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GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 67

Delgivningar

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.

Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet.

1.
Förvaltningschefen informerar

3. SOT 2011:183
Sn § 63/2011 Uppföljning Projekt Självförsörjning

4.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 100 (150)
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SOT 2011:2 105

2. SOT 2011:125 042
Ks § 82 Budgetdirektiv 2012-2014 (KS/2011:146)

701

SOT 2011:185 007
Skrivelse från Revisorerna angående styrelsens och nämndernas behandling av reviso-
rernas granskningar.

5. SOT 2010:458 170
Information till nämnd angående genomförda åtgärder av de brister, som föranledde
nämndens beslut om föreläggande kopplat till vite (SoT 2010-12-07 § 216).

6. SOT 2010:148 537
Revisionsintyg avseende genomförda upphandlingar inom projektet: "Ökad tillgänglig-
het genom strategisk fysisk infrastrukturåtgärd Lapland Airport".

7. SOT 2011:108 537
Trafikverkets beslut om driftbidrag till icke statliga flygplatser.

8. SOT 2011:48 007
Åtgärder vidtagna med hänsyn till uppkommen situation vid byggandet av skyttean-
läggning, Gällivare.

9. SOT 2011:66 823
Skrivelse med förfrågan avseende skoterledan längs Wassara älv.

1
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10. SOT 2010:280 534
Länsstyrelsens skrivelse till Förvaltningsrätten i Luleå angående överklagan av Länssty-
relsens beslut den 9 februari 2011 avseende ansökan om tillstånd till allmän kamera-
övervakning.

11. SOT 2010:482 511
Protestlistor från boende på Vallmovägen: Öppna stängningen av Vallmovägen, Gälli-
vare, omedelbart!

• 12. SOT 2011:124 291
Ks § 80 Flyttning av vuxenutbildning från Bäckskolan till Välkommaskolan
(KS/2011:31).

• 13. SOT 2011:114 739
Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2011-02-18.

14. SOT 2011:158 103
Protokoll från Samrådsgruppen för samefrågor 2011-03-03.

15. SOT 2011:63 452
Delegationsbeslut från Miljö- och Byggnämnden:
1 st beviljade ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning
28 st godkända anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning, samt
1 st beviljad ansökan om befrielse från slamtömning, samt beviljade ansökan om ändrat
tömningsintervall (slamavskiljare).

16. SOT 2010:455 432

•
Svarsskrivelse till Miljö- och Byggkontoret: Tillstyrkande om anstånd med samråds-
yttrande angående biotopvårdsåtgärder i Vassara- och Lina älvar inom Gällivare och
Överkalix kommuner.

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Delegationer

Service- och tekniknämnden

har tagit del av delegationsbesluten.

• Bakgrund
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet.

Anmälan om beslut fattade enom dele ation service- och tekniknämnden
010

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING

Förvaltningschefen för Service- och teknikförvaltningen har beslutat

att anta anbud

Datum Ob'ekt Entre renör
2011-03-17 Leverans och installation av ny våg- Flintab AB, Jönköping

anläggning på Kavahedens avfalls-
anläggning.

2011-04-07

010
Ordföranden för service- och tekniknämnden har beslutat

att anta anbud

• Datum Ob.ekt Entre renör
2011-04-19 Söderbergskullar, va-ledningar och Berggren & Bergman, Luleå

gator, Gällivare kommun.

Ramavtal service av traverser och Beyron Door AB, Gällivare
portar Gällivare kommun.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 102 (150)

2011-05-03

Utdragsbestyrkande

SoT/2011:3



%.5

GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 69

Kommunala råden informerar

2011-05-03

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 103 (150)

SoT/2011 :4

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

Lena Israelsson har varit på kommunala pensionärsrådet, KPR. De framförde kritik mot
att tjänstemän inte kommer när de blir inbjudna. Simhallsbesök, halvårskort diskutera-
des. Diskussion om taxorna i socialnämnden.

Bernd Lass har deltagit på Folkhälsorådets möte. Det var Märit Inga, hälsoplanerares
sista möte. Ny folkhälsostrateg är Catharina Gustafsson.

Utdragsbestyrkande



CS

GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

Bakgrund

Elevhemsområdet Malmber et
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§ 70

N a Gällivare/Samhällsomvandlin en

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

SoT/2011:37

Information om arbetet i projektet "Nya Gällivare" ska ges vid varje sammanträde ser-
vice- och tekniknämnden. Förvaltningschefen informerar:

• Kulturmiljöer
2011-05-02 arrangerades en träff för allmänheten kring frågorna om kulturmiljöer. Ulf
Hansson och Lars Albinsson var ansvariga.

Detar lan Nordöstra länken Malmber et.
De besvär som anförts över förslaget till detaljplan har avvisats och om inte planförsla-
get överklagas i högre instans kommer den att vinna laga kraft i dessa dagar. I så fall
kommer projekteringsarbetet av vägen till Koskullskulle att upptas och arbetet kan på-
börjas under sommaren.

DetaY lan södra och östra länken Malmber et.
Förslaget till detaljplan för södra och östra länken har överklagats. Inga besked har
kommit om när besvären ska prövas. Det är både sakägare och andra som anfört besvär
vilket innebär att det kan ta tid innan ett slutligt beslut föreligger.

LKAB har upprättat rivningsanmälan för Elevhemsområdet och diskussioner pågår med
miljö- och byggnadsnämnden i frågan. I dagsläget finns en del hyresgäster kvar i områ-

•
det, både familjer och entreprenörer.

Ka tensreservoaren Malmber et
Arbetet med att projektera en ersättning för nuvarande vattenreservoar i Malmberget,
den s.k. Kaptensreservoaren har påbörjats.

Utdragsbestyrkande
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I

Övrigt
I måndags hade kommunstyrelsen möte där de arkitekter som är engagerade i samhälls-
omvandlingen presenterade en del av de skisser som är upprättade för bland annat cent-
rum.

Vi har konstaterat att många av de frågor som aktualiseras är komplexa och kräver att
de belyses ur många håll. De är dessutom få kommuner som varit engagerade i den ty-
pen av arbete vilket gör att det finns inte så många att rådfråga.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 105 (150)

2011-05-03
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Service- och tekniknämnden beslutar

•
nande till handlingarna,
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§ 71

Bud etu föl.nin mars månad 2011 skatteverksamheterna

SoT/2011:5

att lägga budgetuppföljningen mars månad 2011, skatteverksamheterna med godkän-

att inte godkänna förvaltningens förslag på täckande av underskott av snöröjning,

att hemställa hos kommunstyrelsen att den ekonomiska ramen innevarande år för snö-
röjning ökas med två miljoner, medges inte ramhöjningen kommer verksamheten att
redovisa underskott.

Bakgrund
Budgetuppföljning för mars månad 2011, avseende skatteverksamheterna inom nämn-
dens ansvarsområde är upprättad. Underlaget för prognosen blir dock fårdigt tidigast
första veckan i april.

Vid redovisningen av prognosen för februari månad pekade resultatet för helåret avse-
ende gator/vägar och övriga vägar, på ett underskott motsvarande 1.5 Milj kr. Progno-
sen för försörjningsstödet visade att utbetalningarna låg inom det prognostiserade utfal-
let för perioden, men prognosen för helåret är osäker.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2011 03 28, § 86 beslutat att nämnderna i sina
budgetuppföljningar from mars månad, ska redovisa åtgärder som visar hur ett nollre-
sultat skall uppnås för helåret.

Eftersom underlagen för mars månads prognos inte är fårdiga vid tidpunkten för sam-
manträdesmaterialets utskick kan inte förvaltningen i nuläget ge några förslag på hur ett
prognostiserat underskott ska finansieras. Frågan tas upp och redovisas vid nämndens
sammanträde med arbetsutskottet.

Ekonomiska konsekvenser
Skulle beslutet bli att prognostiserat underskott avseende snöröjning ska täckas i ramen
måste nämndens internbudget omfördelas.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Finansiering av prognostiserat underskott inom nämndens ekonomiska ram kommer att
medföra konsekvenser för barn och unga.

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

att lägga budgetuppföljningen mars månad 2011, skatteverksamheterna med godkän-
nande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning mars månad 2011.

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Bud etu för nin mars månad 2011 affårsverksamheterna

SoT/2011:5

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga budgetuppföljningen mars månad 2011, affårsverksamheterna med godkän-

•
nande till handlingarna.

Bakgrund
Budgetuppföljning för mars månad 2011, avseende affårsverksamheten inom nämndens
ansvarsområde är upprättat. Underlaget för prognosen blir dock fårdigt tidigast första

• veckan i april.

Vid redovisningen av prognosen för februari månad pekade resultatet för helåret avse-
ende va-verksamheten på ett underskott motsvarande 1.0 Milj kr. Sammantaget med
tidigare års ackumulerade underskott innebär prognosen att verksamheten har ett under-
skott på 5.2 Milj. Kr.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2011 03 28, § 86 beslutat att nämnderna i sina
budgetuppföljningar from mars månad, ska redovisa åtgärder som visar hur ett nollre-
sultat skall uppnås för helåret.

Resultatet för va-verksamheten pekar på att detta är påverkat av pågående samhällsom-
vandling i Malmberget. Service- och tekniknämnden har som åtgärd nummer ett, i syfie
att få underskottet justerat uppdragit åt förvaltningen att redovisa dels förändringar i

0110 antalet abonnenter och förbrukningen av vatten i Malmberget men också en samman-
ställning av samtliga läckor och brott på VA-ledningarna i Malmberget. Materialet ska
tas upp till behandling så snart som möjligt. .

110 Efiersom varken underlagen för mars månads prognos eller redovisning enligt ovan, är
fårdiga vid tidpunkten för sammanträdesmaterialets utskick kan inte förvaltningen i nu-
läget ge några ytterligare förslag på hur ett prognostiserat underskott ska finansieras.
Frågan tas upp och redovisas vid nämndens sammanträde med arbetsutskottet.

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.

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

att lägga budgetuppföljningen mars månad 2011, affärsverksamheterna med godkän-
nande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning mars månad 2011.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 73

Försla investerin sbud et 2012 och lan för åren 2013-2014 skattefinansierad
verksamhet

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta för

Service- och tekniknämnden, skattefinansierad verksamhet

Investeringsbudget 2012: 49 750 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2013: 25 820 tkr och driftkonsekvens 25 tkr.
Budgetplan 2014: 23 250 tkr och driftkonsekvens 200 tkr.

SoT/2011 :153

Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2012 samt plan för 2013-2014 för den skattefinansierade
verksamheten inom service- och tekniknämnden har upprättats:
Service och teknikförvaltningen har i budgetdialog med nämnden presenterat de föränd-
ringar och behov, som dels kunnat identifieras men som också berör nämndens ansvars-
område för perioden 2012 — 2014. Med redovisade förändringar och behov som ut-
gångspunkt, har förslag avseende investeringsbudget för perioden 2012 — 2014 för skat-
teverksamheten upprättats och presenterats för nämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Det förslag som service och teknikförvaltningen upprättat avseende investeringar ryms
inom den ram som avsatts för investeringar för aktuell period. De ekonomiska konse-
kvenserna kan bedömas först när alla nämnders investeringsbehov kan läggas samman.

Konsekvenser för barn och ungdomar
I presenterat förslag finns investeringsobjekt som är positiva, och som kan öka barn och
ungdomars trygghet och säkerhet.

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

att anta upprättat förslag för investeringsbudget 2012 och plan för åren 2013 — 2014
avseende den skattefinansierade verksamheten inom nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
1. Investeringssammandrag 2012, plan 2013 — 2014, skattefinansierad verksamhet.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 74

Försla investerin sbud et 2012 och lan för åren 2013-2014 affårsverksamheter-
na

Service- och tekniknämnden fdresiår kommunfullmäktige besluta för

Service- och tekniknämnden, affårsverksamhet

Investeringsbudget 2012: 10 000 tkr.
Budgetplan 2013: 10 000 tkr.
Budgetplan 2014: 10 000 tkr.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 111 (150)

SoT/2011:154

Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2012 samt plan för åren 2013-2014 för affårsverksamhe-
ten inom service- och tekniknämnden har upprättats:
Service och teknikförvaltningen har i budgetdialog med nämnden presenterat de föränd-
ringar och behov, som dels kunnat identifieras men som också berör nämndens ansvars-
område för perioden 2012 — 2014. Med redovisade förändringar och behov som ut-
gångspunkt, har förslag avseende investeringsbudget för perioden 2012 — 2014 för af-
fårsverksamheterna upprättats och presenterats för nämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Det förslag som service och teknikförvaltningen upprättat avseende investeringar följer
de ramar som angetts i de budgetdirektiv och regler som kommunstyrelsen upprättat för
perioden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
I upprättat förslag finns investeringsobjekt som innebär att hänsyn till miljö tas och att
det vatten som produceras är ett vatten av god kvalitet.

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

att anta upprättat förslag för investeringsbudget 2012 och plan för åren 2013 — 2014,
avseende affårsverksamheten inom nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
1. Investeringssammandrag 2012, plan 2013 — 2014, affårsverksamhet.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 75

Försla till driftbud et 2012 och lan för erioden 2013-2014

Service- och tekniknämnden föresiår kommunfullmäktige besluta

Driftbudget 2012: 103 682 tkr varav -25 tkr i driftkonsekvens,

010
Budgetplan 2013: 106 507 tkr varav 25 tkr i driftkonsekvens,
Budgetplan 2014: 110 857 tkr varav 200 tkr i driftkonsekvens.

Bakgrund
Förslag till driftbudget 2012 samt plan för åren 2013-2014 för service- och tekniknämn-

• den har upprättats:
Service- och tekniknämnden har behandlat nu aktuellt ärende vid sammanträde 2011 03
23 § 48. Förutsättningarna för hur driftbudgeten och äskanden i denna kan hanteras, har
tydliggjorts av kommunstyrelsen vid scenariodagen den 4 april. Service och teknikför-
valtningen har utifrån de klarlägganden som gjorts, reviderat förslaget till driftbudget
2012 och plan för perioden 2013 — 2014.

Ekonomiska konsekvenser
I nuläget kan inga ekonomiska konsekvenser ses i ärendet.

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

SoT/2011:165

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

att tillstyrka det av arbetsutskottets reviderade förslag till driftbudget 2012 och plan för
perioden 2013-2014.

Beslutsunderlag
I. Förslag till driftbudget 2012, plan 2013 — 2014.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 76

Va-taxa 2012

Service- och tekniknämnden föresiår kommunfullmäktige besluta

att Va-taxans anläggningsavgift höjs med hänsyn till kostnadsutvecklingen med Kon-

•
sumentprisindex 2,2 procent enligt förslag,

att Va-taxans brukningsavgift höjs med hänsyn till kostnadsutvecklingen med 7 procent
inkl moms enligt förslag.

•  Bakgrund
Beräkningen av va-taxan försvåras av bland annat samhällsomvandlingen. Osäkerheten
om vilka boenden som försvinner och som tillkommer samt övergångsperioden mellan
den gamla och den nya bostaden gör att det är svårt att beräkna intäkten. Helt klart är
också att intäkterna minskar eftersom det inte byggs lika många nya villor som försvin-
ner.

Den allmänna trenden med energieffektiviseringar (snålspolande toaletter, vattensnåla
duschmunstycken samt disk- och tvättmaskiner) påverkar att vattenförbrukningen mins-
kar.

Under de senaste tre vintrarna har den stränga kylan medfört stora akuta kostnader på
grund av frysningar och läckor med stora underskott som följd.

För att kunna jämföra kostnader mellan kommunerna i landet har en normfastighet ska-
pats av Svenskt Vatten AB, som kallas typhus A.  I

Anläggningsavgiften
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som debiteras fastighetsägaren vid ny- och
tillbyggnad. Höjning föreslås enligt SKL:s prognos av förändring årsgenomsnitt för
2012 med KPI 2.2 procent

Typhus A:
År 2011 110.306 kr inkl moms (nuvarande)

1
1

1
Typhus A avser en fastighet med friliggande källarlös enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med wc,

tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsytan är 150 kvm (garage om 15 kvm medräknat), tomtytan 800
kvm. Fastigheten är ansluten till allmänna ledningar for vatten samt spill- och dagvatten. Vattenmätarstorleken qn
= Vattenforbrukningen antas uppgå till 150 kbm /år.

flt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 113 (150)

2011-05-03

1 Utdragsbestyrkande

1

SoT/2011 :139
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 114 (150)

2011-05-03

År 2012 112.733 kr inkl moms (förslag höjning 2,2 procent enligt ovan)

Brukningsavgiften
För att täcka ökade driftkostnader, minskad förbrukning och balansera underskotten från
2009-2010 på sammanlagt 4,2 miljoner kronor krävs en höjning av va-taxan med 7 pro-
cent. Den fasta avgiften är mätar- och lägenhetsavgift och den rörliga avgiften är för-
brukad kbm renvatten.

Typhus A:
År 2011 5 215 kr inkl moms (nuvarande)
År 2012 5 580 kr inkl moms (förslag höjning 7 procent)

Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen höjning finns möjligheten att uppnå ett resultat för avstämningsperioden
2009 — 2013, som innebär att det ackumulerade underskottet minskar.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.

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

att godkänna förslaget till 7 procent höjning av Va-taxan 2012.

Beslutsunderlag
1. Va-taxa 2012.

I Utdragsbestyrkande
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§ 77

Avfallstaxa för hushållsavfall 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  115 (150)

2011-05-03

SoT/2011:140

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxan för hushållsavfall räknas upp för verksamhetsåret 2012 med konsumentprisin-

•
dex 2,37 procent enligt förslag,

att taxa för sortering av avfall antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 107 upp-
hävs då avgiften numera ingår i avfallstaxan.

• Bakgrund
Taxan har en fast grundavgift och en rörlig del. Grundavgiften består av en fast avgift
som ska täcka kostnader för administration, information, framtagande av avfallsplaner,
renhållningsföreskrifter, del av kostnaden för återvinningscentraler samt miljöstationer
m.m. Den rörliga delen är beroende av antalet tömningar och kärlstorlek. Inför detta år
har sorteringsavgiften införts i denna taxa. Sorteringsavgiften finns för att felsorterat
avfall ska kunna åtgärdas samt att avgiften påförs den som orsakat felsorteringen.

Ekonomiska konsekvenser
Taxan är beräknad på 100 procent täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxan för 2012

att taxan skall gälla från och med 1 januari 2012

att taxan höjs årligen med genomsnittligt KPI för kommande tre år enligt budgetdirektiv
som kommer årligen och i 2012 års budgetdirektiv är 2,37 procent.

att taxan för sorteringstaxan Ks 2008.411 356 beslutad av Kommunfullmäktige den
2008-09-29 § 107 upphävs.

Utdragsbestyrkande



CS

GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

e"---

Beslutsunderlag
1. Avfallstaxa för hushållssavfall 2012.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 116 (150)

2011-05-03

I I Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 117 (150)

2011-05-03

§ 78

Motta in sav ift Kavahedens avfallsanlä in 2012

Service- och tekniknämnden föresiår kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad förslag till mottagningsavgift för 2012,

•
att mottagningsavgiften skall gälla från och med 1 januari 2012.

Bakgrund

•
En ny mottagningsavgift har arbetats fram i jämförelse med andra kommuner.

Ekonomiska konsekvenser
Efter beräkning av kostnader i verksamheten föreslås ändringar gällande företagskorten
på rampen eftersom dessa kort är kostsamma att tillverka och administrera. Snömottag-
ningsavgiften är höjd för att täcka kostnaderna. Avgifterna är beräknade med 100 pro-
cent täckningsgrad.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad mottagningsavgift för 2012.

att mottagningsavgiften skall gälla från och med 1 januari 2012.

Beslutsunderlag
1.Monagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2012.

6.. 1 Utdragsbestyrkande
1
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IIIII att taxan skall gälla från och med 1 januari 2012.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 118 (150)

2011-05-03

§ 79

Slamtömnin staxa för enskilda avlo sanlä nin ar 2012

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar för 2012,

Bakgrund

01>
Ett nytt avtal har trätt i kraft avseende slamtömningar. Taxan är beräknad utifrån det nya
avtalet. Övriga kostnader täcker system och administration samt för att minska ackumu-
lerat underskott 2009-2010. En tillkommande avgift har lagts in för att uppmana kun-
derna till att byta de befintliga tunga brunnslocken som enligt arbetsmiljöreglerna ska
ersättas med godkända lock.

Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen taxa finns möjligheten att uppnå ett resultat för avstämningsperioden
2009 — 2013, som innebär att det ackumulerade underskottet minskar.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad taxa för 2012.

att taxan skall gälla från och med 1 januari 2012.

Beslutsunderlag
1. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2012.

I Utdragsbestyrkande

i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 1 19 ( 1 50)

2011-05-03

§ 80

Taxa för ansöknin sav ifter för trans ortdis enser

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att ansökningsavgifter för transportdispenser 2012 skall uppräknas enligt förslag.

Bakgrund
Årligen uppdateras taxa för transportdispenser.

Ekonomiska konsekvenser
Taxan uppräknas årligen med beräknad kostnadsökning.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden att besluta:

att ansökningsavgifter för transportdispenser 2012 skall uppräknas enligt förslag.

Beslutsunderlag
1. Förslag till ny taxa för transportdispenser.

I Utdragsbestyrkande
I

SoT/2011:144
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§ 81

Tor handelstaxa 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 120 (150)

2011-05-03

Service- och tekniknämnden föresiår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen Torghandelstaxa för 2012.

Bakgrund
Ny torghandelstaxa för 2012.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

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

att anta föreslagen Torghandelstaxa.

Beslutsunderlag
1. Förslag till Torghandelstaxa för 2012.

1 1 (.1 1
1 1 1 1

1 Utdragsbestyrkande
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•
räkning på 7 procent.

•

2011-05-03

§ 82

Taxor och av ifter för fritidsverksamheten

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

Ekonomiska konsekvenser
Första förslaget med oförändrade taxor ger inget ekonomiskt tillskott.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 121 (150)

1 Utdragsbestyrkande

SoT/2011:146

att anta upprättat förslag för taxor och avgifter för fritidsverksamhet 2012 med en upp-

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningens enhet Fritid har i rubricerat ärende till uppgift att fö-
reslå taxor och avgifter för år 2012.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet jobbat med två alterna-
tiv till förslag till taxor och avgifter för 2012.

Det ena är att föreslå oförändrade taxor beroende på de markanta taxehöjningar som
förelåg 2010 och 2011.

Det andra är att föreslå taxehöjningar på 7 procent vilket medför ökade intäkter beräk-
nade till 252 000 tkr under förutsättning att efterfrågan är liktydig som år 2010. Försla-
get på höjningar är enligt fattade beslut och budgetdirektiv i fullmäktige.

• Andra förslaget med en 7 procent ökning inbringar 252 000 tkr och innebär att täck-
ningsgraden höjs från 40procent till 41procent.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Det andra alternativet med 7 procent ökning drabbar även barn och ungdom samt före-
ningslivet som bedriver aktiviteter för dem.

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

att besluta föreslå oförändrade taxor för 2012.

Beslutsunderlag
1. Förslag på taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2012.
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Service- och tekniknämnden

•
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn enligt
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE) att gälla från 2012-01-01.

11,
Bakgrund
I samband med budgetarbetet inför 2012 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter.
Räddningstjänsten har upprättat förslag på ny taxa inom verksamhetsområdet. Taxa för
tillfålligt tillstånd heta arbeten har tagits bort på grund av att ny lagstiftning tagit bort
den uppgiften.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 122 (150)

2011-05-03

SoT/2011:147

§ 83

Taxa för tills enli la en om sk dd mot ol ckor LSO och la en om brandfar-
li ex losiva varor LBE att älla från 2012-01-01

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till förändring av taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd mot olyckor
och Lagen om brandfarliga och explosiva varor innebör en justering med förväntad
kostnadsökning (2,5 procent).

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut

• Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn enligt
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor

•
(LBE) att gälla från 2012-01-01.

Beslutsunderlag
1. Räddningstjänstens förslag avseende taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd

mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från 2012-01-
01.

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 123 (150)

2011-05-03

§ 84

Räddnin sf änstens interna rislista för teknisk service 2012

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens intema prislista för teknisk service

•
2012 att gälla från 2012-01-01.

Bakgrund
I samband med budgetarbetet inför 2012 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter.

•
Vissa poster som inte länge erbjuds har tagits bort och vissa förtydliganden avseende
avgifter för larmmottagning och fordon har gjorts.

Ekonomiska konsekvenser
Priser enligt gällande prislista för 2011 har justerats med prognostiserad kostnadsökning
(2,5 procent).

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.

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

e
Utdragsbestyrkande

SoT/2011:148

att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens
interna prislista för teknisk service 2012 att gälla från 2012-01-01.

Beslutsunderlag
1. Räddningstjänstens förslag avseende intern prislista för teknisk service 2012 att gälla

från 2012-01-01.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 124 (150)

2011-05-03

§ 85

Räddnin st'änstens externa taxa för teknisk service 2012

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens externa prislista för teknisk service

•
2012 att gälla från 2012-01-01.

Bakgrund
I samband med budgetarbetet inför 2012 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter.

•
Vissa poster som inte längre erbjuds har tagits bort och vissa förtydliganden avseende
avgifter för larmmottagning och fordon har gjorts.

Ekonomiska konsekvenser
Justering av 2011-års taxa har gjorts med prognostiserad kostnadsökning (2,5 procent).

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.

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

1 Utdragsbestyrkande

SoT/2011:149

att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens
externa prislista för teknisk service 2012 att gälla från 2012-01-01.

• Beslutsunderlag
I. Räddningstjänstens förslag avseende extern taxa för teknisk service 2012 att gälla

från 2012- 01-01.
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§ 86

Taxa för fel arkerin sav ifter

2011-05-03

Service- och tekniknämnden föresiår kommunfullmäktige besluta

att felparkeringsavgifter för år 2012 skall vara oförändrade.

Bakgrund
Avgifter för överträdelse mot regler om stannande och parkering i trafikförordningen 3
kap. och Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter.

Ekonomiska konsekvenser
Delfinansierar kostnader för bevakning och skyltning.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Parkeringsbevakningen innebär tryggare och säkrare trafikrniljö i tätorten.

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden att besluta:

att felparkeringsavgifter för år 2012 skall vara oförändrade.

Beslutsunderlag
1. Felparkeringsavgifter 2011 och 2012.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 125 (150)

Utdragsbestyrkande

SoT/2011:150
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§ 87

Taxa för ensionärsservice 2012

2011-05-03

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen taxa för pensionärsservice 2012.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 126 (150)

SoT/2011:151

Bakgrund
I arbetet med budget 2012 och verksamhetsplanering för perioden 2013 — 2014 ska
översyn av samtliga taxor och avgifter redovisas. I arbetet ska redovisas hur nämnderna
föreslår att taxor och avgifter anpassas till kostnadsutvecklingen.

Taxan för pensionärsservice är inte förändrat på de senaste åren och det finns behov att
höja avgifterna utifrån de kostnadsökningar som verksamheten fått vidkännas. Service
och teknikförvaltningen har utarbetat förslag avseende nya avgifter i vilka lagstadgad
mervärdesskatt (moms) ingår.

Ekonomiska konsekvenser
Höjningen av taxan medför en ökad kostnad för dem som använder tjänsterna. Den fö-
reslagna kostnaden för 2012 är fortfarande mycket låg och förhoppningsvis påverkar
inte föreslagen höjning nyttjandet av servicen.

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

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

att anta föreslagen taxa för pensionärsservice 2012.

Beslutsunderlag
1. Förslag taxa för pensionärsservice 2012.

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund

§ 88

Taxa vid tillfälli dödsboförvaltnin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 127 (150)

2011-05-03

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxan för 2012 lämnas oförändrad.

SoT/2011:152

Gällivare kommun tillämpar från årsskifte 2009/2010 en taxa vid tillfällig dödsboför-
valtning som genomförs av kommunen med stöd av bestämmelser i Ärvdabalken. Taxan

•
är knuten till det gällande prisbasbeloppet och ligger på 0,6682 procent av prisbasbe-
loppet per timme.

Ekonomiska konsekvenser
Taxan innebär en intäkt i de fall kommunen är tvungen att ta hand om dödsbo.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut

att taxan lämnas oförändrad.

Beslutsunderlag
1. Förslag till ny taxa.

Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 128 (150)

2011-05-03

§ 89

U hävnin lokal trafikföreskrift förbud mot enomfart med motordrivet fordon
å Vallmovä en i Gällivare

SoT/2010:482

att den lokala trafikföreskrift som förbjuder genomfartstrafik med motordrivna fordon
på Vallmovägen upphävs.

Paragyafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden beslutade den 7 december 2010 att införa en lokal trafikfö-
reskrift som förbjuder genomfartstrafik med motordrivna fordon på Vallmovägen. Före-
skriften diarieförs som 2523 2010:136.

Syftet med den lokala trafikföreskriften var att stävja den genomfartstrafik som nyttjade
Vallmovägen enbart för genomfart.

Behovet av förbud mot genomfartstrafik har med hänsyn till nämndens övriga lokala
trafikföreskrifter för vägsträckningen minskat, vilket medför att rubricerad lokal trafik-
föreskrift föreslås upphävas fr. o.m 2011-05-03

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar

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

att ovan nämnda föreskrift upphävs,

att ärendet justeras omedelbart.

Utdragsbestyrkande
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2011-05-03

§ 90

Slutra ort från revisionen avseende sk teanlä nin en

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 129 (150)

SoT/2011 :48

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till svar på revisionsrapporten för skytteanläggningen,

• att beslutet skickas till revisorerna i Gällivare kommun,

att beslutet delges kommunstyrelsen.

111 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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. Den slutliga ekonomiska regleringen av projektet är fortfarande inte klar
utan förhandlingar pågår. Service och teknikförvaltningen föreslår trots detta att service-
och tekniknämnden ger svar på de synpunkter revisionsrapporten innehåller.

Förberedelserna för arbetet med skytteanläggningen har pågått i kommunen under lång
tid, både hos kommunens politiker och i tjänstemannaorganisationen. En del av de en-
gagerade politikerna och personalen har ersatts och därför gör förvaltningen bedöm-
ningen att många av de synpunkter och uppfattningar som finns i materialet inte kan
bemötas eller kommenteras. Rapporten får ses som ett material att dra lärdom av och
använda i syfte att utveckla styrningen och interna kontrollen av projekt inom förvalt-
ningen. Slutrapporten innehåller också en rad olika rekommendationer i syfte att undvi-
ka att nu inträffad händelse återupprepas. Förvaltningen har vidtagit åtgärder och påbör-
jat arbeten med olika policydokument, mallar och beskrivningar. Bland annat har föl-
jande arbeten initierats;

• Vid budgetuppföljningarna (en gång per månad) ska samtliga investerings-
objekt gås igenom av ansvarig avdelningschef och förvaltningens ekonom.
Avvikelser vad avser ekonomi, projektets innehåll eller organisation ska
kommenteras i befintlig omgjord blankett eller i ny blankett som bifogas
budgetuppföljningshandlingarna.

g I Utdragsbestyrkande
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• Mall för risk- och konsekvensanalys för samtliga investeringsobjekt är under
upprättande. Mallen ska ligga som underlag när medel för investeringsobjekt
och/eller projekt äskas.

• En policy är under utarbetande som dels följer Gällivare kommuns policy för
projekt men som också ska säkerställa att arbetet med investeringsobjekt
sker med stöd av rutiner och tydlig ansvarsfördelning i projektorganisatio-
nen.

• En beskrivning av engagerade befattningshavares ansvar och befogenheter i
investeringsprojekt är under utarbetande.

• För projekt som ska utföras helt eller till stor del i egen regi ska, i samband
med äskande om medel eller när medel beviljats en plan presenteras för pro-
jektet/investeringen där risk och konsekvensanalys, bemanningsplan, plan
för projektering och genomförande samt redovisning av tillgång till kompe-
tenser framgår.

Arbetet med ovanstående kommer att utföras av utredningsresurser vid nämnds- och
utredningsenheten, Gällivare kommun i samarbete med ekonom som arbetar med för-
valtningen. En av orsakerna till det är att service- och tekniknämndens riktlinjer, policys
mm ska anpassas till de som redan finns och gäller för Gällivare kommun i sin helhet. I
vissa delar kommer förvaltningens egen personal exempelvis ekonom, förvaltningschef
och avdelningschefer att delta. Under tiden arbetet utförs kommer nämnden att få rap-
port och ges möjligheter att lämna synpunkter på materialet.

Ekonomiska konsekvenser

11) Revisionsrapporten medför inga okända ekonomiska konsekvenser. De åtgärder som nu
vidtagits kan däremot medföra en trygghet i att nämnden kontinuerligt får ekonomisk
information om pågående projekt.

1110
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att nämnden och förvaltningen arbetar utifrån fastställda rutiner och policydokument är
bra för alla medborgare.

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

att godkänna upprättat förslag till svar på revisionsrapporten för skytteanläggningen

att beslutet skickas till revisorerna i Gällivare kommun
att beslutet delges kommunstyrelsen.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 91

Försla till trande över revisionens ansknin av balanserad st min och till-
läm nin en av st kort

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att beakta de förslag på åtgärder avseende arbetet med balanserad styrning och styrkort
som revisionen föreslagit i sin rapport,

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

SoT/2011:134

Bakgrund
De förtroendevalda har med stöd av sakkunniga från Komrev inom PwC, granskat hu-
ruvida den styrmodellen med balanserad styrning/styrkort tillämpas på ett ändamålsen-
ligt sätt i kommunens förvaltningar och bolag.

Granskningen har haft sin utgångspunkt i följande frågeställningar:

1. Hur långt ut i verksamheten har införandet av modellen nått?
2. Vilka skillnader mellan olika verksamheter finns, avseende implementeringen

och tillämpningen?
3. Är organisation, ansvars- och befogenhetsfördelning för modellens tillämpning

tydlig i de olika nämnderna och företagen?
4. Är uppföljningen och kontrollen av tillämpningen tillräcklig?

• Granskningen har genomförts genom analys av styrelsens styrkort, nämndernas styrkort,
förvaltningarnas handlingsplaner och handlingsplaner inom avdelningar/enheter. Vidare
har intervjuer genomförts med projektledaren, förvaltningschefer tillsammans med re-
spektive nämndsordförande samt ett urval av enhetschefer eller motsvarande inom re-

•
spektive förvaltning.

De slutsatser revisionen gjort visar att styrkortsmodellen inte till fullo tillämpas på ett
ändamålsenligt sätt i nämnder/förvaltningar och kommunala företag. Dock påtalar man
att införandet av en ny styrmodell för en organisation av kommunens storlek tar tid.
Bedömningen baseras på följande iakttagelser;

1. Styrkortsarbetet harmonierar inte fullt ut med budgetprocessen eftersom budget-
ramar antas samtidigt som styrkortet i kommunfullmäktige.

2. Bolagens planeringsprocess behöver vidareutvecklas och tydliggöras utifrån bo-
lagsordning och ägardirektiv med styrkortsmodellen som verktyg.

( Utdragsbestyrkande
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3. Skillnader förekommer mellan verksamheterna avseende hur långt implemente-
ringsprocessen kommit vilket kan förklaras av olika grad av delaktighet, förank-
ring, tillgängliga resurser och vana av att arbeta processinriktat med verksam-
hetsmål.

4. Indikationer finns avseende informationsbrist rörande tillgängligheten till aktuel-
la dokument relevanta för planering och uppföljning inom förvaltningarna och
dess enheter.

5. Ansvarsfördelningen vad gäller framtagandet av styrkort och handlingsplaner
bedöms som tydlig i kommunkoncernen.

0110  6. Den tänkta rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän är känd och tydlig
men är i viss utsträckning svår att tillämpa.

7. Organisations- och ansvarsfördelningen brister i tydlighet avseende gemensam-
ma mål för kommunkoncernen eftersom det saknas en samordning och samman-

• hållande kraft.
8. Uppföljning och kontroll på en övergripande nivå, d v s från förvaltningsnivå

och upp till fullmäktigenivå, bedömer vi vara tillräcklig. Det finns även en upp-
följning avseende bolagen, dock är denna i stor utsträckning fokuserad på tidiga-
re uppföljningsstruktur utifrån bolagsordning och ägardirektiv.

9. Löpande uppföljning och kontroll under verksamhetsåret är inte säkerställd i
samtliga verksamheter och därmed inte fullt tillräcklig.

2011-05-03

I rapporten rekommenderar revisionen:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 132 (150)

1. Analysera förutsättningarna för att styrkortsmodellen ska kunna verka som ett
underlag i budgetprocessen

2. Utöka bolagens involvering i planeringsprocessen och styrkortsmodellen för att
öka deras delaktighet och påverkan utifrån deras uppdrag och förutsättningar

•
3. Arbeta vidare med att tydliggöra rollfördelningen mellan "vad" och "hur" frå-

gorna
4. Tydliggöra det organisatoriska ansvaret för gemensamma mål och mått i kom-

munkoncernen utifrån ett helhetsperspektiv
5. Utveckla rutiner för uppföljning och kontroll inom förvaltningarnas verksamhe-

. ter
6. Fortsätt utveckla den gemensamma plattformen för styrkortsmodellen i kom-

munkoncernen för att skapa likvärdiga förutsättningar att lyckas inom respekti-
ve verksamhet.

Arbetet med balanserade styrningen och styrkorten har fram till utgången av 2010 be-
drivits i projektform med resurs inom nämnds- och utredningsenheten som projektleda-
re. Enheterna inom service och teknikförvaltningen, med några undantag saknar erfa-
renheter att arbeta processinriktat. Verksamheterna inom förvaltningen är dessutom
mycket heterogena vilket också påverkar arbetet. Vidare har inte verksamheterna stöd i

1 Utdragsbestyrkande
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centrala myndigheters arbeten och presentationer av nyckeltal och/eller mått mm på
verksamheter.

Service- och tekniknämnden och förvaltningen har haft stöd av ekonom tillhörande eko-
nomienheten i arbetet med styrkort mm. Implementeringsarbetet har nått avdelningsnivå
i förvaltningen och resurser krävs för att vidareutveckla detta. Känslan och engage-
manget för styrkorten är ett arbete som kontinuerligt måste drivas i förvaltningen. Dess-
utom ska förändring av styrsystem ses som ett ständigt lärande vilket tar tid.

0110  Resurser inom service och teknikförvaltningen har saknats för arbetet. 1budgetarbetet
har äskanden om ekonomiska resurser för rekrytering av utvecklare aktualiserats men
yrkandet har lämnats utan bifall. Då resursbristen är påtaglig har förvaltningen arbetat
för att skapa möjligheter att genom effektiviseringar och förändringar skapa det efter-

1, frågade ekonomiska utrymmet i nämndens budgetram. Under senare delen av  2011
kommer med stor sannolikhet utrymme att rekrytera verksamhetsutvecklare att finnas
genom förändringar/sammanläggningar av arbetsuppgifter i samband med pensionsav-
gångar. Med en sådan resurs i förvaltningen, kommer arbetet med balanserad styrning
att få ordentlig fart.

De rekommendationer om åtgärder som revisionen tar upp i sin rapport är kommunge-
mensamma åtgärder som bör beslutas av kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet.

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

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

att vara positiva till de förslag på åtgärder avseende arbetet med balanserad styrning och
styrkort som revisionen föreslagit i sin rapport,

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Granskning av balanserad styrning och styrkortens tillämpning.

i Utdragsbestyrkande
i
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att säga nej till begäran om byggande av kombinerat insyns- och bullerplank längs efter

•
delar av Cellulosavägen, med hänsyn till att den obebyggda markremsan (förgårdsmark)
som finns mellan vägen och aktuellt bostadsområde är jämförelsevis andra områden
efter Cellulosavägen väl tilltagen och att växtligheten i området till viss del kommer att
fungera som insyns- och bullerskydd.

• Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har för yttrande fått en skrivelse där Maria Åh161,
Tommy Nyström och Birgitta Larsson tycker att miljön längs Cellulosavägen inte är
trevlig och ger ett skräpigt intryck. Det finns tung industri, som dessutom blir fler till
antalet och höga ljudnivåer. De vill därför att det byggs ett kombinerat insyns- och bul-
lerplank mot området sydväst om Cellulosavägen, sträckan mellan "Bröderna Larssons
Åkeri" och "Gällivare Måleri". 1 skrivelsen framgår att de skrivande vill att bullerplan-
ket skall uppföras sommaren 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Uppskattad kostnaden för att bygga ett kombinerat insyns- och bullerplank, en sträcka
av 800 m, mellan "Bröderna Larssons Åkeri" och "Gällivare Måleri", blir 1,5 Mkr. Då
medel för byggande av bullerplanket inte finns med i 2011 års budget, kan denna inte
uppföras detta år. Medel för projektering av nybyggnad av bullerplanket kommer att

• ingå i 2013-års investeringsäskanden och 2014 beräknas planket kunna uppföras om
äskade medel beviljas. Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande medför inte
några ekonomiska konsekvenser för service- och tekniknämnden i form av ökade årliga
driftkostnader.

41>

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 134 (150)

2011-05-03

§ 92

Svar å skrivelse an ående bulle lank län s Cellulosavä en

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011:103

Konsekvenser för barn och ungdomar
I dagens samhälle är buller ett växande problem både för barn och vuxna, ett bra buller-
plank kan effektivt skydda mot både insyn och oljud.

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

att skrivelsen från Maria Åh161, Tommy Nyström och Birgitta Larsson angående byg-
gandet av ett kombinerat insyns- och bullerplank tillstyrks och att projekteringsmedel
äskas i investeringsbudget 2013 och om dessa medges kan planket uppföras 2014.

1 Utdragsbestyrkande



C912C5
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

Beslutsunderlag
1. Skrivelse angående bullerplank längs Cellulosavägen.
2. Miljö- och byggnämndens protokoll 2011-03-24 § 43.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 135 (150)

2011-05-03
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§ 93

Samrådsremiss förstudie Bro över Lina älv vä 45 i Gällivare kommun

Service- och tekniknämnden beslutar

att föreslå trafikverket att en ny bro uppförs,

att ovanstående yttrande översänds till Trafikverket.

Bakgrund
Trafikverket har gjort en förstudie för rubricerat bro över Lina älv.
Trafikverket utreder om en bredning av bron i befintligt läge alternativ att en ny bro
uppförs.

Yttrande:
Service och teknikförvaltningen anser att en ny bro bör byggas snarast då befintlig bro
är olycksbelastad och i dåligt skick.
Alternativet med breddning av befintlig bro medför troligen betydande trafikstörningar
under byggnadsskedet. Under tiden då en ny bro anläggs kan trafiken, ca 1100 ÅDT,
varav cal 50 tunga fordon per dygn passera på gamla bron.

Ekonomiska konsekvenser
Samhällsekonomiska vinster då en ny bro förbättrar framkomligheten och trafiksäkerhe-
ten.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 136 (150)

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

att föreslå trafikverket att en ny bro uppförs,

att ovanstående yttrande översänds till Trafikverket.

Beslutsunderlag
1. Förstudie/Samrådshandling.

1 Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

•
att utarbeta riktlinjer/regler för samtliga förvaltningar för hantering av kontantkassor,

11>
Bakgrund
De förtroendevalda har med stöd av sakkunniga från Komrev inom PwC, granskat om
den interna kontrollen avseende hanteringen av kontantkassor är utformad på ett ända-
målsenligt och säkert sätt d v s att insättning, ev. uttag, redovisning etc. från kontantkas-
sor sker på ett betryggande sätt. Grunden för bedömningen har utgått från följande un-
derliggande kontrollmål,

Granskningen har gjorts genom dokumentgranskning, intervjuer med ansvariga för
verksamheter som har kontantkassor och slutligen genom fem stickprov i berörda verk-
samheter. Granskningen har gjorts i barn-, utbildnings- och kulturnämnden, social-

• nämnden och service- och tekniknämnden. Socialnämnden saknar kontantkassor varför
de utelämnats från granskning.

Inom service och teknikförvaltningen har AMA återvinning, Cafb Hjortronet, simhallen,

•
Malmberget och bowlinghallen granskats. Inom barn-, utbildnings- och kulturförvalt-
ningen har museet varit föremål för granskning.

§ 94

Försla till trande över revisionens ansknin av interna kontrollen avseende
hanterin en av kontantkassor

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

• System och rutiner för redovisning, avstämning och övrig intern kontroll av-
seende kontantkassor/kontanthantering

• Uppföljning och rapportering av omfattningen av kontantkassor och tillämp-
ningen av gällande regler.

Service och teknikförvaltningen har sex kontantkassor och såväl dokumentationen av
dessa som vem som är ansvarig chef vid aktuell verksamhet och slutligen vem som kvit-
terat ut respektive kassa är tydligt. Vid de stickprov som gjorts har konstaterats att de
ansvariga för kassorna överlag har en tydlig bild av sitt ansvar och över vad som förvän-
tas av dem när det gäller hanteringen av kassorna även i de fall skriftliga rutinbeskriv-
ningar saknas. I allt väsentligt fungerar vidare rutiner för och dokumentationen av kon-
tantkassornas dagrapporter, bankning av inkomna medel, det anges tydligt och klart vad
som försålts, när och till vilket belopp.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 137 (150)

2011-05-03

1 Utdragsbestyrkande
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Momsen hanteras korrekt och de kvitton som ska sparas finns och redovisning till eko-
nomikontoret sker kontinuerligt. Kontantkassorna förvaras i huvudsak under betryggan-
de former under kvällar och helger. Avstämningen som görs årligen fungerar också till-
fredsställande.

De förslag som revisionen lämnat är att

• Kommunstyrelsen upprättar skriftliga regler och riktlinjer för hantering av
kontantkassor.

• Beloppsgränser fastställs när bankning av pengar måste ske.
• Rutinen för den årliga inventeringen av kassorna utvecklas.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 138 (150)

Samtliga rekommendationer kan och bör inrymmas i de skriftliga regler och riktlinjer
för hantering av kontantkassor som kommunstyrelsen föreslås utarbeta och ansvara för.

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

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

att vara positiva till att kommunstyrelsen utarbetar riktlinjer/regler för samtliga förvalt-
ningar för hantering av kontantkassor,

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Kontantkassor.

1 Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

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

att beslutet delges kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Rapport "Avtal snöröjning, Gällivare kommun".

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 139 (150)

2011-05-03

§ 95

Redovisnin av ra ort "Avtal snörö'nin Gällivare kommun

1 Utdragsbestyrkande

SoT/2011 :89

att ärendet tas upp till behandling på service- och tekniknämndens sammanträde 14 juni

Bakgrund
Service och teknikförvaltningen har sedan länge haft uppdraget från nämnden att jämfö-

111,
ra och redovisa föregående och nuvarande avtal för snöröjning i Gällivare kommun.
Rapporten är nu klar och redovisas på sammanträdet.

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

att med beaktande av rapportens slutsatser godkänna denna och lägga den till handling-
arna,
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§ 96

Försla till dele ation för service- och tekniknämndens arbetsutskott

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att ärendet tas upp till behandling på service- och tekniknämndens sammanträde 14 juni

Bakgrund
Den politiska organisationen för service- och tekniknämnden har förändrats från och

•
med verksamhetsåret 2011. Förändringen består i att det inrättats ett arbetsutskott bestå-
ende av tre ledamöter i nämnden.

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

01>
I kommunallagen sägs vidare, att ett utskott också kan ha som uppgift att bereda nämn-
dens ärenden. Ärendet berör den politiska organisationen och förvaltningen lämnar där-
för inget förslag till beslut. Som stöd i beslutsprocessen kan dock sägas att Service och

•
teknikförvaltningen gjort en genomgång av de ärenden som nämnden haft att besluta om
senaste två åren, i syfte att upptäcka ärendegrupper eller ärendetyper lämpliga och möj-
liga att delegera till arbetsutskottet. Genomgången har inte inneburit att någon uppenbar
ärendegrupp eller typ av ärenden kunnat identifieras.

Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2011-04-12 § 44 att ärendet tas
upp till service- och tekniknämndens sammanträde den 3 maj 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser finns i ärendet.

f(-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 140 (150)

2011-05-03
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för bam och ungdomar finns i ärendet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  141 (150)

2011-05-03
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§ 97

Försla mall för ärendeu förnin

ac:/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 142 (150)

2011-05-03

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till mall avseende ärendeuppföljning,

att mallen används på det sätt som föreslagits.

SoT/2011:158

Bakgrund

110 Service- och tekniknämnden har efterfrågat en mall för ärendeuppföljning i nämnden.
Nämnd- och utredningsenheten har hjälpt förvaltningen att utforma förslag till en sådan
mall. Syftet är att mallen ska kunna användas dels för de uppdrag som service- och tek-
niknämnden beslutar att service och teknikförvaltningen ska lämna rapport eller redo-
visning om men också för de frågor som nämnden ställer till förvaltningen under den
stående punkten "Nämnden frågar". Mallen bör därför både fyllas på och avrapporteras
vid varje sammanträde.

Vad gäller allmänhetens frågor som ibland ställs vid deras besök i nämnden, finns ambi-
tionen hos förvaltningen att svar eller förtydliganden på frågeställningarna ska redovisas
på hemsidan.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet.

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

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

att godkänna upprättat förslag till mall avseende ärendeuppföljning

att mallen används på det sätt som föreslagits.

Beslutsunderlag
1. Förslag, mall för ärendeuppföljning.

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om hasti etsbe änsnin å vä 907 i
Hakkas

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011:166

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

att på väg 907 i Hakkas, delen 170 m sydost Kyrkvägen till 100m nordväst Kyrkvägen

•
är högsta tillåtna hastighet 30 kilometer i timmen,

att föreskriften träder i kraft 3 Maj 2011.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Föreligger förslag på ny trafikföreskrift.

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

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

att på väg 907 i Hakkas, delen 170 m sydost Kyrkvägen till 100m nordväst Kyrkvägen
är högsta tillåtna hastighet 30 kilometer i timmen.

att dessa föreskrifter träder i kraft 3 Maj 2011.

Beslutsunderlag
1. Förslag Lokal trafikföreskrift 2523 2011:006.

Utdragsbestyrkande
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SoT/2011:168

§ 99

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om hasti etsbe änsnin å Kraftsta-
tionsvägen

Service- och tekniknämnden beslutar

att ärendet utgår och tas upp vid nästa sammanträde 14 juni 2011.

Bakgrund
Föreligger förslag på ny trafikföreskrift.

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

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

att på Kraftstationsvägen är högsta tillåtna hastighet 50 kilometer i timmen, delen vä-
gens anslutning mot Sandviksvägen och 2500 m västerut,

att på Kraftstationsvägen är högsta tillåtna hastighet 30 kilometer i timmen, delen 2500
m väster om vägens anslutning mot Sandviksvägen och 1500 m västerut.

Beslutsunderlag
1. Förslag Lokal trafikföreskrift 2523 2011:007.

Utdragsbestyrkande
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• att ärendet tas upp till behandling vid nästa sammanträde 14 juni 2011.

Bakgrund

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

§ 100

Bel snin savtal Vattenfall

2011-05-03

Service- och tekniknämnden beslutar

att tacka för redovisningen av ärendet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 145 (150)

Försla offert Vattenfall
Vattenfall-offerten innehåller två delar, förvaltning/administration och underhåll.

Förvaltnin och administration
Indelning i 4 grupper: Brons, Silver, Guld, Platina

o Brons: Kommunen köper bara dokumentationen
o Silver: Kommunen köper el-, miljö- och samordningsansvaret
o Guld: Kommunen lånar ut belysningsnätet under 4 år
o Platina: Vattenfall köper kommunens belysningsnät

1 Utdragsbestyrkande

1
rÅu

SoT/2010:489

Underhåll  

• • Indelas i 3 grupper: Bas, Medium och Prernium
o Bas

• Fast avgift: Beredskap, underhållsronder och kabelvisning
• Löpande fakturering: Regelbundna seriebyten, felavhjälpning,

•
besiktning, lampbyten mellan rondering samt trafikskador och
vandalism

o Medium
• Fast avgift: Beredskap, underhållsronder, kabelvisning och regel-

bundna seriebyten av ljuskällor
• Löpande fakturering: Felavhjälpning, besiktning, lampbyten mel-

lan rondering, trafikskador och vandalism
o Premium

• Fast avgift: Beredskap, underhållsronder, kabelvisning, regel-
bundna seriebyten av ljuskällor, felavhjälpning och besiktning
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• Löpande fakturering: Lampbyten mellan rondering, trafikskador
och vandalism

Service- och teknikförvaltningen föreslår förvaltning och administration enligt alternativ
Guld  och underhåll enligt alternativ Medium.

* Alternativ Guld innebär att kommunen "lånar ut" gatubelysningen till Vattenfall för 0
kr i t ex 4 år.

• * Alternativ Medium  innebär ungefår samma underhållsinnehåll som kommunen har
idag

Nuvarande och framtida kostnader för atubel snin en

111 Kostnaderna för förvaltning och administration samt underhåll uppskattas på kort sikt
(några år) bli detsamma men på längre sikt (4 år och längre) lägre. Totalkostnaden upp-
skattas för både kommun- och Vattenfall-alternativet bli ca 850 tkr under 2011.

Efter 4 år uppskattas totalkostnaden bli till fördel för Vattenfallalternativet då Mapinfo
(231 tkr) avgår.

Kommunen saknar även en person som tar el-, miljö- och samordningsansvaret för ga-
tubelysningen idag (gått i pension). Ansvaret ligger just nu hos förvaltningschefen.
Vattenfall kan även fakturera Trafikförsäkringsföreningen för trafikskador/påkörda lykt-
stolpar, vilket kommunen inte kan (kommunen betalar endast självrisken).

Med anledning av ovanstående förslår Service- och teknikförvaltningen att Service- och
tekniknämnden ingår avtal med Vattenfall enligt ovanstående förslag.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen "lånar ut" gatubelysningen till Vattenfall under 4 år. Kostnaderna uppskat-
tas på kort sikt bli detsamma som i nuläget men på lägre sikt bli lägre än under kom
munalt ansvar.

Konsekvenser för barn och ungdom
Inga direkta konsekvenser för barn och ungdom.

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

att teckna avtal med Vattenfall om att "låna ut" gatubelysningen under 4 år för förvalt-
ning, administration samt underhåll.

1 Utdragsbestyrkande

1



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 147 (150)

2011-05-03

Beslutsunderlag
1. Förvaltning och administration (Vattenfall).
2. Underhåll (Vattenfall).
3. Uppskattad kostnadskalkyl på kort och lång sikt.

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Service- och tekniknämnden frå ar

2011-05-03

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Bakgrund
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen angående
nämndens verksamhet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 148 (150)

Utdragsbestyrkande

SoT/2011:6
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§ 102

Information om framtidsfrå or

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 149 (150)

2011-05-03

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

1110
Bakgrund
Förvaltningschefen informerar om framtidsfrågor för service- och tekniknämnden.

Utdragsbestyrkande

SoT/2011:7
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§ 103

Kurser/Konferenser/Återko lin

2011-05-03

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

L

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 150 (150)

Utdragsbestyrkande

SoT/2011 :8

Bakgrund
Återkoppling:
Bernd Lass (s) har deltagit i "Ny PBL — på rätt sätt", orienteringskurs för politiker och
chefer,
31 mars på Dundret, Björnfällan.

Margareta Pohjanen (s) har deltagit i kurs för Enskilda väghållare, 13 april på Grand
Hotel Lapland, Gällivare.


