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§ 1 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
 
Delgivningar 
 
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SOT 2010:11 105 
Förvaltningschefen informerar.   
 
2. SOT  2010:20 040  
Prislista tjänster Service- och teknikförvaltningen 
 
3. SOT 2009:207 003 
Kf § 201/2009 Revidering av service- och tekniknämndens reglemente. 
 
4. SOT 2009:176 406 
Kf § 198/2009 Renhållningstaxa 2010. 
 
5. SOT 2009:276 450 
Kf § 199/2009 Förslag till ny renhållningsordning. 
 
6. SOT 2010:16 537 
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, Gällivare Flygplats, Lapland Airport. 
  
7. SOT 2010:21 279 
Sn § 146/2009 Vräkningsförebyggande åtgärder. 
 
8. SOT 2009:536 105 
Ks § 315/2009 Gällivare Närradioförening. 
 
9. SOT 2009:34  351 
Umeå Tingsrätts föreläggande i mål nr M 649-09 angående tillstånd om utsläpp av renat 
avloppsvatten i Skaulo till recipienten Mustalantto. 
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10. SOT 2009:514 406 
Länsstyrelsens beslut om avgift enligt förordningen (1998:940) om avgifter för pröv-
ning och tillsyn enligt miljöbalken för år 2009. Gällivare flygplats, Lapland Airport. 
 
 
11. SOT 2009:37  407 
Länsstyrelsens beslut om dispens att bedriva kommersiell verksamhet inom Sarek, Pad-
jelanta och Stora Sjöfallets nationalparker inom Jokkmokk och Gällivare kommuner. 
 
12. SOT 2009:534 462 
Delegationsbeslut från Miljö- och byggnämnden. Fastställande av egenkontrollprogram 
provtagning dricksvatten på Vassara vattenverk med tillhörande distributionsanlägg-
ning. 
 
13. SOT 2009:534 462 
Delegationsbeslut från Miljö- och byggnämnden. Fastställande av egenkontrollprogram 
provtagning dricksvatten på Gällivare kommuns bya vattenverk med tillhörande distri-
butionsanläggningar. 
 
14. SOT 2010:3   351  
Delegationsbeslut från Miljö- och byggnämnden. Föreläggande om åtgärder av avlopps-
reningsanläggningen i Nattavaara i Gällivare kommun. 
 
15. SOT 2009:529 420 
Delegationsbeslut från Miljö- och byggnämnden. Slutkommentar miljörapport 2008, 
Miljöstationer i Gällivare kommun. 
 
16. SOT 2009:530 420  
Delegationsbeslut från Miljö- och byggnämnden. Slutkommentar miljörapport 2008, 
Kavaheden 1:2, Kavahedens Komposteringsanläggning i Gällivare kommun. 
 
17. SOT 2009:440 006 
Lokalstyrgruppens sammanträdesprotokoll 2009-12-03. 
 
18. SOT 2010:28 435 
Rapport, 2:8, fiskevårdsåtgärder i Luleälvens vattensystem i Gällivare kommun 2009. 
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 SoT/2010:4  

 
§ 2 
Delegationer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden  
 
har tagit del av besluten. 
 
Bakgrund 
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
EKONOMIFRÅGOR 
 
Nedskrivningar av kundfordringar 2009 
 
Ekonomiassistenterna har på delegation gjort nedskrivningar understigande ett halvt 
basbelopp av kundfordringar enligt sammanställning. 
 
Verksamhet              Belopp som nedskrives 
215 Reglering- & saneringsfastigheter  5 618 kr 
700 Industri- och & affärslokaler  22 140 kr 
283 Övningsanläggning  5 600 kr 
380 Sim & sporthallar  440 kr 
7830 Renhållning hushållsavfall                                53 124,32 kr 
 
Fordringarna som nedskrivs är överlämnade till Lindorff för långtidsbevakning. 
 
Verksamhet              Belopp som avskrives 
771 Va-debitering  11 887 kr 
 
Fordringarna som föreslås avskrivas avser fordringar där gäldenären har avlidit samt 
fordringar där preskriptionstiden har gått ut. 
 
Ordförande 
  SOT 2010:22 042 
Ordförande har den 14 januari 2010 jml delegation beslutat om extra driftbidrag till is-
hallskommittén. 
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§ 3 
Kommunala råden informerar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Föreligger ingen information vid dagens sammanträde. 
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 SoT/2009:503  

§ 4 
Förslag avseende fördelning av ramanslag för investeringar 2010, va  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att ramanslaget 2010, 10 000 000 kronor avseende va-investeringar fördelas enligt för-
slag,  
 
att samtliga objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett ”Slutredovisning 
investeringsprojekt”. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2009 10 05, § 165 beslutat medge service- 
och tekniknämnden ett ramanslag avseende investeringar i va-verksamheten (affärs-
verksamhet) med 10 000 000 kronor.  
 
Service och teknikförvaltningen har gått igenom de statusbesiktningar som finns och de 
behov som framkommit avseende reinvesteringar i va- verksamheten. I bilaga 1 presen-
teras det förslag som förvaltningen utarbetat avseende investeringar 2010, va-
verksamheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna reinvesteringar bör minska de driftkostnader som finns i verksamheten i dag. 
Dessutom säkerställs verksamheten på ett bättre sätt och kvaliteten på exempelvis vatten 
ska förbättras. Rent allmänt bör investeringarna medföra att miljön totalt sett förbättras. 
Arbetsmiljön blir bättre. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Investeringarna är positiva för alla som nyttjar kommunens va. 

 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att ramanslaget 2010, 10 000 000 kronor avseende va-investeringar fördelas enligt för-
slag,  
att samtliga objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett ”Slutredovisning 
investeringsprojekt”. 
 
Beslutsunderlag 
1.Förslag i sammanställning.  
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 SoT/2010:24  

 
§ 5 
Förslag avseende fördelning av ramanslag 2010, för maskiner och fordon  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att fördela 2010 års ramanslag avseende investeringar i maskiner och fordon till utbyte 
av höjdfordon, räddningstjänsten. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har vid beslut om budget 2010 medgett service- och tekniknämn-
den ett ramanslag avseende re-/investeringar i maskiner och fordon med 3.0 milj. kro-
nor. 2009 beslutade service- och tekniknämnden att fördela det årets ramanslag på så 
sätt att räddningstjänsten medgavs investering i nytt höjdfordon. Kostnaden för det nya 
fordonet var sådan att utbytet krävde två års ramanslag vilket också service- och teknik-
nämnden beslutade om.  
 
2010 års ramanslag för investeringar i maskiner och fordon ska därmed till fullo finan-
siera inköp av nytt höjdfordon till räddningstjänsten. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser utöver tidigare beslutade.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Alla boende i Gällivare kommun kan med detta investeringsbeslut känna trygghet inför 
möjligheterna att få hjälp av räddningstjänsten vid eventuell brand oavsett på vilken 
våning branden inträffar.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att fördela 2010 års ramanslag avseende investeringar i maskiner och fordon till utbyte 
av höjdfordon, räddningstjänsten. 
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 SoT/2010:18  

 
§ 6 
Förslag avseende fördelning av ramanslag för teknisk reinvestering fastigheter  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta förslag om fördelning av ramanslag. 
 
Bakgrund 
Förslaget avser detaljplanering av reinvesteringar i kommunens fastigheter. Vidare är 
tonvikten lagd på energieffektiviseringar som är nödvändiga för att verkställa och uppnå 
våra mål och krav som ställs på oss som kommun.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ramanslag för reinvesteringar har kommunfullmäktige antagit för 2010. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Arbetet med energieffektiviseringar har stor betydelse barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
 
att service- och tekniknämnden antar förslag om fördelning av ramanslag. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Detaljplanering ramanslag för reinvestering i fastigheter. 
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 SoT/2010:12  

 
§ 7 
Strategi för energieffektivisering i kommunala fastigheter  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att följande Strategi för energieffektivisering skall gälla under perioden 2010 till 2014.  
Arbetet med energikartläggning skall bedrivas i projektform med egen budget. Inom 
projektet skall även energibesparande åtgärder verkställas enligt planering för perioden, 
 
att Målet för vårt arbete med energi effektivisering är att genomföra effektiveringspro-
jekt inom budgetram, samt kartlägga vilka ytterligare energieffektiviseringar som kan 
genomföras i fastighetsbeståndet. Med dessa åtgärder kan Gällivare kommun minska 
energianvändningen i våra lokaler samtidigt som detta blir en viktig del i vårt arbete 
med att uppnå de övergripande målen om energiminskning med 9 % till 2016 och 20 % 
till 2020, 
 
att projekt energieffektivisering finansieras via ramanslag för reinvesteringar i fastighe-
ter. 
 
Bakgrund 
Regeringen har den 17 november beslutat om en förordning om statligt stöd till kom-
muner som arbetar strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten. I ett 
pressmeddelande från regeringskansliet anges att även att den offentliga sektorn ska 
vara ett föredöme i arbetet med energieffektivisering.  
 
Riksdagen har antagit mål för energieffektivisering där bl,a den svenska  energiintensi-
teten skall minska med 20 % mellan  2008 till 2020. Samt ett vägledande mål om effek-
tivare slutlig energianvändning med 9 % fram till år 2016 jämfört med genomsnittet för 
år 2001-2005. Regeringskansliet anger också vilka åtgärder som skall genomföras i sex 
punkter, där ansökande kommun skall uppfylla minst två av punkterna. 
 
• utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om  
 energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav. 
• köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet  

tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika 
kategorier av utrustning. 

• köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  12 (31) 
 
 2010-01-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
• byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i pkt 2 och 

3. 
• utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa eller 
• köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder  

för att göra byggnader myndigheten/kommunen redan äger eller hyr mer energieffek-
tiva. 

 
Service och teknikförvaltningens strategi för energieffektivisering i kommunens skollo-
kaler, omsorgslokaler och förvaltningsbyggnader föreslås bli 
 
Att under perioden 2010 till 2014 i projektform med egen budget arbeta med energikart-
läggning, samt verkställa energibesparande åtgärder enligt planering för perioden.  Må-
let för vårt arbete med energi effektivisering är att dels genomföra effektiveringsprojekt 
inom budgetram samt kartlägga vilka ytterligare energieffektiviseringar som kan 
genomföras i fastighetsbeståndet. Med dessa åtgärder kan Gällivare kommun minska 
energianvändningen i våra lokaler samtidigt som detta blir vårt bidrag i arbetet med att 
uppnå de övergripande målen om energiminskning 9 % till 2016 och 20 % till 2020 .  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering sker över reinvesteringsbudgeten och besparingar anges för varje åtgärd i 
kalkyler som anger driftkostnadsminskningar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En antagen strategi för energieffektivisering har stor betydelse för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden  
 
att följande Strategi för energieffektivisering skall gälla under perioden 2010 till 2014.  
Arbetet med energikartläggning skall bedrivas i projektform med egen budget. Inom 
projektet skall även energibesparande åtgärder verkställas enligt planering för perioden.  
 
att Målet för vårt arbete med energi effektivisering är att genomföra effektiveringspro-
jekt inom budgetram, samt kartlägga vilka ytterligare energieffektiviseringar som kan 
genomföras i fastighetsbeståndet. Med dessa åtgärder kan Gällivare kommun minska 
energianvändningen i våra lokaler samtidigt som detta blir en viktig del i vårt arbete 
med att uppnå de övergripande målen om energiminskning med 9 % till 2016 och 20 % 
till 2020.  
 
att projekt energieffektivisering finansieras via ramanslag för reinvesteringar i fastighe-
ter. 
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Beslutsunderlag 
 1. Regeringskansliets pressmeddelande om statlig stöd till energieffektivisering i  

 kommuner och landsting. 
 2. Energieffektivisering i offentlig sektor. 
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 SoT/2010:25  

 
§ 8 
Lån av maskiner, verktyg m m, service- och teknikförvaltningen  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att meddela förvaltningens enheter att ingen utlåning av kommunens verktyg, maskiner 
eller fordon ska förekomma. 
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut § 35, 1993 02 05. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 1993 02 05, § 35 beslutat att anställda inom dåvarande tekniska 
kontoret ska kunna låna verktyg, mindre arbetsredskap, småmaskiner enligt fastställda 
skrivna rutiner. I beslutet sägs vidare att fordon med undantag av släpvagn ska normalt 
inte lånas ut, utom i undantagsfall i samband med exempelvis flyttning. Vidare skulle 
dessa nya rutiner utvärderas inom ett år efter beslutet. 
 
Idag känns detta beslut inaktuellt och obefogat. Vid några få tillfällen senaste åren har 
frågan varit aktuell, framför allt vad avser lån av fordon. Många av de verktyg som 
finns i kommunen har blivit prisvärda och privatpersoner har själva inhandlat och där-
med fått tillgång till dessa. Verksamheten medför både administration och kontroll, som 
kräver tid och engagemang av arbetsledare.  
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår därför att detta beslut upphävs och att ingen 
utlåning av kommunens verktyg, maskiner eller fordon ska förekomma.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
att upphävs kommunstyrelsens beslut § 35, 1993 02 05, 
att meddela förvaltningens enheter att ingen utlåning av kommunens verktyg, maskiner 
eller fordon ska förekomma. 
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 SoT/2009:176  

 
§ 9 
Renhållningstaxa 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning, 
 
att anta den föreslagna taxan.  
 
Bakgrund 
Avfallstaxan justerades senast 2006 med en prishöjning på 4 % för att uppnå nollresultat 
i verksamheten. För verksamheten 2006, 2007, 2008 och 2009 gjordes ingen prisjuster-
ing. Inför 2010 har taxekonstruktionen förändrats och består numera av en fastavgift 
och en rörlig avgift. Fasta avgiften ska täcka kostnader för planering, administration, 
information, återvinningscentraler, miljöstationer, täckning, avslutning och efterbehand-
ling av deponier. Fastighetsägare ges möjlighet till reducerad taxa då matavfallet sorte-
ras ut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För villaägare med 190 liters kärl föreslås avgiften bli oförändrad. Den nya taxan är 
uppdelad på en fast avgift på 1199 kr och en rörlig avgift på 544 kr. 
För fritidshus (tömn.9 ggr) höjs avgiften från 448 kr till 598 kr exkl. moms. 
För hyreshus blir avgifterna lägre och för verksamheter kan den nya taxan innebära 
både höjning och sänkning. Detta avgörs av abonnemang d.v.s. typ av kärl och töm-
ningsintervall. 
Målsättningen med nya taxan har varit att fördela kostnaderna mer rättvist och att taxan 
ska överensstämma med nya renhållningsordningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning, 
 
att anta den föreslagna taxan. 
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Beslutsunderlag 
 1.  Avfallstaxa för Gällivare Kommun 2010. 
 2.  Jämförelse nuvarande taxa och nya taxan. 
 3.  Abonnemangs exempel. 
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 SoT/2010:19  

 
§ 10 
Begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader för försörjningsstöd och för dess 
hantering  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att begära för 2010 respektive 2011 till verksamhet 575 ”Försörjningsstöd” med ansvar 
12732 anvisa 3 100 000 kronor, och till verksamhet 574 ”Försörjningsenhet” med an-
svar 1273 anvisa 411 000 kronor, 
 
att begära engångsanslag till projektanställning för 2010 till verksamhet 574 ”Försörj-
ningsenhet” med ansvar 1273 anvisa 200 000 kronor. 
 
Bakgrund 
Kostnaden för försörjningsstöd har under 2008 och 2009 ökat. Budgeten för försörj-
ningsstödet var 2008 på brutto 9 663 000 kr inklusive 600 000 kr i kostnad för arbets-
marknadsåtgärder. Redan 2008 förbrukades mer pengar än vad som fanns avsatt i bud-
get nämligen 10 318 000 kr. Motsvarande siffror för 2009 är 9 663 000 kr och 
12 757 000 kr. 
 
Kostnaden för försörjningsstödet under 2010-2011 riskerar att ligga kvar på samma nivå 
som 2009 samtidigt som budgeten för försörjningsstödet ligger kvar på samma nivå. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Försörjningsstödet är en lagstadgad verksamhet och kostnaden har blivit högre på grund 
av ökad ärendemängd. Oavsett om tilläggsanslag beviljas eller inte kommer kostnaden 
för försörjningsstödet att bli detsamma. 
 
När det gäller begäran om medel till projektanställning bedöms den åtgärden minska 
den totala kostnaden för försörjningsstödet då resurser bedöms friläggas och skapas i 
arbetet med att hjälpa enskilda till självförsörjning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det finns inga konsekvenser. 
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Förslag till beslut 
att, ur rörelsekapitalet, som engångsanslag till försörjningsstöd och handläggning 
för 2010 respektive 2011 till verksamhet 575 ”Försörjningsstöd” med ansvar 12732 
anvisa 3 100 000 kronor, och till verksamhet 574 ”Försörjningsenhet” med ansvar 1273 
anvisa 411 000 kronor, 
 
att, ur rörelsekapitalet, som engångsanslag till projektanställning för 2010 till verksam-
het 574 ”Försörjningsenhet” med ansvar 1273 anvisa 200 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Utredning. 
 2. Utdrag ur Sveriges officiella statistik. 
 3. Egen statistik. 
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 SoT/2009:443  

 
§ 11 
Förslag verksamhetsplan 2010, service- och tekniknämnden  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag på verksamhetsplan och styrkort för service- och tekniknämn-
den 2010. 
 
Bakgrund 
I verksamhetsplaneringsprocessen för Gällivare kommun ingår arbetet med planering, 
styrkort och budget. I verksamhetsplanen ingår styrkorten som också beskrivs mer ingå-
ende. Även satsningar på utveckling under året finns med samt en beskrivning av nulä-
ge, framtid och nämndens resurser.  
 
Nämndens verksamhetsplan ska finnas med i kommunplanen som är kommunens stra-
tegiska plan. Den gäller för de kommande tre åren. Med utgångspunkt från nämndens 
verksamhetsplan bryter verksamheterna ner styrkorten i handlingsplaner som innehåller 
aktiviteter/åtgärder som ska genomföras under året. 
 
Verksamhetsplanen är det styrande dokumentet för nämndens och förvaltningens arbete 
under 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsplan och styrkort kommer att påverka framtida prioriteringar av resurser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I verksamhetsplan och styrkort ingår åtgärder som kommer att beröra barn- och ungdo-
mar.  
 
Förslag till beslut 
 
att anta upprättat förslag på verksamhetsplan och styrkort för service- och tekniknämn-
den 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Förslag på verksamhetsplan 2010. 
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 SoT/2010:10  

 
§ 12 
Internkontroll  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta förslag till system av internkontroll,  
 
att anta förslag till internkontrollplan. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har i sitt styrkort för 2010 beslutat att utveckla system för 
internkontroll. Arbetsmarknadsavdelningen fungerar som modellenhet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Internkontroll innebär säkerställning av att verksamheterna är ändamålsenliga och kost-
nadseffektiva samt att den ekonomiska rapporteringen blir tillförlitligare. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kontrollplan för 2010 innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att besluta 
 
att anta förslaget till system av internkontroll,  
 
att anta förslaget till internkontrollplan. 
 
Beslutsunderlag 
 1. System för internkontroll inom service- och tekniknämndens ansvarsområde. 
 2. Internkontrollplan 2010. 
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 SoT/2009:458  

 
§ 13 
Synpunkter på detaljplan för del av kv Överläraren, Konstapeln och Nämndeman-
nen, Gällivare kommun  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna detaljplanen för kv Överläraren, Konstapeln och Nämndemannen. 
 
Bakgrund 
Planområdet ligger strax söder om Messhedsvägen och består av tre kvarter- Överlära-
ren, Konstapeln och Nämndemannen. Planens syfte är att ge 29 fastigheter i centrala 
Gällivare utökad byggrätt. Med nuvarande planförslag ges mer enhetliga regler, med 
möjlighet att göra smärre tillbyggnader samt utföra uthus. Planförslaget innebär att 
byggrätten utökas till 200 m2 för bostadsdelen. Byggrättens för huvudbyggnad utökas 
med 3,6 m in mot gården till totaldjup om 12,5 m och att möjliggöra tillbyggnad av bo-
stadsrum, uterum eller liknande behov. 
 
Service- och teknikförvaltningen har inget att erinra mot en utökning av byggrätterna 
inom ovanstående kvarter. En utökning av byggrätterna påverkar inte gatu- och VA-
verksamheten samt trafiksituationen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En utökning av byggrätterna medför inga ekonomiska konsekvenser för Service- och 
teknikförvaltningen.  
 
Konsekvenser för barn och ungdom 
En utökning av byggrätterna innebär inga konsekvenser för barn och ungdom. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår att Service- och tekniknämnden  
 
att godkänna detaljplanen för kv Överläraren, Konstapeln och Nämndemannen. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Miljö- och Byggnämndens detaljplan inkl ritning. 
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 SoT/2010:26  

 
§ 14 
Isbana Tallbacka  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att isbana vid Tallbacka anläggs,  
 
att kostnaderna för anläggandet och driften kronor 60 000, tas från konto för oförutsed-
da kostnader ansvar 125, verksamhet 201, aktivitet 337. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämndens beredning har aktualiserat frågan om iordningställande av 
isbana vid Tallbacka. Till området har fler barn och ungdomar flyttat in och en isbana 
skulle ge möjlighet till aktiviteter. Förvaltningens gata/parkenhet har redovisat kostna-
der för anläggande och drift av isbanan.  
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår att isbanan anläggs och att 60 000 kronor för-
delas från service- och tekniknämndens medel för oförutsedda kostnader (ansvar 125, 
verksamhet 201 och aktivitet 337) totalt 100 000 kronor.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför att konto för oförutsedda kostnader belastas med 60 000 kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Till området har familjer med barn flyttat in och en isbana skulle ge möjlighet till aktivi-
teter för alla boende.   
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att isbana vid Tallbacka anläggs,  
 
att kostnaderna för anläggandet och driften kronor 60 000, tas från konto för oförutsed-
da kostnader ansvar 125, verksamhet 201, aktivitet 337. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Redovisning av beräknade kostnader anläggande och drift isbana Tallbacka. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  23 (31) 
 
 2010-01-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2009:535  

 
§ 15 
Yttrande över motion angående "Drive - in idrott" "Spontan idrott"  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen bifalls,  
 
att en utredning genomförs för att se om Gällivare kommun, Service- och teknikförvalt-
ningen tillsammans med chef Fritidsgården och kommunens alkohol- och drogpolitiska 
samordnare i samverkan med någon intresserad idrottsförening kan starta ett projekt 
utifrån motionens anda,  
 
att möjligheter för stöd från bland annat Riksidrottsförbundet undersöks samt eventuella 
kostnader för projektet framtas. 
 
Bakgrund 
Motionärerna i rubricerat ärende föreslår att kommunen i samverkan med någon intres-
serad idrottsförening, undersöker möjligheten att starta upp ett projekt som bygger på 
spontanidrott på helger och målgruppen är ungdomar som idag inte är föreningsaktiva. 
Vidare så ser man Fritidsgården samt kommunens alkohol- och drogpolitiska samordna-
re som viktiga med aktörer i projektet. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet funnit intentionerna i 
motionen intressanta och vill därav göra ett försök i samverkan med Fritidsgården och 
kommunens alkohol- och drogpolitiska samordnare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Möjligheten till stöd från exempelvis Riksidrottsförbundet bedöms som goda. Kost-
nadsberäkning får framtas vid eventuellt bifall till motionen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Enbart positiva i och med ett utökat utbud av aktiviteter vid ett eventuellt förverkligan-
de. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta  
 
att motionen bifalls  
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att en utredning genomförs för att se om Gällivare kommun, Service- och teknikförvalt-
ningen  tillsammans med chef Fritidsgården och kommunens alkohol- och drogpolitiska 
samordnare i samverkan med någon intresserad idrottsförening kan starta ett projekt 
utifrån motionens anda,  
 
att möjligheter för stöd från bland annat Riksidrottsförbundet undersöks samt eventuella 
kostnader för projektet framtas. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Motion ”Drive – in idrott”, ”Spontan idrott”. 
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 SoT/2009:439  

 
§ 16 
Yttrande över motion angående "Dansens hus"  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen då Service- och tekniknämnden 09 12 16 § 182 redan beslutat om 
intentionerna och nyttjandet av Laestadiuskapellet. 
 
Bakgrund 
Motionärerna föreslår i rubricerat ärende att före detta Laestadiuskapellet anpassas som 
ett Dansens Hus samt att lokalerna anpassas och kostnadsberäknas. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att Service- 
och tekniknämnden 09 12 16 § 182 redan beslutat om intentionerna och nyttjandet av 
Laestadiuskapellet. Beslutet inkluderar möjligheter även för dansen som aktivitet och 
dess föreningsliv. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Enbart positiva eftersom ytterligare lokaliteter ställs till förfogande. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att avslå motionen då Service- och tekniknämnden 09 12 16 § 182 redan beslutat om 
intentionerna och nyttjandet av Laestadiuskapellet. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Remiss av motion angående Dansens Hus. 
 2.  SoT § 182/2009 Protokollsutdrag.  
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 SoT/2009:400  

 
§ 17 
Yttrande över motion med förslag att stödja ett allaktivitetshus  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktigen besluta 
 
att avslå aktuell motion med hänvisning till att frågan redan utreds. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått motion med förslag att se över dagens 
fritidsverksamhet i syfte att få en verksamhet som ligger i ungdomars intresse och att 
med befintliga personella och ekonomiska medel stödja ett allaktivitetshus.  
 
Frågan om redan aktualiserad och det pågår för närvarande en utredning kring frågan 
om allaktivitetshus i kommunen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Steg ett enligt motionen avser utredning av befintliga resurser. Kostnaden för den utred-
ningen finns redan täckt i de kommunala budgetarna och medför inga ytterligare kost-
nader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett beslut om ett allaktivitetshus i vilket ungdomar är engagerade och får inflytande är 
positivt.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att kommunfullmäktige avslår aktuell motion med hänvisning till att frågan redan ut-
reds. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Motion av Moderata samlingspartiet. 
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 SoT/2009:142  

 
§ 18 
Yttrande över motion angående gångstig till Treenighetens kyrkogård  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen vad avser att hänskjuta ärendet till utredningen för småstallarna och 
finansiering av detta, samt 
 
att detta behandlas i kommande budgetarbete. 
 
Bakgrund 
I motionen sägs att befintlig gångväg slutar vid ridhuset och därefter är de som vill be-
söka begravningsplatsen hänvisade till den smala vägen ut mot begravningsplatsen. Vä-
gen upplevs riskfylld att gå efter i synnerhet vintertid. Motionärerna säger även att för 
ökad säkerhet för de gående vore det rådligt att anlägga den nya gångstigen längs vägen 
så att fotgängare och fordon separeras, då kan man utnyttja befintlig gatubelysning. Det 
finns även ett behov att dels öka säkerheten kring ridstigarna i anslutning till ridanlägg-
ningarna i området dels att uppfylla kommande krav på större rasthagar för hästarna. 
Detta bör beaktas i samband med förlängningen av gångstigen för att uppnå en helhets-
lösning för gångstigar, ridstigar och motionsspår i området. 
 
Motionärerna föreslår även att:  
- Motionen hänskjuts till pågående utredning angående småstallarna 
- Att pengar till detta avsätts i kommande budget. 
 
Det förslag som motionärerna framför är positivt för både motionärer och besökare till 
Treenighetens kyrkogård.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande har i nuläget inga ekonomiska 
konsekvenser för service- och tekniknämnden. Skulle förslaget om byggandet av gång-
vägen bli aktuellt kan nämnden få vidkännas bygg-kostnader på 1,5 Mkr och driftkost-
nader för 70 tkr/år. Medel för detta kommer då att äskas till 2011-års driftbudget och 
behandlas igen av service- och tekniknämnden.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget är positivt för barn och ungdomar. Tillgång till bra väg med god tillgänglighet 
är bra för alla.  
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Vänsterpartiet. 
2.  SoT § 194/2009 protokollsutdrag.
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§ 19 
Service- och tekniknämnden frågar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen ang nämn-
dens verksamhet.  
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§ 20 
Information om framtidsfrågor  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att till nästa sammanträde förlägga ett studiebesök till Aitik, 
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerar om framtidsfrågor för service- och tekniknämnden. 
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 SoT/2010:9  

 
§ 21 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att Botolf Brandebo och Sune Lantto anmäls till fastighetsdagarna i Östersund den 3 – 4 
mars 2010, 
 
att i övrigt lägga kurserna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Sveriges kommuner och Landsting inbjuder till kurs ”Kommunala samverkansformer – 
möjligheter och hinder”. 
Tid och plats: onsdag 17 mars, Lundqvist & Lindqvist, Stockholm samt  
torsdag 25 mars, Malmö Börshus, Malmö. 
Kostnad: Kursavgift 2 900 kr (exkl moms) inkl dokumentation samt lunch och kaffe. 
Anmälan: senast 25 februari 2010.  
 
Östersunds kommun inbjuder till Fastighetsdagar  
Tid och plats: 3 – 4 mars 2010.  
Kostnad: Deltagaravgift 1.900 kronor. 
Anmälan: senast 1 februari 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Kursinbjudan. 
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