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Närvaro vid Service- och tekniknämndens sammanträde 2018-12-18

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Britt-Marie Wiklund   M 145-155 08:15-11:25

Vice 
ordförande Mattias Liinanki  MP 145-155 08:15-11:25

Ledamot Margareta Pohjanen   S 145-155 08:15-11:25

Ledamot Mats Rantapää   S 145-155 08:15-11:25

Ledamot Monika Eriksson   S 145-155 08:15-11:25

Ledamot Jonny Johansson   V

Ledamot Jon Sandin   M

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Roland Bergström   S

Ersättare Tommy Karlsson   S

Ersättare Birgitta Heldeskog   S

Ersättare Ann-Christin 
Lehtipalo   V

Ersättare Kjell Hansson   M

Ersättare Hanna Falksund  MP

Ersättare Dan Vintén MaV

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Sekreterare Ulla Segerlund §§ 145-155

Förvaltnings
chef Rune Blomster §§ 145-155

Avdelnings-
chef Robin Waara § 147

Ekonom/
controller Lena Johansson § 149

Ekonomichef Thomas Pettersson § 150
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Utdragsbestyrkande

§ 145

Delgivningar
SoT/2017:2270 - 341,SoT/2018:31 - 001,SoT/2018:671 - 
102,SoT/2018:673 - 299

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga

Förslag till beslut
Service-och tekniknämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Underlag
1. Rapport delgivningar
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Utdragsbestyrkande

§ 146

Delegationer
INK/2018:71 - 050,SoT/2018:32 - 002

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna upprättad förteckning över delegationer.

Ärendebeskrivning
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och 
tekniknämnden.

Ordförande för service- och tekniknämnden, Britt-Marie Wiklund har i 
enlighet med delegationsordning fattat följande beslut.

Datum/entreprenör Objekt

2018-11-21 Upphandling Jour och Bevakning, 
ramavtal

Entreprenör AVARN Security Service AB

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättad förteckning över delegationer.
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Utdragsbestyrkande

§ 147

FC informerar och ledamöterna ställer frågor
SoT/2018:33 - 301

Service- och tekniknämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar förvaltningschefen och ledamöterna ställer 
frågor.

Rune Blomster, förvaltningschef informerar om:
- Pågående parkeringsutredning.
- Ny organisation.

Robin Waara, avdelningschef informerar om:
- Avfallsföreskrifter.
- Framtida avfallsplanering.
- Ny renhållningsordning 2019-2023.

Ledamöterna ställer frågor:

Mats Rantapää (S) 
- Återlämning av gamla däck på fälg till Kavahedens avfallsanläggning? 

- Vem är skyddsjaktansvarig?

- Badavgift 70 kr för pensionärer. 

- Styrsystem för belysningen, är den igång?

- Tillgänglighet?

- Längre öppethållande för bastun i Malmbergets simhall?

Mattias Liinanki(MP)
- Vad händer med de förhyrda parkeringsplatserna utanför 
kommunhuset? 

Förvaltningschef, Rune Blomster svarar på frågorna:

- Däck ska inte lämnas till kommunen, gamla däck tas omhand av 
däckåterförsäljare.
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Utdragsbestyrkande

- Miljökontoret har avtal med Lars Johansson om skyddsjakt. 

- Styrsystem för belysningen är igång.

- Parkeringsplatser flyttas intill SJ-området, carporten för kommunens 
bil-pool flyttas in på gården.

Förvaltningschefen tar med sig frågorna om badavgifter för pensionärer, 
tillgänglighet, samt möjligheten till förlängda öppettider för bastun i 
Malmbergets simhall.

Margareta Pohjanen (S)
Parkeringsplatser invid kyrkan upptas av andra än för kyrkans besökare.

Rune Blomster, och Robin Waara svarar
- Tydligare skyltning vid parkeringarna.

Monika Eriksson (S)
- Parkeringsregler i bostadsområden?

Robin Waara svarar
-  Datumparkering gäller. 

Förslag till beslut
Service och tekniknämnden föreslås besluta

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

§ 148

Förtydligande angående ärenden avseende områdesvisa satsningar
SoT/2018:683 - 301

Service- och tekniknämnden beslutar

att förvaltningschefen Rune Blomster får i uppdrag att upprätta en
skrivelse till torsdag 20 december 2018 avseende områdesvisa 
satsningar.

Ärendebeskrivning
På sammanträdet 2018-11-27 beslutades att förvaltningschef Rune 
Blomster på dagens sammanträde förtydligar ärenden avseende 
områdesvisa satsningar.

Förslag till beslut

Underlag
1. Protokoll
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Utdragsbestyrkande

§ 149

Budgetuppföljning
SoT/2018:14 - 042

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna upprättad budgetuppföljning för november 2018.

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för november 2018 har upprättats. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ekonomiska konsekvenser. 

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

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

att godkänna upprättad budgetuppföljning för november 2018. 

Underlag 
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter november 2018. 
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter november 2018.
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Utdragsbestyrkande

§ 150

Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
SoT/2018:34 - 100

Service- och tekniknämnden beslutar

att tacka för lämnad information.

Ärendebeskrivning
Vid varje sammanträde informerar förvaltningschefen om nya 
Gällivare/samhällsomvandlingen.
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef, Thomas Pettersson.

Ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta

att tacka för lämnad information.
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Utdragsbestyrkande

§ 151

Förvärv av Paukistugan med tillhörande markarrende
SoT/2018:591 - 252

Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att avslå förfrågan om förvärv av Paukistugan med tillhörande mark-
arrende i syfte att service- och teknikförvaltningen ges möjlighet att 
vidare utreda kommunala driftformer. 

Ärendebeskrivning
Norrskenet AB har inkommit med en förfrågan om att förvärva Gällivare 
kommuns fastighet Paukistugan med tillhörande markarrende. Detta för 
vidare utveckling av infrastruktur för besöksnäringen.

Service- och teknikförvaltningen har under en tid arbetat med ett 
helhetsgrepp kring kommunala rastplatser och fastigheter med 
målsättning att tillgängliggöra dessa för såväl medborgare som företag.

I dagsläget saknas en driftsform för underhåll samt ett system för 
bokning och information om de olika rastplatserna och fastigheterna. 
Vid inledande omvärldsanalys ser service- och teknikförvaltningen dock 
goda möjligheter till lösningar för kommunal drift som redan verkställts i 
andra kommuner, med liknande fastigheter, samt att detta kan växla upp 
värdet för friluftslivet. 

Ekonomiska konsekvenser
Utebliven intäkt vid försäljning

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser 

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen förslår Kommunstyrelsen besluta

att avslå förfrågan om förvärv av Paukistugan med tillhörande mark-
arrende i syfte att service- och teknikförvaltningen ges möjlighet att 
vidare utreda kommunala driftformer. 

Underlag
1. Skrivelse ”Förvärv av Paukistugan med tillhörande markarrende”
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Utdragsbestyrkande

§ 152

Ärendeuppföljningslista
SoT/2018:36 - 012

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningslistan tas upp som en stående punkt vid varje 
nämndsammanträde.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 
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Utdragsbestyrkande

§ 153

Verksamhetsuppföljning
SoT/2018:38 - 012

Service- och tekniknämnden
 
Ärendebeskrivning
Verksamhetsuppföljning tas upp som en stående punkt vid varje 
sammanträde.

Vid dagens sammanträde föreligger ingen information.
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Utdragsbestyrkande

§ 154

Kommunala råden informerar
SoT/2018:35 - 104

Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar de kommunala råden.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information.
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2018-11-28 finns som delgivning.
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Utdragsbestyrkande

§ 155

Kurser/konferenser/återkoppling
SoT/2018:37 - 027

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick har följande kurser inkommit:

1. Konsumentdagarna 2019
    Tid och plats: 14-16 maj 2019, Ronneby.


