
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 227 (230) 
 
 2014-11-18   
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden  
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 
 Tisdag 18 november 2014, kl. 09.00-11.15 
 
Beslutande Mats Rantapää (s), ordförande 
 Margareta Pohjanen (s) 
 Lena Israelsson (s) 
 Benny Ringvall (m) 
 Torvald Burman (s), tjg.ers. 
 Henrik Lehtipalo (v), tjg.ers. 
 Ann-Christin Lehtipalo (v), tjg.ers.   
 
Övriga deltagande Joakim Svensson, förvaltningschef 
 Maria Petersson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Henrik Lehtipalo 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden torsdag 20 november 2014, kl. 11.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 142-143 
  Maria Petersson  
 
 Ordförande 
  Mats Rantapää  
 
 Justerande  
  Henrik Lehtipalo   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 142-143 

 

Organ Service- och tekniknämnden  
 

Sammanträdesdatum 2014-11-18  
 

Datum för anslags uppsättande 2014-11-21 Datum för anslags nedtagande 2014-12-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Maria Petersson    
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 228 (230) 
 
 2014-11-18   
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden  
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 
§ 142 229 

Verksamhetsplan  

§ 143 230 
Internkontrollplan  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  229 (230) 
 
 2014-11-18  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 
 

 SoT/2014:352 -001  
 
 § 142 
Verksamhetsplan  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta service- och tekniknämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017.  
 
Bakgrund 
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har kommun-
fullmäktige beslutat att införa målstyrningsmodellen Balanserad styrning. Både den 
politiska organisationen och förvaltningarna omfattas av Balanserad styrning och ska 
arbeta i enlighet med den framtagna modellen. Service- och tekniknämnden har  
utarbetat verksamhetsplan med styrkort som utgår från kommunfullmäktiges  
perspektiv, strategier och mål samt brutit ned dessa för sitt ansvarsområde.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att anta service- och tekniknämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017.  
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017. 
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 SoT/2014:353 -001  
 
 § 143 
Internkontrollplan  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta service- och tekniknämndens internkontrollplan 2015. 
 
Bakgrund 
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen 
arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt. 
 
Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§ 
 
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i  
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 
 
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar 
såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhets-
områden där bedömda risker finns.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna  
kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012 (§152). 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden  
 
att anta service- och tekniknämndens internkontrollplan 2015. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens intern kontrollplan 2015. 
2. Kommunstyrelsens mall för intern kontrollplaner i nämnderna 2015. 
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