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Service- och tekniknämnden

§ 41

Delgivningar

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.

Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet.

1. SOT 2011:2
Förvaltningschefen informerar.

2. SOT 2010:71 537
Transportstyrelsens beslut om slutlig reglering av ersättningsbelopp till Gällivare flyg-
plats för CNS (kommunikation, navigation och övervakning) och AFIS år 2009.

3. SOT 2011:67 012
Socialnämnden § 19/2011 Uppföljning socialtjänstprocessen (Sn12009:129).

4. SOT 2011:72 170
Miljö- och byggnämnden § 4/2011 Remiss angående taxa för tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarligt och explosiva varor (LBE) 2011
(KS/2010:333).

5.

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 63 (95)

2011-03-23

105

SOT 2010:280 534
Länsstyrelsens beslut angående tillstånd till allmän kameraövervakning.

6. SOT 2011:73 433
Skogsstyrelsens bekräftelser (2 st) på inkomna anmälan om föryngringsavverkning på
fastigheten Kavaheden 1:2.

7. SOT 2011:73 433
Undantag från Skogsstyrelsens föreskrifter i skogsvårdslagen på fastigheten Kavaheden
1:2, Gällivare kommun.

8. SOT 2011:77 537
Transportstyrelsens beslut om preliminär ersättning till Gällivare kommun för beräkna-
de kostnader för infrastruktur CNS (kommunikation, navigation och övervakning) och
AFIS år 2011.

1 Utdragsbestyrkande
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9. SOT 2011:53 042
Service och tekniknämnden. Skatteverksamheter. Kompletteringsbudget, investeringar,
2010 till 2011.

10. SOT 2010:430 041
Kommunstyrelsen § 53/2011. Investering industriområde, Kulleporten (KS/2010:676).

11. SOT 2010:457 288
Kommunstyrelsen § 52/2011. Poppeln 3, förbättringsåtgärder (KS/2010:746).

12. SOT 2010:344 433
Kommunstyrelsen § 51/2011. Förvaltningsdokurnent för Gällivare kommuns skogsin-
nehav 2010-2020 (KS/2010:745).

13 SOT 2011:64 773

2011-03-23

Protokoll från Folkhälsorådets möte 18 januari 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 64(95)

14. SOT 2011:8 537
Luftfartsverkets synpunkter avseende uppförande av torn på fastigheten Råneträsk
100:1 i Gällivare kommun.

15. SOT 2011:92 163
Socialnämnden § 35/2011. Förvaltningschefens rapport 2011 (Sn12011:4).

16. SOT 2009:34 351
Protokoll från Svea Hovrätts, Miljööverdornstolen, mål nr M8572-10. Tillstånd till ut-
släpp av renat avloppsvatten från Skaulo/Puoltikasvaara avloppsreningsverk till recipi-
enten Mustalantto, Gällivare kommun; nu fråga om prövningstillstånd.

17. SOT 2011:81 537
Försvarsmaktens yttrande avseende planerat torn på fastigheten Råneträsk 100:1, site
5624 Ödernark i Gällivare kommun, Norrbottens län.

18. SOT 2010:424 042
Länsstyrelsens beslut angående bidrag ur bygdemedel — tilläggsansökan. Utbyggnad av
Centrala skytteanläggningen.

19. SOT 2011:107 105
Kommunstyrelsen § 45/2011. Marcus Hellners idrottsstipendiurn (KS/2010:679).

20. SOT 2011:65 214
Service- och teknikförvaltningens synpunkter på detaljplan Kv. Berganden.

1 Utdragsbestyrkande
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21. SOT 2011:76 214
Service- och teknikförvaltningens synpunkter på detaljplan (samråd) för del av Malm-
berget 8:1 (del av Masgatan) Gällivare kommun, Norrbottens län.

22. SOT 2011:97 517
Länsstyrelsens beslut om dispens att bedriva kommersiell verksamhet inom Sarek, Pad-
jelanta och Stora Sjöfallets nationalparker inom Jokkmokk och Gällivare kommuner.

23. SOT 2011:91
GPS-mätningar i Malmberget januari 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 65(95)

24. SOT 2011:63 452
Delegationsbeslut från Miljö- och Byggnänmden:
2 st beviljade ansökan om befrielse från kommunal avfallshärntning
8 st godkända anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning, samt
1 st beviljad ansökan om befrielse från slamtömning, samt beviljade ansökan om ändrat
tömningsintervall(slamayskiljare).

25.

427

SOT 2011:122 454
El-Kretsens avsiktsförklaring. Temporär förlängning av samarbetsavtal om hantering av
elektriskt och elektroniskt avfall från hushåll tecknat 2005.

Utdragsbestyrkande
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2011-03-23

§ 42

Bud etu föl'nin februari 2011 skatteverksamheter

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 66(95)

att godkänna budgetuppföljning februari 2011, skatteverksamheter.

Bakgrund
Budgetuppföljning för februari månad 2011, avseende skatteverksamheterna inom
nämndens ansvarsområde är upprättad.

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 teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

SoT/2011 :5

att godkänna redovisad budgetuppföljning för februari månad 2011 avseende skatte-
verksamheten.

Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2011-03-08, § 1.
2. Budgetuppföljning skatteverksamheten 2011.

I 717: 1
Yrk

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

2011-03-23

§ 43

Bud etu föl.nin februari 2011 affårsverksamheter

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 67(95)

att godkänna budgetuppföljning februari 2011, affårsverksamheter.

Bakgrund
Budgetuppföljning för februari månad 2011, avseende affårsverksamheten inom nämn-
dens ansvarsområde är upprättad.

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 teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna redovisad budgetuppföljning för februari månad 2011 avseende affärs-
verksamheten.

Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 § 2.
2. Budgetuppföljning affårsverksamheten 2011.

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 68(95)

2011-03-23

§ 44

Fördelnin av ramansla 2011 för VA-investerin ar

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011 :82

att ramanslaget 2010, 10 000 000 kronor avseende va-investeringar fördelas enligt för-
slag,

att samtliga objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett "Slutredovisning
investeringsprojekt".

Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2010 1115, § 133 beslutat medge service-
och tekniknämnden ett rarnanslag avseende investeringar i va-verksamheten (affårs-
verksamhet) med 10 000 000 kronor.

Service och teknikförvaltningen har gått igenom de statusbesiktningar som finns och de
behov som framkommit avseende reinvesteringar i va- verksamheten. I bilaga 1 presen-
teras det förslag som förvaltningen utarbetat avseende investeringar 2011, va-
verks amheten.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslagna reinvesteringar bör minska de driftkostnader som finns i verksamheten i dag.
Dessutom säkerställs verksamheten på ett bättre sätt och kvaliteten på exempelvis vatten
ska förbättras. Rent allmänt bör investeringarna medföra att miljön totalt sett förbättras.
Arbetsmiljön blir bättre.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Investeringarna är positiva för alla som nyttjar kommunens va.

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

att ramanslaget 2010, 10 000 000 kronor avseende va-investeringar fördelas enligt för-
slag

att samtliga objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett "Slutredovisning
investeringsprojekt"
Beslutsunderlag
1. Förslag i sammanställning.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 § 4.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 45

Fördelnin av ramansla 2011 för maskiner och fordon

Service- och tekniknämnden beslutar

att ramanslaget 2011, avseende maskiner och fordon fördelas enligt förslag,

att beslutet delges kommunstyrelsen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 69(95)

SoT/2011 :85

Bakgrund
Kornmunfullmäktige har vid sammanträde 2010 11 15 § 134, beslutat medge service-
och tekniknämnden ett ramanslag avseende investeringar i maskiner och fordon med
3 000 000 kronor.

Service- och teknikförvaltningen har sammanställt de investeringsbehov som finna i
verksamheten och redovisar dessa i bilaga 1.

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

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 rarnanslaget 2011, avseende maskiner och fordon fördelas enligt förslag.

att beslutet meddelas kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Förslag fördelning av ramanslag 2011, maskiner och fordon.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 § 3.

r"./
I

1 Utdragsbestyrkande
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§ 46

Fördelnin av ramansla 2011 för idrotts- och fritidsanlä nin ar

Service- och tekniknämnden beslutar

att uppdra åt service och teknikförvaltningen att återkomma i ärendet, om ekonomiskt
utrymme finns kvar när slutredovisningen för kostnaderna för skytteanläggningen är
klar,

att beslutet delges kommunstyrelsen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 70(95)

SoT/2011 :86

Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2010 11 15 § 134, beslutat medge service-
och tekniknämnden ett rarnanslag avseende investeringar i idrotts- och fritidsanlägg-
ningar med 1 500 000 kronor.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-22 § 296, beslutades att det ramanslag
som medgetts service- och tekniknämnden för verksamhetsåret 2011 avseende idrotts-
och fritidsanläggningar i sin helhet ska användas för medfinansiering av det underskott
som uppkommit vid utbyggnaden av skytteanläggningen. Utöver ramanslaget förväntas
idrotts- och fritidsanläggningarna dessutom bidra med 250 000 kronor ur anslaget för
2010.

Den slutliga sammanställningen avseende kostnaderna för skytteanläggningen är inte
fårdig ännu. Förhandlingar pågår med olika leverantörer och entreprenörer. När slutre-
dovisningen är klar och totalkostnaden för skytteanläggningen därmed blir redovisad
kan ett visst utrymme finnas kvar av nu aktuellt ramanslag. Service och teknikförvalt-
ningen återkommer i så fall med nytt ärende.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga åtgärder avseende idrotts- och fritidsanläggningar, som till största delen nyttjas av
barn och unga kommer att utföras under 2011.

2 7?
1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 71(95)

2011-03-23

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

att uppdra åt service och teknikförvaltningen att återkomma i ärendet, om ekonomiskt
utrymme finns kvar när slutredovisningen för kostnaderna för skytteanläggningen är
klar.

att beslutet meddelas kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
I. Kommunstyrelsens beslut § 296, 2010-11-22.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 § 5.

1
1 /_;) 7 I

1 Utdragsbestyrkande
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§ 47

Fördelnin av ramansla 2011 för fasti heter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 72(95)

2011-03-23

Service- och tekniknämnden beslutar

att rarnanslaget 2011, avseende investeringar fastigheter fördelas enligt förslag,

att beslutet delges kommunstyrelsen.

SoT/2011 :83

Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2010 11 15 § 134, beslutat medge service-
och tekniknämnden ett rarnanslag avseende investeringar i fastigheter med 6 000 000
kronor.

Service och teknikförvaltningen har upprättat förslag för hur ramanslaget ska användas.
Tonvikten i förslaget är lagd på åtgärder som syftar till energieffektivisering i syfte att
minska driftkostnaderna för fastigheterna.

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

Konsekvenser för barn och ungdomar
Energieffektiviseringsåtgärder i exempelvis skolor kan medföra bättre inomhusklimat
vilket är bra för barn och unga.

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

att ramanslaget 2011, avseende investeringar fastigheter fördelas enligt förslag.

att beslutet meddelas kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Förslag fördelning av ramanslag 2011, investeringar fastigheter.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 § 6.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 48

Driftbud etram för 2012 och lan för erioden 2013-2014

Service- och tekniknämnden beslutar

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet har i nuläget inga konsekvenser för barn och unga.

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

Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 § 7.
2. Förslag, driftbudgetram för 2012 och plan för 2013 — 2014.

Utdragsbestyrkande

SoT/2011:87

att besluta att presenterat förslag till driftbudgetram för 2012 och plan för 2013 — 2014
är nämndens underlag i budgetdialogen med kommunstyrelsen.

Bakgrund
Enligt kommunens planering ska förvaltningen presentera förslag till driftbudgetram
2012 och plan för 2013 — 2014 i en så kallad budgetdialog med nämnden. Budgetdialo-
gen ska ligga som underlag för nämndens presentation av verksamheten och äskande av
medel vid scenariodagen i april tillsammans med styrelse och andra nämnder och i
nämndens budgetdialog med kommunstyrelsen i slutet av april.

Förvaltningen har upprättat förslag, som så långt varit möjligt följer de budgetregler och
direktiv som gäller och som i första hand ska presenteras och diskuteras med service-
och tekniknämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Upprättat förslag är preliminärt och det medför att i nuläget finns inga okända ekono-
miska konsekvenser.

att besluta att presenterat förslag till driftbudgetram för 2012 och plan för 2013 — 2014
är nämndens underlag i budgetdialogen med kommunstyrelsen.
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Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 74(95)

2011-03-23

§ 49

Preliminär investerin s lan för skatteverksamhet 2012-2014

att presenterat förslag avseende investeringsplan 2012 — 2014 ska vara underlag för
budgetdialogen med kommunstyrelsen.

Bakgrund
Service och teknikförvaltningen har upprättat förslag till preliminär investeringsplan för
skatteverksamheterna perioden 2012 — 2014. Planen ska ligga som underlag för förvalt-
ningens budgetdialog med nämnden vid sammanträdet. Efter nämndens beslut ska pla-
nen ligga som underlag för budgetdialog med kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom ärendet i nuläget är ett förslag finns inga ekonomiska konsekvenser i ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Eftersom ärendet i nuläget är ett förslag finns inga ekonomiska konsekvenser i ärendet.

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

att presenterat förslag avseende investeringsplan 2012 — 2014 ska vara underlag för
budgetdialogen med kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Förslag, preliminär investeringsplan för skatteverksamhet 2012 — 2014.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 50

Preliminär investerin s lan för affärsverksamhet 2012-2014

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 75(95)

SoT/2011:88

att presenterat förslag avseende investeringsplan för affärsverksamheten 2012 — 2014
ska vara underlag för budgetdialogen med kommunstyrelsen.

Bakgrund
Service och teknikförvaltningen har upprättat förslag till preliminär investeringsplan för
affårsverksamheten perioden 2012 — 2014. Planen ska ligga som underlag för förvalt-
ningens budgetdialog med nämnden vid sammanträdet. Efter nämndens beslut ska pla-
nen ligga som underlag för budgetdialog med kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom ärendet i nuläget är ett förslag finns inga ekonomiska konsekvenser i ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Eftersom ärendet i nuläget är ett förslag finns inga ekonomiska konsekvenser i ärendet.

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

att presenterat förslag avseende investeringsplan för affårsverksamheten 2012 — 2014
ska vara underlag för budgetdialogen med kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Förslag, preliminär investeringsplan för affårsverksamhet 2012 — 2014.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 § 8.

I Utdragsbestyrkande
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• § 51

Slutra ort från revisionen avseende sk teanlä nin en

Service- och tekniknämnden beslutar

att återkomma till nu aktuellt ärende vid nästa sammanträde.

Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom PwC uppdraget att granska om
service- och tekniknämndens styrning av projektet för utbyggnaden av skytteanlägg-
ningen varit ändamålsenlig och hanterats med tillräcklig intern kontroll.

Slutrapporten har nu presenterats och service- och tekniknämnden ska ge svar och/eller
synpunkter på granskningsrapporten och de rekommendationer som lämnas i den senast
1 maj 2011. Med hänsyn till att den ekonomiska slutregleringen fortfarande inte är klar,
föreslår förvaltningen att ärendet och nämndens synpunkter på granskningsrapporten tas
upp vid nämndens sammanträde i april.

Ekonomiska konsekvenser
I nuläget har ärendet inga ekonomiska konsekvenser.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 76(95)

Konsekvenser för barn och ungdomar
I nuläget har ärendet inga konsekvenser för barn och ungdomar.

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

att återkomma till nu aktuellt ärende vid nästa sammanträde.

Beslutsunderlag
1. Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 § 9.

1 Utdragsbestyrkande

1

SoT/2011 :48
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 77(95)

2011-03-23

Service - och tekniknämnden beslutar

att avslå föreningens ansökan om att flytta elabonnemanget till nya skolan.

att avslå föreningens ansökan om att flytta elabonnernanget till nya skolan.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Ullatti IF.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 § 10.

1 Utdragsbestyrkande

1

SoT/2010:361

§ 52

Be äran om kommunalt överta ande av driftkostnader av el-russ år i Ullatti ansö-
kan om häl att fl ta elabonnernan et till n a skolan

Bakgrund
Ullatti IF anhåller i rubricerat ärende om att kommunen flyttar över föreningens el
abonnemang till nya skolan och på så vis enbart behöva betala för faktisk förbrukning.
Manöver skulle innebära att föreningen slipper fasta säkrings- och elnätskostnader.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att en sådan
behjärtansvärd åtgärd, tyvärr med all säkerhet skulle medföra ett prejudikat som fler
föreningar skulle begära och de medföljande merkostnaderna finns det ej utrymme för i
förvaltningens driftskostnadsram.

Ekonomiska konsekvenser
En sådan åtgärd skulle underlätta för föreningen i och med att kommunen åtar sig de
fasta säkrings- och elnätskostnaderna.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Aktiviteterna på elljusspår och ishockeybanan uteblir under den mörka årstiden då före-
ningen ej mäktar med kostnaderna för driften.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutar föreslå service- och tekniknämnden
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§ 53

Feriearbeten 2011

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 78(95)

2011-03-23

S oT/2011 :84

att inom budgetram för feriearbete skall erbjudas feriearbete till gymnasieelever samt
elever i årskurs 9,

att plats tilldelas i första hand, de gyrnnasieungdomar som inte tidigare haft feriearbete
och i andra hand elever i årskurs 9,

att fördelningen av platser blir 50 % till kommunala arbetsplatser 25 % till föreningar
för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag som föreningar kan ha
avtal med företag om samt 25 % till privata företag,

att platser som inte nyttjas av företag eller föreningar går till kommunala arbetsplatser,

att föreningar erhåller bidrag för lönekostnaden motsvarande kommunens ferielöneav-
tal. Bidrag lämnas inte för eventuella övriga ersättningar såsom OB, övertid mm,

att 50 % av lönekostnaden (exklusive ersättningar som OB, övertid mm), baserat på
kommunens ferielöner, länmas till företagare som tar emot av kommunen anvisade fe-
rieungdomar,

att lönenivåema är samma inom alla arbetsplatser inom Gällivare kommun,

att eventuella ersättningar såsom OB, övertid mm. erläggs av respektive arbetsplats.

Bakgrund

Fördelningen av tilldelade platser i procent 2009-2010.

7-27

1 Utdragsbestyrkande

1

Riktvärde
Tilldelade platser i

procent av sökta



Kommentar: Samma utfall ungefär som tidigare år, företag söker inte

speciellt mycket platser därav placeras detta utrymme inom förvaltningen istället.

Andel prioriterade iprocent av tillgängliga platser (ej företag samt MAIF)

2009

Ej haft ferie tidigare 130 75%
Soc skäl/Särskola 16 9%

2010

Kommentar: Alla prioriterade ungdomar fick ett erbjudande 2010 samt alla med soc skäl
samt särskolans elever som sökt inom utsatt tid.

Tilldelade platser i procent av antal totalt sökande 2008-2010.

975

•••

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 79(95)

2011-03-23

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 80(95)

2011-03-23

Födelning kön i procent per förvaltningsenhet 2009-2010
2009

Antal platser Tjej er % Killar%

SOC 61 74% 26%
SOT 36 33% 67%

BOUK 31 71% 29%
Övriga 10

138

SOC 66 78% 22% En försämring fr 09
SOT 51 34% 66% Enförbättringfr 09
BOUK 23 66% 34% En förbättring fr 09
Övriga 27 (Kulturskolan/KLK)

167

Under 2010 kunde inte alla platser tilldelas till ungdomar. En anledning kan ha varit att
fler ungdomar kunde ordna arbete själv hos företag.

För att få ut fler ungdomar i arbete kan en förändring vara att även elever i årskurs 9
erbjuds att söka feriearbete.

Ekonomiska konsekvenser
Det behöver inte inriebära att kommunens kostnader blir högre för ferieungdomar om
man förändrar tilldelning så att även ungdomar i årskurs 9 kan söka feriearbete. Om
budgeten är oförändrad innebär detta att platser utdelas utifrån vad som fimis i budget.
Om budgeten är oförändrad och även årskurs 9 tilldelas platser kommer detta att medfö-
ra att fårre ungdomar från gymnasiet får arbete.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En konsekvens för ungdomar som gått ut årskurs 9 kan vara att de får en mer menings-
full sommarledighet om de kan få feriearbete. Konsekvensen för gyrnnasieungdomar
kan bli att något fårre ungdomar i gymnasiet får arbete.

1 Utdragsbestyrkande

1
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2011-03-23

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

att inom budgetram för feriearbete skall erbjudas feriearbete till gyrnnasieelever samt
elever i årskurs 9

att plats tilldelas i första hand, de gyrnnasieungdornar som inte tidigare haft feriearbete
och i andra hand elever i årskurs 9.

att fördelningen av platser blir 50 % till kommunala arbetsplatser 25 % till föreningar
för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag som föreningar kan ha
avtal med företag om samt 25 % till privata företag,

att platser som inte nyttjas av företag eller föreningar går till kommunala arbetsplatser,

att föreningar erhåller bidrag för lönekostnaden motsvarande kommunens ferielöneav-
tal. Bidrag lämnas inte för eventuella övriga ersättningar såsom OB, övertid mm,

att 50 % av lönekostnaden (exklusive ersättningar som OB, övertid mm), baserat på
kommunens ferielöner, lämnas till företagare som tar emot av kommunen anvisade fe-
rieungdomar,

att lönenivåema är samma inom alla arbetsplatser inom Gällivare kommun,

att eventuella ersättningar såsom OB, övertid mm. erläggs av respektive arbetsplats.

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 § 12.

I A)
I Utdragsbestyrkande
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§ 54

Politikerutbildnin 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 82(95)

2011-03-23

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga infonnationen till handlingarna.

SoT/2011:90

Bakgrund
Politikerutbildningar har planerats för 2011, både för kommunfullmäktigeledamöter och
ledamöter i styrelse och nämnder. Enligt planeringen ska del I i utbildning genomföras
den 14 och 15 mars för ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder/styrelser. Utbild-
ningskostnaden finansieras ur kommunfullmäktiges budget medan kostnader för
arvoden och eventuell ersättning för förlorad arbetsförtjänst finansieras av respektive
nämnd/styrelse.

Del II är en påbyggnads- eller fördjupad utbildning för förtroendevalda i styrelse och
nämnder. Den genomförs som halvdag, dagarna 5 — 6 april och service- och teknik-
nämnden är inbokade 5 april, klockan 08 00 — 12 00. Service- och tekniknämndens
kostnad är 10 000 kronor för utbildningskostnaden och till det tillkommer arvoden och
eventuell ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Påbyggnads- eller fördjupningsdag två, ansvarar Gällivare kommun själva för och ut-
bildningen genomförs med interna resurser. Det förslag till datum för service- och tek-
niknämnden som presenterats är 24 maj. Kostnaden för nämnden är arvode och eventu-
ell ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Ekonomiska konsekvenser
Service och tekniknämndens budget kommer att belastas av kostnaderna. Viss återhåll-
samhet vad avser deltagande i andra utbildningar kan krävas om nämndens budgetram
ska hållas.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Välutbildade politiker är bra för alla medborgare. Utbildningen kommer att behandla
frågor om kommunens skyldigheter, verksamheter som finns inom nämndens ansvars-
område, media mm. vilket är bra för alla.

Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 § 13.

I
I Utdragsbestyrkande
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§ 55

Parkerin sövervaknin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 83(95)

2011-03-23

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011:106

att förvaltningen ges uppdraget att kontakta bevakningsföretaget och om möjlighet finns
förlänga nuvarande uppdrag med ytterligare fjorton dagars extra insatta parkeringsöver-
vakningstillfällen fördelade på mars och april 2011.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har tidigare beslutat om förstärkt parkeringsövervakning
för perioden januari — mars 2011. Erfarenheterna så här långt, är att respekten för gäl-
lande parkeringsbestämmelser fortfarande är låg. Frågan har väckts av nämndens leda-
möter om förlängning av den utökade parkeringsövervakningen med ytterligare fjorton
dagar under perioden april — maj 2011.

Förvaltningen har inte kontaktat bevakningsföretaget för nu aktuell utökning av uppdra-
get, utan valt att avvaktat nämndens beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Den eventuella merkostnad som ärendet skulle medföra är obetydlig eftersom de avgif-
ter som inkommer troligen finansierar den föreslagna utökningen av övervakningen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och unga är som oskyddade trafikanter påverkade av hur fordon parkeras. På vissa
platser och under vissa tider parkeras fordon på sådant sätt att oskyddade trafikanter
tvingas ut i gatumarken. En bättre parkeringskultur skulle vara positiv för barn och
unga.

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

att förvaltningen ges uppdraget att kontakta bevakningsföretaget och om möjlighet finns
förlänga nuvarande uppdrag med ytterligare fjorton dagars extra insatta parkeringsöver-
vakningstillfällen fördelade på mars och april 2011.

Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 84(95)

2011-03-23

§ 56

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om hasti hetsbe änsnin å Ber -
rnansgatan

SoT/2011:119

Gällivare kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14 och 3 § första
stycket i trafikförordningen (1998:1276) följande:

att på Bergmansgatan 250 m öster om ny anslutning Hertiggatan och 80 m österut får
fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen,

att dessa föreskrifter träder i kraft 23 mars 2011.

Bakgrund
Föreligger förslag på ny trafikföreskrift.

Förslag till beslut
Gällivare kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14 och 3 § första
stycket i trafikförordningen (1998:1276) följande:

att på Bergmansgatan 250 m öster om ny anslutning Hertiggatan och 80 m österut får
fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen,

att dessa föreskrifter träder i kraft 23 mars 2011.

I -7) ,7! I
1 Utdragsbestyrkande

1
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§ 57

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om hasti hetsbe -änsnin å Treeni -
hetens väg

Service- och tekniknämnden beslutar

Gällivare kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14 och 3 § första
stycket i trafikförordningen (1998:1276) följande:

att på Treenighetens väg norr om korsning väg E10/E45 får fordon inte föras med högre
hastighet än 50 kilometer i timmen,

att dessa föreskrifter träder i kraft 23 mars 2011.

Bakgrund
Föreligger förslag på ny trafikföreskrift.

Förslag till beslut
Gällivare kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14 och 3 § första
stycket i trafikförordningen (1998:1276) följande:

att på Treenighetens väg norr om korsning väg El 0/E45 får fordon inte föras med högre
hastighet än 50 kilometer i timmen,

att dessa föreskrifter träder i kraft 23 mars 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 85(95)

1 Utdragsbestyrkande

1

SoT/2011:120
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§ 58

Investerin n t kornmunikationss stern för Räddnin st'änsten RAKEL

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 86(95)

2011-03-23

1 Utdragsbestyrkande

1

SoT/2010:292

att medge investeringsanslag med 200 000 samt att ökning av driftram med 170 000
medges från 2011.

Bakgrund
Den 10 juni 2002 tillsatte regeringen den kommitté vars arbete resulterat i det som nu
har blivit Rakelsystemet. Kommitt6itog namnet RAKEL, en akronym för radiokorn-
munikation för effektiv ledning. I december 2010 driftsattes RAKEL i Norrbottens län
och är i och med det utbyggt i hela landet.

RAKEL-systernet erbjuder krypterad och robust kommunikation vid såväl vardags-
olyckor som större kriser. Polis och ambulans är redan anslutna till systemet och för att
samverkan ska kunna ske är en anslutning till RAKEL en absolut nödvändighet även för
Räddningstjänsten. Att kunna kommunicera mellan de olika aktörerna vid räddningsin-
sats är en förutsättning för att kunna erbjuda den nödställde medborgarna en effektiv
hj älp.

Nuvarande analoga länsradionät kommer att släckas ned och ersättas av RAKEL. Även
de lokala analoga frekvenser som används kommer att försvinna, så något alternativ till
RAKEL-anslutning finns i praktiken inte.

Äskande om investering har medtagits i yrkande avseende investeringsbudget skatte-
verksamheter 2010. Yrkandet beviljades inte vilket kan tolkas som brist på information i
ärendet eftersom investeringen måste göras, då alternativ saknas. Staten har beslutat att
RAKEL-systemet ska finansieras av brukarna vilket för Räddningstjänsten innebär kraf-
tigt ökad driftkostnad.

Ekonomiska konsekvenser
Investeringskostnad beräknas till 200 000 kr samt driftkostnadsökningen till 170 000 kr.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår
att kommunstyrelsen medger investeringsanslag med 200 000 samt att ökning av drift-
ram med 170 000 medges från 2011.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 87(95)

2011-03-23

§ 59

Av ån svederla å rund av mindre or anisationsförändrin

Service- och tekniknämnden beslutar

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

1 Utdragsbestyrkande

1

SoT/2011: 17

att uppdra till förvaltningschefen att tillsammans med personalenheten upprätta avtal om
avslut enligt gällande riktlinjer.

Bakgrund
I samband med pensionsavgångar inom Service och teknikförvaltningens, GVA/F-enhet
har organisationen setts över och arbetsuppgifter som berör varandra har förts samman
vilket medfört vissa förändringar i tjänster.

Sven Erik Möller, 480920 innehar en av de tjänster som blivit omreglerad till en ny
tjänst. I samband med detta har arbetsgivaren och Sven Erik Möller diskuterat en av-
gångslösning. Service- och tekniknämndens arbetsutskott har informerats om möjliga
lösningar i ärendet och de har rekommenderat att förslaget till överenskommelse ska
avse min sex månader och max tolv månadslöner.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet kan medföra vissa ekonomiska konsekvenser, vars storlek beror på det beslut
som nämnden fattar.

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen lämnar ärendet öppet för nämndens diskussion och be-
slut.
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§ 60

Sotnin staxa för 2011

2011-03-23

Service- och tekniknämnden beslutar

att fastställa sotningstaxan enligt upprättat förslag,

att den reviderade taxan träder ikraft 2011-04-01.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 88(95)

Bakgrund
Meddelande om hur sotningstaxan ska räknas upp har kommit från Sveriges Kommuner
och Landsting. Enligt deras avtal med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
ska nya taxan gälla från och med 2011-04-01.

Ekonomiska konsekvenser
Den indexuppräkning som är överenskommen svarar mot de ökade kostnaderna som
verksamheten har.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Revideringen av taxan medför inga direkta konsekvenser för barn och unga.

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

att fastställa sotningstaxan enligt upprättat förslag,

att den reviderade taxan träder ikraft 2011-04-01.

Beslutsunderlag
1. Förslag, revidering av sotningstaxan.
2. SKL cirkulär 11:10.

1 7?)
1 Utdragsbestyrkande
1

SoT/2011:126
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§ 61

Taxa för brandsk ddskontroll 2011

Service- och tekniknämnden beslutar

att fastställa taxa för brandskyddskontroll enligt förslag,

att revideringen av taxan träder ikraft 2011-04-01.

Beslutsunderlag
1. Förslag, revidering av taxa för brandskyddskontroll.
2. SKL cirkulär 11:10.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 89(95)

2011-03-23

SoT/2011:127

Bakgrund
Meddelande om hur taxa för brandskyddskontroll ska räknas upp har kommit från Sve-
riges Kommuner och Landsting. Enligt deras avtal med Sveriges Skorstensfejaremästa-
res Riksförbund ska nya taxan gälla från och med 2011-04-01.

Ekonomiska konsekvenser
Den indexuppräkning som är överenskommen svarar mot de ökade kostnaderna som
verksamheten har.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Revideringen av taxan medför inga direkta konsekvenser för barn och unga.

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

att fastställa taxa för brandskyddskontroll enligt förslag,

att revideringen av taxan träder ikraft 2011-04-01.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 62

Ansökan om tillä sansla Söderber skullar

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 90(95)

SoT/2011:70

att hos kommunstyrelsen begära anslag med 2.0 Mkr avseende byggandet av bostads-
området Söderbergskullar. Medlen förs till projekt 7653450 och ansvar 132.

Bakgrund
I investeringsbudget för 2011 finns 15.0 Mkr för investeringarna som är aktuella på Sö-
derbergskullar. Inkomna anbud avseende byggandet är nu utvärderade och totalkostna-
den för projektet visar att produktionskostnaden för hela projektet är 17 000 000 kronor.
Detta innebär att ytterligare medel måste tillskjutas till projektet.

Ekonomiska konsekvenser
Den gemensamma kommunala ekonomin belastas ytterligare om beslut i ärendet tas
enligt förslag. Eventuella andra behov av investeringsmedel kan därför tvingas flyttas
framåt i tiden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Några direkta konsekvenser för barn och unga kan inte ses i ärendet.

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

att anslå 2.0 Mkr från medel "VA-avsättningar", slag 2282 och ansvar 80 till konto för
bostadsområdet Söderbergskullar projekt 7653450 och ansvar 132.

1 Utdragsbestyrkande

1
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§ 63

U dra åt service- och teknikförvaltnin en

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 91(95)

2011-03-23

att uppdrag enligt nedan överlämnas till service och teknikförvaltningen.

SoT/2011:131

Bakgrund
Service- och tekniknämnden aktualiserar frågan om nya uppdrag för förvaltningen. Det
första uppdraget avser en redovisning av de va-störningar som varit i Malrnberget åren
2008, 2009 och 2010. I redovisningen ska antal brott respektive läckor framgå, vilka
ledningar som drabbats, platsen och kostnad för åtgärdandet. Kartbilaga som utvisar
platserna bifogas. Finns ytterligare uppgifter exempelvis datum mm är det fördel om
detta redovisas.

Det andra uppdraget har aktualiserats av inrättandet av arbetsutskott i nämnden, som
medför ett behov av att se över och eventuellt revidera delegationsordningen. Uppdraget
ska beskriva nuvarande delegationsordning och förslag om förändringar av denna.
Ärendet ska presenteras så snart som möjligt i service- och tekniknämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför i nuläget inga konsekvenser ur ekonomisk synpunkt.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Service- och tekniknämnden frå ar

2011-03-23

Service- och teknihnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 92(95)

att lägga frågorna och informationen med beaktande till handlingarna.

SoT/2011:6

Bakgrund
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen ang nänm-
dens verksamhet.

1 Utdragsbestyrkande

1
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§ 65

Information om framtidsfrå or

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande i övrigt lägga infonnation till handlingarna.

Bakgrund
Förvaltningsehefen informerar om frarntidsfrågor för service- och tekniknämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 93(95)

2011-03-23

Utdragsbestyrkande

SoT/2011:7
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§ 66

Kurser/Konferenseraterra orterin

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 94(95)

att Bemd LaSs anmäls på snöskoterrådet den 6 april i Sävast — Boden,

att intresserade av kurs för enskilda väghållare 13 april 2011 i Gällivare anmäler det till
Britt-Marie Lantto,

att Bernd Lass deltar på PBL utbildning som kommer att ges i Gällivare.

Bakgrund
Riksförbundet enskilda vägar m fi har skickat en kursinbjudan för enskilda väghållare.
Tid och plats: 13 april 2011 kl 18.00-21.30, Grand Hotel Lapland i Gällivare.
Kursavgift 575 kronor per deltagare inkl moms.
Anmälan senast 2011-03-30.

Sundsvalls kommun inbjuder till Norrlands Fastighetsdagar.
Tid och plats: 6-7 april 2011, Sundsvall.
Kursavgift 2011 kr exkl morns.
Anmälan senast 2011-03-15.

Ny PBL- på rätt sätt, orienteringskurs för politiker och chefer.
Tid och plats: Tisdagen den 15 mars 2011, Pite Havsbad, Piteå samt i Gällivare?
Kursavgift 800 kr exkl moms.
Amnälan senast 2011-03-03.

Vattenskyddsområde 7 april Scandic Hotel i Luleå.
Anmälan senast 2011-03-24.

Snöskoterrådet inbjuder till en träff för information och diskussion kring snöskoterfrå-
gor.
Tid och plats: onsdag 6 april i Boden — Sävast
Kursavgift: Ingen avgift. Nationella Snöskoterrådet bjuder på fika/lunch.
Anmälan: senast 17 mars.

1 Utdragsbestyrkande

1
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Komrnunakuten inbjuder till seminarium "Ska kommunerna fortsätta att äga och driva
Idrottsanläggningar?"
Tid och plats: 30 maj i Stockholm
Kursavgift: 3 350 kr exkl morns. Dokumentation, lunch och kaffe ingår
Anmälan: senast 9 maj.

Kommunförbundet inbjuder till kurs "Ekonomi för politiker"
Tid och plats: 4 maj i Luleå, Sunderby Folkhögskola
Kursavgift: 700 kr/deltagare exkl moms. Kaffe och lunch ingår.

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 95(95)

2011-03-23

1 Utdragsbestyrkande


