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GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 23

Delgivningar

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Delgivningar
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet.

1. SOT 2011:2
Förvaltningschefen informerar

2. SOT 2011:62
Prislista 2011 Service- och teknikförvaltningen.

4.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 37(59)

2011-02-15

105

040

3. SOT 2010:501 214
Synpunkter på detaljplan (samråd) för del av Gällivare 12:496 (Gällivare ridanlägg-
ning/stallområde), Gällivare kommun.

SOT 2011:51 214
Synpunkter på detaljplan (samråd) Kv. Sjöjungfrun 4 — 9, Gällivare kommun.

5. SOT 2009:310 511
Länsstyrelsens beslut till ansökan om hastighetsbegränsning på väg 865 i Markitta, Gäl-
livare kommun.

6. SOT 2011:45 006
Lokalstyrgruppen § 22/2010. Sammanträdesplan 2011 för Lokalstyrgruppens arbetsut-
skott (LSG/2010:18).

7. SOT 2011:60 761
Ks § 329/2010. Det ANDT-förebyggande arbetet och folkhälsoarbetet i Gällivare kom-
mun (KS/2009:469).

8. SOT 2011:63 452
Delegationsbeslut från Miljö- och Byggnämnden:
6 st beviljade ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning
12 st godkända anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning, samt
7 st beviljade ansökan om befrielse från slamtömning, samt beviljade ansökan om änd-
rat tömningsintervall (slamayskiljare).

1 Utdragsbestyrkande

1



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 24

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

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING

Ordföranden för service- och tekniknämnden har i enlighet med delegation

tecknat driftavtal avseende skoterleder för 2011 med Fritids- och Skoterföreningen
Nord.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 38(59)
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§ 25

Kommunala råden informerar

att lägga ärendet till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 39(59)
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Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011:4

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

Föreligger ingen information vid dagens sammanträde.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 26

N  a Gällivare/Samhällsomvandlin en

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 40(59)
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Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

SoT/2011 :37

att minst en politisk representant från service- och tekniknämnden ska finnas med i den
politiska gruppen som arbetar med samhällsomvandlingen i Gällivare,

att frågan om mer exakt tidpunkt för nedläggning av idrottsanläggningarna i Malmber-
get bör utredas, också frågan om vilket under håll som rimligtvis kan göras på anlägg-
ningarna bör upptas till politisk diskussion,

att lägga informationen om projektet "Nya Gällivare" med beaktande till handlingarna.

Bakgrund
Information om arbetet i projektet "Nya Gällivare" ska ges vid varje sammanträde ser-
vice- och tekniknämnden har. Service och teknikförvaltningen informerar om arbetet
som de upphandlade konsulterna kommer att redovisa till kommunstyrelsen inom den
närmsta framtiden kring bland annat centrumutvecklingen. Gällivare kommun och
LKAB har i gemensam presskonferens redovisat gruvans påverkan på Malmberget. För
service- och tekniknämnden medför detta att både sim- och sporthall och den förenings-
ägda ishallen kommer att beröras. Frågan om vilket underhåll av anläggningarna som
rimligtvis kan göras diskuteras.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

att lägga dagens information om projektet "Nya Gällivare" till handlingarna.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 27

Bokslut 2010

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 41(59)
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SoT/2011:53

Service- och tekniknämnden beslutar

att anta upprättat bokslut för verksamhetsåret 2010,

att överföra redovisat underskott avseende va-verksamhet, 993 000 kronor till 2011,

att överföra redovisat underskott avseende hushållsavfall, 652 000 kronor till 2011,

att överföra redovisat underskott avseende tömning av enskilda va-anläggningar,
151 000 kronor till 2011,

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta

att överföra 436 000 kronor till fastighetsavdelningens driftbudget 2011, avseende på-
gående driftprojekt,

att överföra 101 000 kronor till försörjningsenhetens driftbudget 2011, avseende pågå-
ende driftprojekt,

att enligt förslag i kornpletteringsbudget överföra kvarvarande investeringsmedel till
2011.

Bakgrund
Bokslut har upprättats avseende verksamhetsåret 2010. I redovisningen finns årets resul-
tat och förslag på överföringar av underskott till 2011-års driftbudget, avseende de af-
firsmässiga verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Förslagen baserar sig på
rekommendationer av Rådet för kommunal redovisning, RKR.

Kvarvarande medel för pågående driftprojekt inom fastighetsavdelningen, avveckling
av fastigheter, lokalöversyn och omställning Gunillaskolan föreslår vi överförs till drift-
budget 2011, totalt 436 000 kronor. Vi föreslår vidare att kvarvarande medel avseende
beviljad engångssatsning till försörjningsenheten, 101 000 kronor överförs till driftbud-
get 2011.

I bokslutshandlingarna finns också ett förslag avseende kompletteringsbudget. I redo-
visningen finns de investeringsobjekt som inte är ffirdigställda och slutredovisade och
där kvarvarande medel föreslås överföras till 2011 års investeringsbudget.

th: rba-
1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 42(59)

2011-02-15

Ekonomiska konsekvenser
Det redovisade resultatet i bokslutet kan få ekonomiska konsekvenser för brukarna av
de verksamheter som bedrivs affarsmässigt eftersom såväl under- som överskott ska
balansera vid avräkningsperiodens slut, 2013.

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

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår att godkänna service och tekniknämnden beslu-
ta

upprättat bokslut för verksamhetsåret 2010,

att överföra redovisat underskott avseende va-verksamhet, 993 000 kronor till 2011,

att överföra redovisat underskott avseende hushållsavfall, 652 000 kronor till 2011,

att överföra redovisat underskott avseende tömning av enskilda va-anläggningar,
151 000 kronor till 2011,

att föreslå kommunstyrelsen att besluta

att överföra 436 000 kronor till fastighetsavdelningens driftbudget 2011, avseende på-
gående driftprojekt,

att överföra 101 000 kronor till försörjningsenhetens driftbudget 2011, avseende pågå-
ende driftprojekt,

att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra kvarvarande investeringsmedel till
2011.

Beslutsunderlag
1. Bokslutshandlingar.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 28

Gällivare kommuns målsättnin med hanterin en av det or aniska avfallet

SoT/2011:49

att med hänsyn till frågans betydelse både miljömässigt men också ekonomiskt behöver
den diskuteras mera ingående,

att uppdra till service- och teknikförvaltningen att aktualiserar ärendet till kommande
sammanträden.

Bakgrund
Rötning och kompostering (biologisk behandling) av avfall ökar. Det ger användbara
restprodukter. Rötning ger också energi i form av biogas. För matavfall finns miljömål
om att öka den biologiska behandlingen. I delmålet om avfall under miljömålet God
bebyggd miljö är målsättningen att minst 35 procent av matavfall från hushåll, restau-
ranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling. Cirka 21 pro-
cent av matavfallet återvanns biologiskt 2009. År 2009 hade 154 kommuner mer eller
mindre utbyggda systern för insamling av matavfall. Ytterligare knappt 63 kommuner
har planer på att införa system för källsortering av matavfall.

Gällivare kommun har ansvar att besluta hur kommunen ska hantera det biologiska av-
fallet. Service- och teknikförvaltningens, GVA/F- enhet som ansvarar för planeringen
av informationen om det biologiska avfallet har behov av mål och riktlinjer för hanter-
ingen av detta. I dagsläget bränns allt hushållsavfall i Kiruna Värmeverk som har ett
äldre tillstånd baserat på dispens. Tekniska verken i Kiruna utreder alternativ till för-
bränning.

Sveriges miljömål är alla Sveriges kommuners ansvar att uppfylla.
De alternativ som finns är följande:
I a.
Komposterbart avfall sorteras och insamlas i kärl avsedda för detta med vidaretransport
till komposterings-(nedbrytning med syre) eller rötningsanläggning (nedbrytning utan
syre). Uppbyggnad av detta system kräver omfattande informationsinsatser, införskaf-
fande av kärl, ytterligare sopbil/-bilar och slutligen tillståndsprövning samt investering i
en ny anläggning för omhändertagandet.
lb.
Det finns dock ytterligare ett alternativ till ovanstående, utöver en ny rötningsanlägg-
ning, som innebär att när matavfallet samlats in så lagras det i en mellanlagringsstation

1 Utdragsbestyrkande
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på Kavaheden (den nuvarande behöver byggas om). Matavfallet lastas därefter för
transport till närmaste rötgasanläggning som i dagsläget finns i Boden. Detta medför att
det är fler sopbilar som tömmer avfall samt att längre transporter krävs vilket ger både
kostnads- och miljömässiga belastningar. Andra problem är ökade transporter med
dubbla kärlhanteringssystem och långa transporter för omhändertagande på annan ort.
2
Installation av köksavfallskvarnar (= KAK), resterna leds till avloppsreningsverket där
slammet från verket komposteras till anläggningsjord. Detta alternativ kräver installa-
tion av KAK i nybyggnationer. I befintliga byggnader kan installationer ske i omgångar
eller områdesvis där en tidsplan bör beslutas. Gällande ekonomin så finns några valmöj-
ligheter som att låta kunden stå för kvarn och installation och få reducerad taxa lika med
kompostering eller altemativet att kommunen investerar och tar betalt för detta av kund
genom kvarnleasing som efter ett visst antal år övergår att bli kundens egen kvam. Vid
KAK så kan kunden anmäla kompostering med hämtning antingen var fjärde eller var
åttonde vecka, då det biologiska avfallet är bortplockat uteblir de sanitära problem som
kan uppstå vid denna typ av avfall. Transporterna minskar vid KAK alternativet. I första
hand en halvering av transporter med hämtning en gång i månaden istället för varannan
vecka. I andra hand ytterligare en minskning då behovet av dubbla kärlhanteringssystem
uteblir vid detta alternativ. Miljömässig vinst samt trafikrisker från den tunga trafiken
minskar.

Miljöproblem vid biologisk behandling
Påtalas bör dock att miljöproblern som kan uppstå i samband med biologisk behandling
är utsläpp till luft av metan och lustgas som båda har en klimatpåverkande effekt, samt
utsläpp av ammoniak som kan bidra både till övergödning och till försurning. Lakvatt-
net från främst kompostering innehåller organiskt material och närsalter och kan vid
utsläpp ge upphov till övergödning och luktproblem.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är beroende av vilken metod som ska användas vid
uppsamlingen av det biologiska avfallet, se bifogat underlag.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Endast positiva konsekvenser då det biologiska avfallet ska omhändertas för att minska
miljöbelastningen för framtida generationer.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen lämnar ärendet öppet för service- och tekniknämndens
diskussion och ställningstagande.

Beslutsunderlag
1. Underlag - Utredning angående utsortering av matavfall.

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Pro'ekterin efterbehandlin inte farli avfall Kavaheden

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011 :52

att projektering av avfallsupplagets deponi för icke farliga avfall används som underlag
för framtida avsättning av ekonomiska medel inför avslutningen av denna deponi.

Bakgrund
På Kavahedens avfallsanläggning finns deponiceller för icke farligt avfall som togs i
drift år 2001. Dessa delar av deponin börjar vara fyllda och behovet av att sluttäcka des-
sa bör vara aktuellt under år 2012 men kan dock förskjutas med en tillfällig täckning.
Tilläggas kan att ett tillstånd om att höja maximal nivån från den tidigare beslutade ef-
terbehandlingen har medgivits för att förlänga deponins livslängd. Nu är den justerade
nivån nådd och därmed finns behov av en projektering för sluttäckning. En ny cell har
fårdigställts under år 2009 och är klar att tas i drift när behov finns. Enligt kommunens
revisorer skall en projekteringsplan med kostnader för sluttäckning av celler finnas i och
med att medel löpande avsätts för detta ändamål

Ekonomiska konsekvenser
I kostnadsbedömningen för deponi (icke farligt avfall) har entreprenadkostnaden för
sluttäckningen av deponin beräknats. Med den nuvarande avsättningen av medel så kan
sluttäckningen ske tidigast år 2014.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Vid efterbehandling av avfallsupplagets deponi minskas miljöbelastningen för kom-
mande generationer.

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

att projektering av avfallsupplagets deponi för icke farliga avfall används som underlag
för framtida avsättning av ekonomiska medel inför avslutningen av denna deponi.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur revisionsrapport :

"Avsättning för  deponier. Kommunen får intäkter för att hantera avfall och har i framtiden kostna-
der för återställande av deponier. Eftersom det är osäkert hur länge deponier kan användas är kost-
nader för återställanden svåra att bedöma. Avsättning görs därför med schablonbelopp."

I  Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden beslutar

1 Iv- I (k, I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 46(59)

2011-02-15

1 Utdragsbestyrkande

SoT/2011 :21

§ 30

Yttrande an ående ändrade hasti hetsbe änsnin ar å Trafikverkets vä ar i Gälli-
vare kommun

att meddela Trafikverket att nämnden generellt anser att hastigheten i byar bebyggelsens
början till slut, ska vara 50 krn/h. Detta gäller också byarna Dokkas och Skaulo,

att Gällivare kommun instämmer i Trafikverket Region Nords förslag, förutom vid väg
E45 Nuolajärvi och väg 394 Mettä-Dokkas,

att föreslå Länsstyrelsen att hastighetsbegränsning till 80 km/h införs från korsning
E10.011E45 Nuolajärvi till 200m nordnordost om korsning 8601E45, då denna korsning
är olycksdrabbad och saknar refug,

att föreslå Länsstyrelsen att hastighetsbegränsning till 60 km/h införs genom Mettä-
Dokkas mellan väg anslutning vid skolan och 400m västerut. Denna sträcka saknar se-
parat gång- och cykelväg.

Bakgrund
Trafikverket Region Nord ansöker om ändrade hastigheter på ett antal platser i kommu-
nen, detta med anledning av den översyn som Trafikverket region Nord gör för att an-
passa de lokala trafikföreskrifterna till det nya hastighetssystemet i tiosteg.

Berörda vägsträckor enligt Trafikverkets förslag
Väg 865 Purnuvaara, Gällivare kommun (dnr 11-21)
Trafikverket Region Nord ansöker om att hastighetsbegränsningen till 70 km/h upphävs.
Detta innebär att högsta tillåtna hastighet på denna sträcka blir 80 krn/h

Väg 865 Nilivaara, Gällivare kommun (dnr 11-22)
Trafikverket Region Nord ansöker om att hastighetsbegränsning till 60 krn/h införs
istället för 50 krn/h på väg 865 i Nilivaara.

Väg 860 Tjautjasjaur, Gällivare kommun (dnr 11-23)
Trafikverket Region Nord ansöker om att hastighetsbegränsning till 60- och 40 krn/h
införs istället för 70- och 50 krn/h, samt att hastighetsbegränsningen till 30 krn/h blir
kvar som den är.
I Tjautjasjaur är hastigheten begränsad till, i tur och ordning 70, 50, 30- och 50 km/h.
Med de nya hastigheterna blir detta istället 60, 40, 30- och 40 km/h.



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 47(59)

2011-02-15

Väg 866 Killinge, Gällivare kommun (dnr 11-24)
Trafikverket Region Nordansöker om att hastighetsbegränsningen till 70 kmfh upphävs
på väg 833 i Killinge. Detta innebär att högsta tillåtna hastighet på denna sträcka blir 80
krnlh

Väg 818 Palohuornas, Gällivare kommun (dnr 11-25)
Trafikverket Region Nord ansöker om att hastighetsbegränsning till  50  km/h införs
istället för 70 km/h på väg 818 i Palohuornas. Detta innebär att högsta tillåtna hastighet
genom Palohuomas blir 50 km/h.

Väg 813 Flakaberg, Gällivare Kommun (dnr 11-26)
Trafikverket Region Nord ansöker om att hastighetsbegränsning till 6Okm/h införs istäl-
let för  50  krn/h, samt att nedtrappningen till 70 km/h upphävs. Högsta tillåtna hastighet
påväg 813 äriövrigt80krn/h.

Väg 813 mårdsel, Gällivare Kommun (dnr 11-2 7)
Trafikverket Region Nord ansöker om att hastighetsbegränsning till 60 km/h införs
istället för 70 km/h på väg 813 Mårdsel. Högsta tillåtna hastighet på väg 813 är i övrigt
8Okrn/h
Väg 394 i Ullatti, Gällivare kommun (dnr]1-28)
Trafikverket Region Nord ansöker om att hastighetsbegränsning till 80 krn/h införs
istället för 70- och 90 krn/h, samt att hastighetsbegränsningen till 50 km/h blir kvar på
väg 394 i Ullatti. Högsta tillåtna hastighet på väg 394 är 100 km/h

Väg 394 Dokkas, Gällivare kommun (dnr]1-29)
Trafikverket Region Nord ansöker om att hastighetsbegränsning till 80 krnlh införs
istället för 90- och 70 km/h på väg 394 i Dokkas. Detta gäller mellan 3600m nordost ni

väg ElO och 500rn norr om väg 942.

Väg E45, traJikplats Gällivare, Gällivare kommun «Inri 1-30)
Trafikverket Region Nord anser att en lokal trafikföreskrift upprättas enligt nuvarande
skyltning. Detta medför inga hastighetsförändringar.

Väg El 0.01 vid Nuolajärvi, Gällivare kommun (dnr 11-32, 11-3])
Trafikverket Region Nord ansöker om att hastighetsbegränsning till 90 km/h upphävs på
väg E10.01 vid Nuolajärvi. Detta medför att hastigheten trappas ner från 100 km/h till
70 krn/h på nordvästra, respektive sydöstra sidan om korsningen. På väg E45 från kors-
ning Nuolajärvi och 200m nordost ansöker Trafikverket Region Nord om att hastighets-
begränsning till 90 krn/h upphävs och 80 krn/h inför. Högsta tillåtna hastighet på sträck-
an är i övrigt 100 kmlh.

1 Utdragsbestyrkande
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Väg ElO Avvakko Puoltikasvaara, Gällivare kommun (dnr 11-33)
Trafikverket Region Nord ansöker om att hastighetsbegränsningarna till 80- och 60
km/h införs istället för 90, 70- och 50 km/h på väg El 0 mellan Avvakko och Puoltikas-
vaara. Detta betyder att hastigheten genom Moskojärvi blir 80 km/h istället för 70 km/h.
Samt att hastigheten genom Skaulo/Puoltikasvara begränsas till i tur och ordning 80, 60-
och 80 km/h. Högsta tillåtna hastighet på väg E10 är 100 km/h

Väg E10.01 vid Stenbron, Gällivare kommun (dnr 11-34)
Trafikverket Region Nord ansöker om hastighetsbegränsning till 80 km/h införs istället
för 70 km/h på väg E10.01 vid stenbron, korsning E10-E10.01
Högsta tillåtna hastighet på E10.01 är annars 100 km/h

Väg El 0 Aitik — Stenbron, Gällivare kommun (dnr 11-35)
Trafikverket Region Nord ansöker om att hastighetsbegränsning till 80 krn/h införs
istället för 90- och 70 km/h på väg El 0 vid Aitikvägskälet.
Högsta tillåtna hastighet på E10.01 är annars 100 km/h

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

att Gällivare kommun instämmer i Trafikverket Region Nords förslag, förutom vid väg
E45 Nuolajärvi och väg 394 Mettä-Dokkas,

att föreslå Länsstyrelsen att hastighetsbegränsning till 80 km/h införs från korsning
E10.01/E45 Nuolajärvi till 200m nordnordost om korsning 860/E45, då denna korsning
är olycksdrabbad och saknar refug,

att föreslå Länsstyrelsen att hastighetsbegränsning till 60 krn/h införs genom Mettä-
Dokkas mellan väg anslutning vid skolan och 400m västerut. Denna sträcka saknar se-
parat gång- och cykelväg.

Beslutsunderlag
1. Trafikverkets skrivelser dnr11-21, 11-35.

7-) Utdragsbestyrkande
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§ 31

Försla till sti endiater

2011-02-15

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 49(59)

att utse Karl-Erik Taivalsaari Gällivare Sportklubb till Gällivare kommuns ungdomsle-
darstipendiat 2010,

att utse Houssam Ali Gällivare Sportklubb Brottning till Gällivare kommuns idrottsung-
dornsstipendiat 2010.

Bakgrund
En kommitté bestående av Marie Ridderströrn NSD, Kenth Bergmark NK samt Tommy
Isaksson lämnar härmed förslag till ungdomsledar- och idrottsungdomsstipendiat.

1. Till Ungdomsledarstipendiet har tre (3) förslag inkommit och som motiv till föresla-
gen stipendiat anges följande. Karl-Erik Taivalsaari har ägnat hela sitt liv åt idrotten och
efter egen karriär har han omgående och oförtrutet fortsatt sin tränar och ledarkarriär,
vilket medför en spännvidd från att träna 4 åringar till seniorer på yppersta världsnivå.
De sportsliga framgångarna inom framförallt Brottningen kan tillskrivas Kalle och före-
ningens "teamwork" som gett föreningen och dess utövare fantastiska framgångar och
numera närmast är ett begrepp ute på tävlingsarenorna runt om i världen.

2. Till Idrottsungdomsstipendiat har tre (3) förslag inkommit och som motiv till föresla-
gen stipendiat anges följande. Houssam är en glad och positiv förebild för sin idrott
både på och utanför tävlingsarenan där han alltid finns till hand för sina kamrater och
föreningen. Helt otippad lyckades Huossam ta SM-silver med sin enorma vilja och en-
tusiasm, egenskaper som gör honom till en utmärkt förebild för vår ungdom.

Ekonomiska konsekvenser
Inga då medel avsedda för ändamålen finns i driftbudgeten för 2011.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser konstateras.

SoT/2011 :55

Förslag till beslut
Till ungdomsledarstipendiet föreslår kommitt&I att Service- och tekniknämnden utser
Karl-Erik Taivalsaari Gällivare Sportklubb till Gällivare kommuns ungdomsledarsti-
pendiat 2010.

1 Utdragsbestyrkande
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2011-02-15

Till idrottsungdomsstipendiet förslår kommitt61 att Service- och tekniknämnden utser
Houssarn Ali Gällivare Sportklubb Brottning till Gällivare kommuns idrottsungdoms-
stipendiat 2010.

Beslutsunderlag
1. Förslag

1 Utdragsbestyrkande
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§ 32

Information om Ridklubben Dundret

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

SoT/2010:269

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har tidigare redovisat utredning om ridklubben, Dund-
ret. I utredningen ingick protokoll avseende besiktning av anläggningen och kostnader-
na för att åtgärda de uppmärksammade bristerna. Service- och tekniknämnden beslutade
att förvaltningen skulle beställa en uppdatering av den besiktning som var gjord och
samtidigt göra en sammanställning avseende totala kostnaderna. Fastighetsenheten i
förvaltningen har varit beställare av uppdraget och service- och tekniknämnden har ef-
terfrågat information om var arbetet för närvarande befinner sig.

Fastighetschefen Tommy Sjölund och enhetschef Fritid Tommy Isaksson har till dagens
sammanträde inbjudits att informera om det arbete som pågår

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har i nuläget inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

att lägga informationen till handlingarna.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 33

Presentation av utrednin enskilda vä ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 52(59)

SoT/2010:190

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna presenterad rapport avseende enskilda vägar,

att rekommendera nämndens ledamöter att ta upp frågan i politiska organisationer samt

att frågan om långsiktig strategi för enskilda vägar i Gällivare kommun tas upp till dis-
kussion vid kommande nämndssammanträden.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda de enskilda vägar-
na i kommunen. Rapporten har färdigställts och till denna har bifogats ett förslag avse-
ende en långsiktig strategi för hur enskilda vägar kan behandlas. Delen med långsiktig
strategi kan behöva beslutas som eget ärende men vid dagens sammanträde presenteras
det som en del av den utredning förvaltningen gjort.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har i nuläget inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

att godkänna presenterad rapport avseende enskilda vägar i kommunen,

att ta ställning till om föreslagen långsiktig strategi för enskilda vägar i Gällivare kom-
mun ska beslutas vid dagens sammanträde och om den i så fall ska beslutas som ett eget
ärende.

Beslutsunderlag
1. Rapport Kommunal och enskild väghållning i Gällivare kommun.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 34

Övers n av re lemente för bidra till enskilda vä ar

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011:14

att ställningstagande och beslut i frågan om reglementet för bidrag till enskilda vägar
hänger nära samman med ärendet om enskilda vägar, vilket gör att detta ärende behand-
las på samma sätt som § 33 i detta protokoll ang enskilda vägar.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda enskilda vägarna i
kommunen och samtidigt se över och vid behov föreslå revidering av gällande regle-
mente för enskilda vägar.

Service och teknikförvaltningen har upprättat förslag avseende revidering som presente-
ras vid dagens sammanträde.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har i nuläget inga ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen lämnar inget förslag till beslut till dagens sammanträde
utan lämnar ärendet öppet för service- och teknikriämndens diskussioner.

1 1 Utdragsbestyrkande
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§ 35

Reviderat försla sammanträden 2011

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 54(59)

att den 22 mars sammanträder nämnden och visionsdagen för nämnden flyttas till 23
mars,

att i övrigt anta reviderade sammanträdesdagar för 2011.

Bakgrund
Föreligger förslag på ny sammanträdesplan för nämnd och arbetsutskott.

Förslag till beslut
att anta föreslagna sammanträdesdagar för 2011.

Beslutsunderlag
1. Förslag på ny sammanträdesplan för 2011.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 36

Skoterled Vassara älv våren 2011

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 55(59)

2011-02-15

SoT/2011:66

att med hänsyn till att inga skriftliga avtal om upplåtelse av mark kan erhållas, informe-
ra allmänheten genom annons i Kometen att leden inte kommer att anordnas för skoter-
trafik våren 2011.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har vid tidigare sammanträde beslutat att ordförande eller
ledamot i nämnden i nämnden tillsammans med förvaltningschefen ska informera sig
om möjligheterna att tillfålligt anlägga skoterled intill Vassara älven, i enlighet med
tidigare års dragning av leden.

Möten har genomförts med representanter från kyrkan och bysamfälligheten som mark-
ägare och/eller berörda. I nuläget kan inte skriftliga avtal om upplåtelse av mark fås,
vilket innebär att den tidigare iordningställda skoterleden inte kan iordningställas under
vårperioden 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser För barn och ungdomar
Den skoterled som senaste åren tillfälligt iordningställts utefter Vassaraälven har utgjort
en del av ett ledsystern som har kunnat användas av alla skoterkörare. För de som har
barn och nyttjar skoter för utflykter har leden varit positiv.

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

att med hänsyn till att inga skriftliga avtal om upplåtelse av mark kan erhållas, informe-
ra allmänheten genom annons i Korneten att leden inte kommer att anordnas för skoter-
trafik våren 2011.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 37

Service- och tekniknämnden frå ar

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 56 (59)

2011-02-15

1 Utdragsbestyrkande
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§ 38

Kurser/Konferenser/Återko lin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 57(59)

2011-02-15

Service- och tekniknämnden beslutar

att Bernd Lass åker på kursen Tankesmedja för Friluftsliv 2011 samt

att i övrigt lägga kurserna med beaktande till handlingarna.

Bakgrund
Naturvårdsverket inbjuder till "Tankesmedja för Friluftsliv 2011"
Tid och plats: 23 - 24 mars 2011, Sånga Säby på Ekerö i Stockholm.
Anmälan: senast 21 februari 2011.

Kommunakuten inbjuder till kurs "Personuppgiftslagen — inriktning på kommunala frå-
gor"
Tid och plats: 18 mars 2011 på Saturnus konferens, Stockholm
Kostnad: 2 875 kr/deltagare exkl moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Anmälan: senast 23 februari 2011.

Pwc inbjuder till utbildning "Lär dig att hantera offentlighetsprincipen"
Tid och plats: 16 juni 2011 i Stockholm.
Kostnad: 3 550 kr exkl moms. Kaffe och lunch ingår.
Anmälan: fyra veckor före start, d v s 19 maj.

Pwc inbjuder till utbildning "Utveckla beredningsprocessen i nämnder och styrelser".

Pwc, Norrlands Fastighetsdagar 6 — 7 april 2011 i Sundsvall. Inbjudan kommer.

Beslutsunderlag
1  — 3. Kursinbjudan

1 Utdragsbestyrkande
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§ 39

Ansökan om medel för Söderber skullar

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRADESPROTOKOLL  Sidan 58(59)

SoT/2011 :70

att godkänna att avsätta 1 Mkr från VA-avsättningar (från slag 2282 ansvar 80 till
projektkonto 7653450 ansvar 132) till Söderbergskullar, för att projektet skall gå ihop
ekonomiskt.

Bakgrund
Senast uppdaterade budgetkalkyl för Söderbergskullar vad gäller projektering, byggan-
det av väg, gator, belysning, VA, etc visar att kostnaden hamnar på 15 Mkr. Tidigare
har 14 Mkr beviljats för projektet.

Härmed ansöks om 1 Mkr från VA-avsättningarna för att täcka VA-kostnaderna i pro-
jektet.

Ekonomiska konsekvenser
Kontot för VA-avsättningar minskas med 1 Mkr.

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

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

att godkänna att avsätta 1 Mkr från VA-avsättningar (från slag 2282 ansvar 80 till
projektkonto 7653450 ansvar 132) till Söderbergskullar, för att projektet skall gå ihop
ekonomiskt.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 40

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om hasti hetsbe änsnin å Vallmo-
vägen  

Service- och tekniknämnden beslutar

att anta lokal trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/h på Vallmovägen,
delen Nuolajärvivägen-Ripbärsvägen.

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

På Vallmovägen, delen Nuolajärvivägen-Ripbärsvägen, får fordon inte föras med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen.

Denna föreskrift träder i kraft 15 februari 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 59(59)

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

SoT/2011 :71

att anta lokal trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på Vallmovägen, delen Nuola-
järvivägen-Ripbärsvägen.

1 Utdragsbestyrkande


