sätt som det beslutade arbetssättet möjliggör utveckling av räddningstjänstens
verksamhet. Service- och tekniknämnden anser att den beslutade organisation på ett
bättre sätt, dels uppfyller lagens intention avseende förebyggande arbete, dels ökar
Räddningstjänstens möjligheter att stödja det kommunala säkerhetsarbetet, allt i syfte att
ge en säkrare och tryggare kommun.

Slutligen vill Service- och tekniknämnden understryka att detta är en verksamhetsfråga
som ska hanteras av Service- och teknikförvaltningen.

Bakgrund
I det förslag som redovisas i inkommen skrivelse ser organisationen av skifflagen ut
som idag och på dagtid finns 1-2 brandingenjörer. I den tidigare organisationen fanns en
brandinspektörstjänst dagtid och i det fall man avser 1 brandingenjör så är det samma
organisation som tidigare, fast med den skillnaden att brandinspektören ersätts av
brandingenjör. I det fall man avser 2 brandingenjörer, är detta en ökad kostnad som inte
ryms i befintlig budgetram enligt vår uppfattning.

I skrivelsen påstås att det förebyggande arbetet med detta förslag kommer bli mycket
bättre än det varit tidigare. Vi delar den uppfattningen men det relevanta är att jämföra
med den beslutade organisationen och vad den kan åstadkomma. Effekten av den i
skrivelsen föreslagna organisation, blir inte densamma som i den beslutade där alla
insatsledare jobbar dagtid måndag-fredag.

I skrivelsen beskrivs vikten av tydliga riktlinjer och mål. Det är viktigt med tydliga
uppdrag, mål och riktlinjer oavsett hur man organiserar sin verksamhet. Även med den
beslutade organisation kommer givetvis styrkeledare/förmän och brandmän på olika sätt
jobba med hela räddningstjänstens uppdrag.

1 Utdragsbestyrkande

1



"K

GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

Den beslutade organisationen skapar en bättre ledningsstruktur och ökar
förutsättningarna för en effektiv verksamhet. Det i skrivelsen redovisade förslaget har
inte förutsättningar att på ett tillräckligt bra sätt rätta till de brister som konstaterats och
som föranlett den beslutade organisationen.

Förslag till beslut

Service- och tekniknämnden har tagit del av inkommen skrivelse,
"Förslag på omorganisation från personalen på räddningstjänsten", samt det svar på
denna som inkommit undertecknad gemensamt av förvaltningschef, räddningschef och
säkerhetssamordnare.

Service- och tekniknämnden anser att föreslagen organisation i inkommen skrivelse inte
på samma sätt som det beslutade arbetssättet möjliggör utveckling av räddningstjänstens
verksamhet. Service- och tekniknämnden anser att den beslutade organisation på ett
bättre sätt, dels uppfyller lagens intention avseende förebyggande arbete, dels ökar
Räddningstjänstens möjligheter att stödja det kommunala säkerhetsarbetet, allt i syfte att
ge en säkrare och tryggare kommun.

Slutligen vill Service- och tekniknämnden understryka att detta är en verksamhetsfråga
som ska hanteras av Service- och teknikförvaltningen.

Beslutsunderlag
1.Skrivelse.
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Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 40(44)

2012-02-21

§ 25

Val av ersättare till service- och tekniknämndens arbetsutskott

att Frank Öqvist (s) väljs till ersättare i service- och tekniknämndens arbetsutskott.

Bakgrund
Vid dagens sammanträde föreligger fyllnadsval av ersättare till service- och
tekniknämndens arbetsutskott.

Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar att Frank Öqvist (s) väljs till ersättare i service- och
tekniknämndens arbetsutskott.

1 Utdragsbestyrkande
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SoT/2012:65 -102

Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.
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§ 26

Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frå or till förvaltnin schefen
an ående nämndens verksamhet

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 41(44)

att förvaltningschef Joakim Svensson får i uppdrag att informera i ärendet vid
service- och tekniknämndens sammanträde den 27 mars 2012.

Utdragsbestyrkande

SoT/2012:21 -009

Bakgrund
Vid nämndens sammanträde ställer ledamöterna frågor till förvaltningschefen om
nämndens verksamhetsområden.

Britt-Marie Sandvärn (s) vill att förvaltningschefen Joakim Svensson tar med sig frågan
att någon får se över refugen som finns vid infarten till Rallarrosen. Den är i stort sett
osynlig vid dåligt väder och mörker. Joakim Svensson tar med sig frågan till
förvaltningen.

Yrkande
Mats Rantapää (s) yrakar att förvaltningschef Joakim Svensson får i uppdrag att
informera i ärendet vid service- och tekniknämndens sammanträde den 27 mars 2012.

Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.
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§ 27

Kommunala råden informerar 2012

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 42(44)

SoT/2012:16 -104

Bakgrund
Vid nämndens sammanträde informerar ledamöter från de kommunala råden om
ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.

Terttu Kult (v) informerar från Kommunala pensionärsrådet. Det var främst två frågor
som berörde service- och tekniknämndens verksamhetsområde: snöplogningen utanför
Gröna villan samt halvårskort för simhallarna.
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§ 28

Gatubel snin savtal Vattenfall

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 43(44)

2012-02-21

SoT/2010:489 -317

att upphäva service- och tekniknämndens beslut 2011-12-13 § 220, med hänvisning till
att ärendet faller under Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har fått uppdraget att redovisa kostnaderna för
kommunen avseende gatubelysning samt redovisa vad de förslag som Vattenfall
presenterat innebär kort- och långssiktigt för kommunen.

Vattenfall-offerten innehåller två delar, förvaltning/administration och underhåll, se
bilaga 1 och 2.
En kostnadsjämförelse mellan Vattenfall-offerten och kommunens nuvarande avtal
visas i bilaga 3.

Kostnaden blir 685 tkr dyrare jämfört med nuvarande ramavtal med Vattenfall Service
Nord AB om ett treårsavtal alternativ Guld/Premium väljs. Kostnadsfördyringen uppstår
för förvaltning och administration. Kommunen saknar idag en person för uppgiften
(resurs- och kompetensbrist). Ansvaret ligger idag hos förvaltningschefen.

Totalkostnaden för underhållet blir den samma oavsett val av Premium, Medium eller
Bas.

Vid nämndens sammanträde 2011-12-13 § 220 beslutade nämnden att teckna avtal med
Vattenfall Eldistribution AB. Vid dagens sammanträde 21 februari 2012 beslutar
service- och tekniknämnden att lyfta detta ärende för att ompröva beslutet.

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-05.
2. Förvaltning och administration.
3. Underhåll.
4. Kostnadsjämförelse Vattenfall-offert kontra nuvarande kommunavtal.
5. Service- och tekniknämndens protokoll 2011-12-13 § 220.
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Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar att upphäva service- och tekniknämndens beslut 2011-12-13 §
220, med hänvisning till att ärendet faller under Lag (2007:1091) om offentlig
upphandling.

Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 44(44)

2012-02-21
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