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Plats och tid Räddningstjänsten, tisdagen den 4 maj 2010 kl 10.00 – 17:00  
  Förvaltningsbyggnaden onsdagen den 5 maj 2010 kl 13:00 – 17:00 
 

Beslutande Bernd Lass (s) ordförande 
 Margareta Pohjanen (s) 
 Leif Sigelind (s) 

Per Eriksson (s), §§ 60-93 
 Botolf Brandebo (v)  
 Sune Lantto (m)  
 Terttu Kult (v) 
 Mats Rantapää (s), §§ 94-109 
 Frank Öqvist (s), ej tjg. ers. §§ 60-80, 84-92 
 Janete Henriksson (v), ej tjg. ers.  
 

Övriga deltagande Ingamaj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
 Ann-Katrin Karlsson, nämndsekreterare §§ 60-80, 84-92 

Anneli Markström, nämndsekreterare §§ 81-83, 93-109 
Per Karlsson, räddningschef § 60:27 
Stina Alavaara, arbetsmiljö- och kompetensutvecklare, § 60:28 
Elsy Nordvall, förvaltningsekonom §§ 64 - 83 

 

Utses att justera Sune Lantto 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 10 maj 2010 kl. 10:00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 60-109 
  Anneli Markström  Ann-Katrin Karlsson 
  §§ 81-83, 93-109 §§ 60-80, 84-92 
 
 Ordförande 
  Bernd Lass  
 Justerande  
  Sune Lantto                   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Service- och tekniknämnden 
 

Sammanträdesdatum 2010-05-04 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-05-10 Datum för anslags nedtagande 2010-06-01  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Anneli Markström   
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 
§ 60 99 

Delgivningar 

§ 61 102 
Delegationer 

§ 62 103 
Kommunala råden informerar 

§ 63 104 
Anbud maskinentreprenadarbeten inom Service- och tekniknämndens verksamhetsområde.

§ 64 107 
Budgetuppföljning mars 2010 

§ 65 108 
VA-taxa 2011 

§ 66 110 
Renhållningstaxa 2011

§ 67 111 
Mottagningsavgift/taxa Kavahedens avfallsanläggning 2011

§ 68 112 
Avgift för företag vid kommunens återvinningscentral

§ 69 113 
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2011

§ 70 115 
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser

§ 71 116 
Torghandelstaxa 2011

§ 72 117 
Taxor och avgifter för fritidsverksamheten

§ 73 118 
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarligt och 
explosiva varor (LBE) att gälla från 2011-01-01
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§ 74 119 
Räddningstjänstens interna prislista för teknisk service 2011

§ 75 121 
Räddningstjänstens externa taxa för teknisk service

§ 76 122 
Taxa för felparkeringsavgifter 

§ 77 123 
Taxa för pensionärsservice 2011 

§ 78 125 
Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning

§ 79 126 
Förslag investeringsbudget 2011 och plan 2012 - 2013, skattefinansierad verksamhet 

§ 80 127 
Förslag investeringsbudget 2011 och plan 2012-2013, affärsverksamhet

§ 81 128 
Driftbudget 2010 

§ 82 130 
Driftbudget 2011, plan 2012-2013 

§ 83 131 
Förslag till fördelning av bidrag till insatser

§ 84 133 
Förslag till revidering av normer Lina Anderssons Idrottsstipendium

§ 85 135 
Förslag till disposition av ersättning för försäljning av väghyvel

§ 86 136 
Översyn av reglemente för bidrag till enskilda vägar

§ 87 137 
Yttrande över remiss. Övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun

§ 88 139 
Avveckling av Forsgårdens IP 

§ 89 140 
Ansökan om driftsbidrag för Gällivare Malmbergets Golfklubb
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§ 90 142 
Ansökan om hyresbidrag till träningslokal för hundorganisationerna, Norra Norrbottens 
Kennelklubb 

§ 91 143 
Ansökan om höjning av lönebidrag från HSO

§ 92 145 
Ansökan om kommunalt lönebidrag, logegården Hedeberga Ekonomiska förening 

§ 93 146 
Granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande

§ 94 147 
Revisionsrapport Granskning av arbetsmarknadsavdelningens verksamhet 

§ 95 149 
Revisorernas slutdokument. Granskning av Gällivare kommuns system och rutiner för 
föreningsbidrag 

§ 96 151 
Revisorernas granskningsrapport, tillgänglighet via telefon

§ 97 152 
Yttrande över förslag till Folkhälsopolitisk plan, 2010-2012, Gällivare kommun 

§ 98 154 
Offentlig utsmyckning

§ 99 157 
Yttrande över remiss avseende förslag till flerårsplan, Svenskt vatten

§ 100 158 
Synpunkter på detaljplan för del av Robsam 1:1 m m väg mellan Östra och Västra Malmberget, 
Gällivare kommun 

§ 101 159 
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) - Avgift/registrerad snöskoter för 
underhåll av skoterleder 

§ 102 160 
Motion av Ulf Normark (s) och Göte Henriksson (s) - ang Ritsembommen 

§ 103 162 
Inrättande av begravningsplats samt kremering av djur
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§ 104 164 
Service- och tekniknämnden frågar 

§ 105 165 
Redovisning av utvärdering av allmänhetens besökstimma, service- och tekniknämnden

§ 106 167 
Information om framtidsfrågor 

§ 107 168 
Kurser/Konferenser/Återkoppling 

§ 108 170 
Förslag, avseende finansiering av angelägna objekt

§ 109 173 
Synpunkter på detaljplan för del av Robsam 1:1 m m (ny väg mellan Koskullskulle och Östra 
Malmberget) i Gällivare kommun 
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§ 60 
Delgivningar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SOT 2010:11 105 
Förvaltningschefen informerar 
- Centrum, utveckling. 
- Motorcrossbana. 
 
2. SOT  2010:87 007  
Skrivelse från Revisorerna angående handläggning av deras granskningar. 
Dessa ska behandlas och beredas som ärenden av berörd nämnd. 
 
3. SOT 2010:105 311 
Yttrande till Förvaltningsrätten i besvär angående laglighetsprövning enligt kommunal-
lagen, mål nr 736-10, rotel 2 
 
4. SOT 2010:106 511 
Länsstyrelsens beslut avseende överklagan av service- och tekniknämndens beslut den 
12 mars 2010 om undantag från lokal trafikföreskrift avseende terrängmotorfordonstra-
fik. 
 
5. SOT 2010:157 511 
Beslut. Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala trafikföreskrifter om huvudled på väg 
E45 i Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna kommuner. 
 
6. SOT 2010:157 511 
Beslut. Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala trafikföreskrifter om stopplikt mot väg 
E45 i Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna kommuner. 
 
7. SOT 2010:123 511 
Länsstyrelsens beslut. Ansökan om hastighetsbegränsning på väg E10 genom Puoltikas-
vaara, Gällivare kommun. 
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8. SOT 2010:12 370 
Missiv från Energimyndigheten. Beslut inom ramen för energieffektivisering till kom-
muner och landsting. 
 
9. SOT 2010:99 537 
Transportsstyrelsens beslut avseende verksamhetskontroll Gällivare flygplats 2010-02-
17 - - 18. 
 
10. SOT 2010:147 462 
Fastställande av egenkontroll enligt miljöbalken Vassara vattenverk, Kavahedens re-
ningsverk och landsbygdens reningsverk. 
 
11. SOT 2010:146 420 
Miljörapport 2009 Gällivare Flygplats. 
 
12. SOT 2010:126 420 
Miljörapport för miljöstationerna i Gällivare kommun. 
 
13. SOT 2009:258 311 
Kf § 20/2010. Avslag på ansökan om överförande av ansvar för enskild väg till kom-
munen. 
 
14. SOT 2009:512 206 
Kf § 25/2010. Taxor och fördelningsprinciper för Laestadiuskapellet, Poppeln 3. 
 
15. SOT 2010:38 435   
Ks § 39/2010. Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter om fiske i sötvattens-
områdena. 
 
16. SOT 2010:159 735  
Sn § 30/2010. Omfördelning av demensboende. 
 
17. SOT 2010:142 114 
Underrättelse från Stockholms Tingsrätt i mål nr K 1027-09 Konkursgäldenär 
Nordic Airways. 
 
18 SOT 2010:197 511 
Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om lokala trafikföreskrifter i Gällivare kommun. 
(64 olika om huvudleder, stopplikter, väjningsplikter, cirkulationsplatser, hastighetsbe-
gränsningar m m). 
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19. SOT 2010:198 006 
Lokalstyrgruppens sammanträdesprotokoll 2010-04-08. 
 
20. SOT 2010:199 007 
Kf § 45/2010. Ansvarsfrihet för år 2009. 
 
21. SOT 2009:276 450 
Kf § 49/2010. Förslag till ny renhållningsordning. 
 
22. SOT 2009:176 406 
Kf § 50/2010. Renhållningstaxa 2010. 
 
23. SOT 2009:34 351 
Gällivare Tingsrätts dom i mål nr B 826-09 Verksamhet vid avloppsreningsverken 
Skaulo -  Puoltikasvaara. 
 
24. SOT 2010:167 214 
Synpunkter på detaljplan för del av Robsam 1:1 (Väg mellan Koskullskulle och Östra 
Malmberget), Gällivare kommun. 
 
25. SOT  2010:202 480 
Skrivelse från djurvän angående stora fåglar i små lokaler i växthuset. 
 
26. SOT 2010:184 737 
KPR § 20/2010. Budget, taxor, investeringar samt eventuella ramjusteringar. 
 
27. 
Per Karlsson, Räddningschef informerar och presenterade räddningstjänsten i Gällivare. 
 
28. 
Stina Alavaara, Personalenheten presenterade Hälsobokslut tom 2009. 
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§ 61 
Delegationer  
 
Service- och tekniknämnden 
 
har tagit del av delegationsbesluten. 
 
Bakgrund 
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
EKONOMIFRÅGOR 
 
Nedskrivningar av kundfordringar 2009 
 
Ekonomiassistenten har på delegation gjort nedskrivning understigande ett halvt basbe-
lopp av kundfordringar enligt sammanställning. 
 
 Belopp som  
Verksamhet nedskrives 
  
790 Enskilda VA-anläggningar  24.579 kr 
 
Fordringarna har överlåtits till Lindorff för långtidsbevakning.  
 
Kostnaden skall belasta verksamhet 790 Enskilda VA-anläggningar. 
 
Inköpschefen har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum   Objekt                                                           Entreprenör______________ 
2010-03-19 Leverans av Va-kemikalier. Ramavtal  
 Del 1. Aktolit Brenntag Nordic AB,  Byske 
 Del 2. Natriumhydroxidlösning Wibax AB, Piteå 
 Del 3. Natruimkarabonat Univar AB, Malmö 
 Del 4. Hydrokarbonat SMA Mineral AB, Filipstad
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§ 62 
Kommunala råden informerar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att tacka för lämnad information och med beaktande lägga den till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Terttu informerade om diskussioner kring pensionärsservice taxor samt brandsäkerhet i 
kommunala pensionärsrådet. 
 
Bernd Lass har varit på information från Fryshuset i två dagar där man diskuterade om 
aktiviteter för ungdomar. Bra skoterleder var en viktigt fråga för ungdomar. För att få ett 
mer levande torg, öppnar man i samråd med ungdomsrådet scenen för ungdomar freda-
gar och lördagar. 
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 SoT/2010:122  

 
§ 63 
Anbud maskinentreprenadarbeten inom Service- och tekniknämndens  
verksamhetsområde.  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anbud antas enligt utvärdering pos 1 - 11 och att upphandlingskontrakt tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol 
inte förordar om åtgärd enligt 16 kap 2 § LOU. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Nuvarande avtal med BDX Företagen AB, Ola H Konsulting AB, Transportbolaget i 
Gällivare AB och Lunds Åkeri & Entreprenad AB löper ut 2010-05-30 och vi har i sam-
råd med verksamhetsansvariga upprättat ett förfrågningsunderlag för en ny avtalsperiod, 
2010-12 enligt sammanställning. 
 
Upphandlingen avser entreprenadarbeten inkl förare för maskiner/fordon för olika ma-
skininsatser inom Gva-avdelningens verksamhetsområde, 11 st maskiner/fordon, med 
separat anbudsantagande för resp. 
 
Anbudsinfordran har skett enligt gällande regler. 
 
Följande har begärt och erhållit förfrågningsunderlaget. 
 
BDX Företagen AB, Gällivare  
Transportbolaget i Gällivare AB, Gällivare 
Ola H Konsulting AB, Gällivare 
Gällivare Glasmästeri AB, Gällivare 
Göte Lunds Åkeri & Entreprenad AB, Gällivare 
Cliffton Region Nord, Gällivare 
Br. Ahos Maskin I Gällivare AB, Gällivare 
Bomans Entreprenad i Malmfälten, Malmberget 
Mats Johansson, Malmberget 
Opic, Linköping 
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Anbud har inkommit enligt nedan. 
Maskintyp BDX Ola H 

Konsulting
Lunds 
Åkeri 

Cliffton Gve Glas-
mästeri 

Pos.1 X     
Pos.2 X     
Pos.3 X X X X  
Pos.4 X X    
Pos.5 X X    
Pos.6 X X X X  
Pos.7 X     
Pos.8 X X X X  
Pos.9 - - - - - 
Pos-10 X X   X 
Pos.11 X     
 
 
Sammanställning och utvärdering av anbuden redovisas i ”Sammanställning – utvär-
dering anbud maskinuppdrag.” 
 
Av utvärderingen framgår att de ekonomiskt fördelaktigaste anbuden är avgivna enligt 
nedan. 
 
Pos.1 =  BDX Företagen AB 
Pos.2 =  BDX Företagen AB 
Pos.3 = Ola H Konsulting AB 
Pos.4 = BDX Företagen AB 
Pos.5 = Ola H Konsulting AB  
Pos.6 = Göte Lunds Åkeri & Entreprenad AB 
Pos.7 = BDX Företagen AB 
Pos.8 = Ola H Konsulting AB 
Pos.9 = Ingen anbudsgivare 
Pos.10 = BDX Företagen AB (Gällivare Glasmästeri AB till vissa arbeten) 
Pos.11 = BDX Företagen AB 
 
Förhandlingar har skett med Kommunal enligt § 38. 
 
Förslag till beslut 
att anbud antas enligt utvärdering pos 1 - 11 och att upphandlingskontrakt tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol 
inte förordar om åtgärd enligt 16 kap 2 § LOU. 
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Jämfört med nuvarande avtal blir prisbilden enligt följande: 
Pos.1 + ca 30%  
Pos.2 + ca 9%     
Pos.3 + ca 8%    
Pos.4 – ca 15%  
Pos.5 – ca 8%    
Pos.6 +-0 
Pos.7 + ca 3 % 
Pos.8 – ca 17 % 
 
Avtalstid: 2010-06-01 - 2012-05-30. 2 år med rätt för beställaren att förlänga avtalet 
med 1 år. 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanställning – utvärdering anbud. 
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 SoT/2010:6  

 
§ 64 
Budgetuppföljning mars 2010  
 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning tom mars månad 2010. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för mars månad 2010 är upprättad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga tidigare okända ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och unga kan ses i ärendet 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för mars månad 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning mars månad 2010. 
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 SoT/2010:164  

 
§ 65 
VA-taxa 2011  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta 5% höjning av VA-taxan 2011. 
 
Bakgrund 
VA-taxan utgörs av två delar; anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsav-
giften, som är en engångsavgift, debiteras vid ny- och tillbyggnad av fastighet. Bruk-
ningsavgiften består av en fast och en rörlig avgift som faktureras 4 ggr / år. 
 
För att kunna jämföra kostnader mellan kommunerna i landet har en normfastighet, som 
kallas typhus A, skapats av Svenskt Vatten AB. Typhus A avser en fastighet med frilig-
gande 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 för vatten samt spill- 
och dagvatten. Vattenmätarstorleken qn = 2,5m3/h. Vattenförbrukningen antas uppgå till 
150 kbm /år. 
 
Anläggningsavgiften 
Avgiften är fastställd i taxan och erläggs av fastighetsägaren.  
Anläggningsavgiften för ett typhus A är i Gällivare kommun för närvarande 79.864 kr 
inkl. moms. 
     
Brukningsavgiften 
Avgiften består av en fast- och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är mätar- och lägen-
hetsavgift och den rörliga avgiften är förbrukad kbm renvatten. 
Brukningsavgiften för ett typhus A är i Gällivare kommun 4 967 kr. inkl. moms  
 
För att täcka ökade kostnader och balansera resultat över åren enligt förslag om avstäm-
ningsperiod på 3 år krävs en höjning av VA-taxan med 5 %. Med föreslagen höjning 
finns möjligheten att uppnå ett resultat för perioden 2009 – 2011, som innebär att verk-
samhetens kostnader i sin helhet har täckts av verksamhetens intäkter. 
 
Anläggningsavgiften för typhus A blir enligt vårt förslag  83. 857 kr. inkl. moms. 
och brukningsavgiften blir 5 215 kr. inkl. moms. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen höjning av VA-taxan är nödvändig om verksamhetens kostnader och intäkter 
ska balanseras under avstämningsperioden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Service- teknikförvaltningens föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna förslaget till 5% höjning av VA-taxan 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. VA-taxa 2011. 
2. Nuvarande VA-taxa. 
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 SoT/2010:171  

 
§ 66 
Renhållningstaxa 2011  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan som är antagen för 2010 förblir oförändrad för 2011. 
 
Bakgrund 
År 2010 ändrades taxekonstruktionen och består numera av en grundavgift och en rörlig 
avgift. Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnader för administration, in-
formation, framtagande av avfallsplaner, renhållningsföreskrifter, del av kostnaden för 
återvinningscentraler samt miljöstationer m.m. Rörliga avgiften skall täcka entreprenö-
rens insamlingskostnad av hushållsavfall och slutliga kvittblivningskostnaden (förbrän-
ningskostnaden). Det är svårt att i dagsläget se utfallet från 2010 års taxa eftersom den 
kommer tidigast att gälla från halvårsskiftet 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Efterberäkning av kostnader i verksamheten och överskottet från 2009 på 1,9 miljoner 
medräknat så föreslås oförändrade avgifter för villor, fritidshus, hyreshus och verksam-
heter/företag. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta oförändrad taxa för 2011, 
 
att taxan skall gälla från och med 1 januari 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa hushållsavfall 2011. 
2. Nuvarande taxa. 
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 SoT/2010:172  

 
§ 67 
Mottagningsavgift/taxa Kavahedens avfallsanläggning 2011  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta oförändrad mottagningsavgift/taxa 2011, 
 
att mottagningsavgift/taxa skall gälla från och med 1 januari 2011. 
 
Bakgrund 
2009 höjdes mottagningsavgiften för osorterat avfall för att få kunderna att välja utsorte-
rade fraktioner och minska mängden till deponin vilket också ledde till ändrat beteende 
helt i linje med våra mål. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Efter beräkning av kostnader i verksamheten föreslås oförändrade avgifter på mottag-
ningsavgift/taxan. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta oförändrad mottagningsavgift/taxa 2011, 
 
att mottagningsavgift/taxa skall gälla från och med 1 januari 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Mottagningsavgift/taxa Kavahedens avfallsanläggning 2011. 
2. Nuvarande taxa. 
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 SoT/2010:173  

 
§ 68 
Avgift för företag vid kommunens återvinningscentral  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta oförändrad avgift för företag vid kommunens återvinningscentral, 
 
att avgiften för företagskortet skall gälla från och med 1 januari 2011. 
 
Bakgrund 
Hushållen bekostade under ett flertal år företagens avfall som sorterades på återvin-
ningscentralen. Detta kunde lösas genom att införa ett företagskort 2009-10-01som regi-
strerar varje besök på anläggningen och resulterar i en faktura om 250 kr/besök. Målet 
var att få bättre sortering av företagens avfall utan att belasta hushållens kostnader.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Efter beräkning av kostnader i verksamheten föreslås oförändrat avgift 250kr/besök för 
företagskortet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp. 
 
Förslag till beslut 
Service – och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta oförändrad avgift för företag vid kommunens återvinningscentral, 
 
att avgiften för företagskortet skall gälla från och med 1 januari 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande taxa. 
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 SoT/2010:174  

 
§ 69 
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2011  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den föreslagna slamtömningstaxan 2011, 
 
att taxan skall börja gälla från 1 januari 2011. 
 
Bakgrund 
Inför verksamhetsåret 2011 har en ny taxekonstruktion tagits fram där entreprenörkost-
naderna uppräknats med förväntat index och tillkommande administrativa kostnader 
inräknats samt ersättningen till reningsverket för slambehandling. 
Detta innebär att priserna i taxan måste höjas för att uppnå 100 procentig täckningsgrad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Exempel: Sluten tank 3 kbm                           Inom parentestecken 2010 årsavgifter                  
1633 kr/gång.                                                                                             (1570 kr) 
Tillkommande överstigande 3 kbm  
Tömmningskostnad  329 kr/kbm                                                               (316 kr) 
Behandlingskostnad  105 kr/kbm                                                               (105 kr) 
En avropstömning (utöver två ordinarie) 2545 kr/gång (likställighetsprincipen) (2129kr) 
Tillkommande överstigande 3 kbm  
Tömmningskostnad  457 kr/kbm                                                           (316 kr) 
Behandlingskostnad 105 kr/kbm                                                               (105 kr) 
Extra slang 500 kr.                                                                                     (500 kr) 
Bomkörning 817 kr.                                                                                   (735 kr) 
 
Exempel: Slamavskiljare 3 kbm 
1067 kr/gång.                                                                                              (1024 kr) 
Tillkommande överstigande 3 kbm 
Avvattningskostnad på 216 kr/kbm .                                                           (208 kr) 
Behandlingskostnad på 105 kr/kbm.                                                           (105 kr) 
En avropstömning (utöver den ordinarie) 1949 kr/gång (likställighetsprincipen) (1766 kr) 
Tillkommande överstigande 3 kbm  
Avvattningskostnad på 363 kr/kbm                                                             (208 kr) 
Extra slang 500 kr.                                                                                       (500 kr) 
Bomkörning 534 kr.                                                                                     (462 kr) 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den föreslagna slamtömningstaxan 2011, 
 
att taxan skall börja gälla från 1 januari 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällivare kommuns författningssamling/Taxor och avgifter. 
2. Förslag till 2011-års taxa. 
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 SoT/2010:175  

 
§ 70 
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avgifterna skall vara oförändrade som för år 2010. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen beslutar om undantag från 4 kap 2, 3, 12-15a,17,17a 
eller18§ trafikförordningen avseende bestämmelser om axeltryck, fordonslängd och 
bredd m m . 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tunga fordons belastning och slitage på kommunens gator och vägar orsakar ökade un-
derhållskostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att avgifterna skall vara oförändrade som för år 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande taxa. 
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 SoT/2010:176  

 
§ 71 
Torghandelstaxa 2011  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen Torghandelstaxa. 
 
Bakgrund 
Ny torghandelstaxa för 2011. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
  
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen Torghandelstaxa. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till Torghandelstaxa för 2011. 
2. Nuvarande torghandelstaxa. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  117 (173) 
 
 2010-05-04 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2010:177  

 
§ 72 
Taxor och avgifter för fritidsverksamheten  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag för taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2011.  
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningens enhet Fritid har i rubricerat ärende till uppgift att fö-
reslå taxor och avgifter för år 2011. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet varit återhållsam avseen-
de höjningar beroende på den markanta taxehöjning som förelåg för 2010. De få föränd-
ringar/korrigeringar som föreslås är korrekt angiven taxa för årskort bad för ungdom i 
Hakkas. Vidare föreslås en mer gångbar taxa avseende rabattkort för solarium samt en 
liten taxehöjning avseende träning juniorer och seniorer på Tallbacka IP. Övriga taxor 
och avgifter föreslås oförändrade. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser kan konstateras. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser kan konstateras. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag för taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2011  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag på taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2011. 
2. Nuvarande taxa. 
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 SoT/2010:178  

 
§ 73 
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfar-
ligt och explosiva varor (LBE) att gälla från 2011-01-01  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
anta föreslagen förändring av taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd mot olyckor 
och Lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från 2011-01-01. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet inför 2011 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter. 
Räddningstjänsten har upprättat förslag på förändring av taxa inom verksamhetsområ-
det. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till förändring av taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd mot olyckor 
och Lagen om brandfarliga och explosiva varor innebär en justering med beräknad 
kostnadsökning. 
 
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 tillsynsbesök 
enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor att 
gälla från 2011-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd 
mot. olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från 2011-01-01. 
2. Nuvarande taxa. 
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 SoT/2010:179  

 
§ 74 
Räddningstjänstens interna prislista för teknisk service 2011  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens interna prislista för teknisk service 
2011 att gälla från 2011-01-01. 
 
att rätten att besluta om interna taxan för teknisk service överförs till service- och tek-
niknämnden fr o m 2012. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet inför 2011 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter.  
I gällande reglemente, finns taxa för intern teknisk service och denna har beslutats av 
kommunfullmäktige. Priserna i taxan används internt inom Gällivare kommuns organi-
sation.  
De priser som gäller vid externa arbeten fastställs också av kommunfullmäktige. Den 
interna taxan har karaktären av ”prislista” mellan enheter i samma organisation vilket 
borde möjliggöra att service- och tekniknämnden skulle fatta beslut i ärendet.  
Service- och teknikförvaltningen föreslår därför att service- och tekniknämnden fort-
sättningsvis ska besluta om interna prislistan för teknisk service. Räddningstjänsten har 
upprättat ett förslag som innebär att en intern prislista skapas som ersätter det som nu 
heter intern taxa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen prislista innebär en justering av avgiften för personal som utför arbete på 
övertid så att den faktiska kostnaden täcks. Priset för fordon justeras att gälla exklusive 
personal. I övrigt så justeras priset med SKL:s prognos för KPI. 
 
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 Räddningstjänstens 
interna prislista för teknisk service 2011 att gälla från 2011-01-01. 
 
att föreslå kommunfullmäktige att rätten att besluta om interna taxan för teknisk service 
överförs till service- och tekniknämnden fr o m 2012. 
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Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende intern prislista för teknisk service 2011 att gälla 
från 2011-01-01. 
2. Nuvarande taxa. 
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 SoT/2010:180  

 
§ 75 
Räddningstjänstens externa taxa för teknisk service  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens externa prislista för teknisk service 
2011 att gälla från 2011-01-01. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet inför 2011 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter. 
Räddningstjänsten har upprättat ett förslag som innebär att en extern prislista skapas 
som ersätter det som nu heter extern taxa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen prislista innebär en justering av avgiften för personal så att samma pris tas 
som vid tillsynsbesök. Priset för fordon justeras att gälla exklusive personal. I övrigt så 
justeras priset med SKL:s prognos för KPI och inaktuella poster och uttryck tas bort. 
 
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 Räddningstjänstens 
externa prislista för teknisk service 2011 att gälla från 2011-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende extern prislista för teknisk service 2011 att gälla 
från 2011-01-01. 
2. Nuvarande taxa. 
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 SoT/2010:183  

 
§ 76 
Taxa för felparkeringsavgifter  
 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att se över parkeringssituationen i 
centrum och komma med ett åtgärdsförslag, 
 
att beslut om taxan tas vid nästa sammanträde. 
 
Bakgrund 
Service och teknikförvaltningen har sedan många år haft problem med felparkerade 
fordon på kommunens gator. Felaktigt uppställda fordon utgör en trafikfara samt försvå-
rar snöröjning och sopning. Senaste tiden har efterlevnaden förbättrats något.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Felaktigt parkerade fordon påverkar ekonomin negativt för drift och underhåll för gator 
och vägar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Höjd trafiksäkerhet. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att besluta: 
 
att nuvarande taxa för felparkeringsavgifter ändras till 600 kr, 
 
att felparkering på plats reserverad för funktionshindrade skall vara 1000 kr som tidiga-
re. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande taxa. 
2. Reviderad taxa. 
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 SoT/2010:184  

 
§ 77 
Taxa för pensionärsservice 2011  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för pensionärsservice revideras enligt förslag, 
 
att taxan gäller från 2011. 
 
Bakgrund 
Revidering av taxor/avgifter är genomförd 2010. Taxan avser tre typer av tjänster,  
1. Städning, fönsterputsning, snöskottning, gräsklippning m.m.  
2. Sällskap till läkare apotek, bank, handling m.m.  
3. Fixar-Malte bistår med flytta möbler, uppsättning gardinstänger, hyllor, byte av    
    glödlampor, se över vad som behöver göras för att förhindra fallolyckor m.m. 
 
I tidigare beslut som är taget vid service- och tekniknämnden 2007-02-25 § 25, projekt 
pensionärsservice ”Fixar-Malte” framgår det att inga personal- och transportkostnader 
tas ut för ”Fixar-Maltes” tjänster. Tjänsten som fixare har funnits sedan 2008-04. 
 
Enligt gällande budgetdirektiv ska samtliga taxor se över och vid behov revideras årli-
gen. Behovet av att revidera taxan/avgiften årligen beror på att tidigare förmånliga avtal 
med andra myndigheter upphört. 
 
De inkomster som avgifterna genererar ger inte täckning för exempelvis bränslekostna-
der och därav finns ett behov av att revidera taxan/avgiften för att säkerställa driften 
utifrån de ökade kostnaderna. Oftast är det två personer som bistår. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och teknikförvaltningens förslag om höjning av taxa/avgift medför ökad täck-
ningsgrad.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan för pensionärsservice revideras enligt 
förslag. 
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Beslutsunderlag 
1. Taxa pensionärsservice 2010. 
2. Förslag taxa pensionärsservice 2011. 
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 SoT/2010:185  

 
§ 78 
Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan lämnas oförändrad, 
 
att det i kommunens författningssamling preciseras att taxan gäller per timme. 
 
Bakgrund 
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 %  
av prisbasbeloppet 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, 
 
att det i kommunens författningssamling preciseras att taxan gäller per timme. 
 
Beslutsunderlag 
1. Befintlig taxa. 
2. Förslag till ny taxa. 
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 SoT/2010:170  

 
§ 79 
Förslag investeringsbudget 2011 och plan 2012 - 2013, skattefinansierad verksam-
het  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012-2013 för den skattemässiga 
verksamheten för Service- och tekniknämnden. 
 
Bakgrund 
Förslag till investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012 – 2013 för den skattemässi-
ga verksamheten inom nämndens ansvarsområde, har upprättats. 
 
Förslag till beslut 
Ärendet lämnas öppet till service- och tekniknämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag investeringsbudget skattefinansierad verksamhet. 
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 SoT/2010:194  

 
§ 80 
Förslag investeringsbudget 2011 och plan 2012-2013, affärsverksamhet  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012-2013 för affärsverksamheten 
inom Service- och tekniknämnden. 
 
Bakgrund 
Förslag till investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012 – 2013 för affärsverksamhe-
ten inom nämndens ansvarsområde, har upprättats. 
 
Förslag till beslut 
Ärendet lämnas öppet till service- och tekniknämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag investeringsbudget affärsverksamhet. 
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 SoT/2010:77  

 
§ 81 
Driftbudget 2010  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att ärendet återupptas till behandling vid service- och tekniknämndens sammanträde den 
15 juni 2010.  
 
Bakgrund 
Vid arbetet med driftbudget 2010 tolkade förvaltningen gällande direktiv i kommunpla-
nen så, att driftkostnadsökningar som uppkommit vid investeringar också skulle finansi-
eras inom den ekonomiska ramen som nämnden hade till förfogande.  
 
Inför arbetet med budget 2011 har skrivningen i kommunplanen förtydligats så, att öka-
de och minskade kostnader ska medföra automatiska justeringar av ramen. Detta inne-
bär att den driftkostnadsökning som service- och tekniknämnden finansierat genom att 
spara inom befintlig ram egentligen borde ha hanterats som ett påslag på ramen. 
 
Vid redovisning av budgetuppföljningen mars månad 2010, fick nämnden uppdraget att 
redovisa hur prognostiserat underskott avseende snöröjning ska finansieras. Skulle 
nämnden få den driftkostnad på 1 065 000 kronor som uppkommit på grund av invester-
ing skulle möjligheterna att finansiera ett eventuellt underskott öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medges nämnden ramökning med den driftkostnad som uppkommit utifrån gjord inve-
stering innebär det en belastning på den gemensamma kommunala ekonomin. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser kan ses för barn och unga i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att hos kommunfullmäktige begära kompensation i innevarande års driftbudget avseen-
de ökade driftkostnader på grund av gjorda investeringar 1 065 000 kronor 
 
att kompensationen i ökar nämndens möjligheter att hantera ett eventuellt underskott 
avseende snöröjning inom befintliga ramar. 
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Yrkande 
Bernd Lass (s) yrkar att ärendet återupptas till behandling vid service- och tekniknämn-
dens sammanträde den 15 juni 2010.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernd Lass förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet med 
Bernd Lass förslag.  
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 SoT/2010:55  

 
§ 82 
Driftbudget 2011, plan 2012-2013  
 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta upprättat förslag avseende driftbudget 2011 och plan 2012 – 2013. 
 
Bakgrund 
Förslag till driftbudget 2011 och plan för 2012 – 2013 har upprättats utifrån de nya ra-
mar som kommunfullmäktige beslutat för service- och tekniknämnden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Budgetförslaget är upprättat med hänsyn till de ramar som medgivits. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Budgetförslaget medför att barn och unga i största mån prioriterats. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att kommunfullmäktige antar upprättat förslag avseende driftbudget 2011 och plan 2012 
– 2013. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag driftbudget 2011, plan 2012 – 2013. 
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 SoT/2010:186  

 
§ 83 
Förslag till fördelning av bidrag till insatser  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att ärendet återremitteras till service- och teknikförvaltningen för vidare utredning, 
 
att ärendet återupptas till service- och tekniknämndens sammanträde den 15 juni 2010. 
 
Bakgrund 
Kommunen har tidigare fått 40 000 000 kronor från staten avsedda för utförande av inf-
rastrukturella och näringslivsbefrämjande åtgärder. Det är nu sista året dessa medel 
finns till förfogande och ska slutredovisas ska presenteras vid innevarande års slut.  
 
I samband med bokslutet och arbetet med kompletteringsbudget har också detta konto 
gåtts igenom och i nuläget finns 780 000 kronor kvar av den ursprungliga summan som 
kan disponeras. Tidigare beslutade prioriteringar kvarstår och service och teknikförvalt-
ningen föreslår att kvarvarande medel fördelas enligt följande; 
 
- Apelkvistheden, komplettering av GC-väg mm  180 000 kr 
- Skidstadion, ”Hellnerstadion”, Dundret  600 000 kr 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett beslut enligt förslag innebär att kontot för bidrag till insatser är upparbetat. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Den föreslagna fördelningen av kvarvarande bidrag är positivt för barn och unga både ut 
trygghetssynpunkt men också för att bidragets användande stimulerar till aktiviteter.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att kvarvarande medel på konto bidrag till insatser fördelas enligt upprättat förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanställning bidrag till insatser. 
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Yrkande 
Bernd Lass (s) yrkar att ärendet återremitteras till service- och teknikförvaltningen för 
vidare utredning, 
 
att ärendet återupptas till service- och tekniknämndens sammanträde den 15 juni 2010. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernd Lass förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet med 
Bernd Lass förslag.  
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 SoT/2010:187  

 
§ 84 
Förslag till revidering av normer Lina Anderssons Idrottsstipendium  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att enhetschefen för fritiden ansvarar för operativa arbetet vad avser Lina Anderssons 
Idrottsstipendium och utses att ingå i stipendiekommittén. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden beslutade 2008 08 18 § 126, att inrätta ett idrottsstipendi-
um uppkallat efter skidåkaren Lina Andersson, född och uppvuxen i Malmberget. Fi-
nansieringen av idrottsstipendiet har skett genom omfördelning inom service- och tek-
niknämndens ekonomiska ramar.  
 
Under 2009 har ingen stipendiat utsetts, bland annat beroende på att få nomineringar 
inkommit. Det finns också ett behov att samordna arbetet med nominering, stipendie-
kommitténs arbete att presentera förslag till stipendiat/-er och utdelningen av stipendiet, 
med de andra stipendierna som service- och tekniknämnden årligen delar ut. I normerna 
till stipendiet har deltagarna i stipendiekommittén beslutats och i gruppen ingår service- 
och tekniknämndens ordförande, förvaltningschefen service och teknikförvaltningen, 
Lars-Gunnar Pettersson som representant för Gällivare Skidallians, och Hans Andersson 
(Linas pappa).  
 
Ansvaret för det operativa arbetet vad avser de andra stipendierna har enhetschefen för 
fritiden. Det finns samordningsvinster att göra om också ansvaret för det operativa arbe-
tet vad avser Lina Anderssons Idrottsstipendium läggs på enhetschefen för fritiden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nu föreslagen revidering av normen för stipendiet medför inga konsekvenser för barn 
och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att enhetschefen för fritiden ansvarar för operativa arbetet vad avser Lina Anderssons 
Idrottsstipendium och utses att ingå i stipendiekommittén. 
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Beslutsunderlag 
1. Normer för Lina Anderssons Idrottsstipendium. 
2. Service- och tekniknämndens beslut 2008 08 18 § 126. 
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 SoT/2010:188  

 
§ 85 
Förslag till disposition av ersättning för försäljning av väghyvel  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att den ersättning som kommunen fått vid försäljning av väghyveln, 203 000 kronor 
läggs till ramen för maskiner och fordon, slag 3811 och investeringsprojekt 20199. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden beslutade vid sammanträde 2009 05 19, § 102 om drift-
budget för verksamhetsåret 2010. En av de åtgärder som förvaltningen skulle genomfö-
ra, med hänsyn till de sparkrav som kommunfullmäktige beslutat om, var att avveckla 
den kommunala väghyveln.  
 
Uppgiften är slutförd och väghyveln är såld via annons och den ersättning totalt 203 000 
kronor som inkommit till kommunen vid försäljningen, föreslås föras till ramanslaget 
för maskiner och fordon. Väghyveln är helt avskriven och inga andra kostnader ska er-
läggas. Service- och tekniknämnden ska också senare besluta om hur ramanslaget till 
maskiner och fordon ska fördelas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ur ekonomiska synpunkt medför ett beslut enligt förslaget att den ersättning som kom-
munen fått vid försäljningen också används för reinvesteringar i maskiner och fordon. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet kan inte ses påverka barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att den ersättning som kommunen fått vid försäljning av väghyveln, 203 000 kronor 
läggs till ramen för maskiner och fordon, slag 3811 och investeringsprojekt 20199. 
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 SoT/2010:190  

§ 86 
Översyn av reglemente för bidrag till enskilda vägar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av reglementet för bidrag till enskilda 
vägar, 
 
att i arbetet med reglementet också utarbeta riktlinjer eller föreskrifter som visar hur 
frågorna ska hanteras och som också ger god grund för att alla hanteras likvärdigt. 
 
Bakgrund 
Service och teknikförvaltningen har i samband med bokslutet för verksamhetsåret 2009 
uppmärksammat behovet av översyn av reglementet för bidrag till enskilda vägar. Be-
hovet har ytterligare förstärkts efter kontakter med bland annat föreningen i Nattavaara.  
 
Genom att stödja föreningar och enskilda i arbetet med enskild väghållning medverkar 
också kommunen till goda förutsättningar för boende och verksamhet på landsbygden. 
Det finns därför också ett behov av att formulera riktlinjer/föreskrifter som ska visa hur 
frågorna ska hanteras. I arbetet kommer en inventering av nuläget att göras och med den 
som underlag kommer reglementet och riktlinjer eller föreskrifterna att utformas.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
En av ambitionerna med genomgången av reglementet är att försöka hitta regler som ger 
en god överensstämmelse med budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet berör barn och unga i den meningen att verksamheten kan skapa förutsättningar 
för boende på landsbygden. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av reglementet för bidrag till enskilda 
vägar 
 
att i arbetet med reglementet också utarbeta riktlinjer eller föreskrifter som visar hur 
frågorna ska hanteras och som också ger god grund för att alla hanteras likvärdigt. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande reglemente KOM 2004.88. 
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 SoT/2010:192  
 
§ 87 
Yttrande över remiss. Övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att de frågor och fortsatta arbeten som lämnats öppna i rapporten överlämnas till Lokal-
styrgruppen för vidare genomgång och beslut.  
 
Bakgrund 
Service och teknikförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en ut-
redning av de kommunala lokalerna. Arbetet har omfattat lokaler för utbildning, om-
sorg, industri/handel och förvaltning/administration. Undantagna är lokaler för va och 
renhållningsverksamhet och sport och simhallar. Slutrapport har nu presenterats och 
kommunstyrelsen har gett nämnderna möjligheter att avge yttrande över denna.  
 
Totalt har kommunen cirka 177 000 m2 lokalyta som inventerats och registrerats i en 
lokaldata-bas. Ambitionen har varit att de långsiktiga prognoserna kring behovet av 
lokaler som görs utifrån inventeringarna, ska avse en tidsperiod på 30 år. Detta har inte 
varit möjligt eftersom planeringshjälpmedel saknas. Bland annat saknas bearbetade 
långsiktiga prognoser för de olika verksamheterna i kommunen utifrån de befolknings-
prognoser som presenterats.  
 
Tillgången till en dokumenterad lokalöversyn är mycket väsentlig, inte minst mot bak-
grund av den kostnad som lokaler står för. Information och kunskap om lokaler och 
deras nyttjande är en god grund för kontinuerlig översyn av vårt gemensamma nyttjande 
av de lokalytor som finns. Det krävs dock att rutiner utarbetas som innebär att den data-
bas som nu utvecklats alltid hålls ajour och aktuell.  
 
Analysen som presenteras i rapporten pekar på att det mycket snart kommer att behöva 
göras särskilda fördjupade utredningsinsatser inom de olika verksamhetsområdena i 
kommunen och tas politiska beslut om förändringar av strukturen för de lokaler som 
finns i kommunen.   
 
Några frågor lämnas dock obesvarade i rapporten. Bland annat frågorna om rutiner och 
ansvar för ajourhållning av lokaldatabasen, ansvariga för att aktualisera frågorna om 
nybyggnad, ansvariga för utarbetandet av långsiktig kommunal strategi avseende indu-
stri- och affärslokaler och ansvarig att fatta beslut om fortsatta arbetet med internhyror.  
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Service och teknikförvaltningen föreslår därför att de frågor och uppgifter som lämnats 
”öppna” i rapporten hänskjuts till lokalstyrgruppen för fördjupat arbete och beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet är inte förenat med några kostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet berör inte särskilt barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att de frågor och fortsatta arbeten som lämnats öppna i rapporten överlämnas till Lokal-
styr-gruppen för vidare genomgång och beslut.  
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport ”Övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun”, 2010 03 17. 
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 SoT/2010:161  

 
§ 88 
Avveckling av Forsgårdens IP  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avveckla Forsgårdens IP samt tillvarata belysningsmaster samt massor till lämpligare 
objekt avsedd för fritids och anläggningsändamål. 
 
Bakgrund 
Sedan tiotalet år tillbaka i tiden har rubricerad anläggning avsedd främst för fotboll ej 
brukats/nyttjas av föreningslivet. Kvar på plats finns värden exempelvis belysningsmas-
ter och armaturer samt massor i olika skikt på själva fotbollsplanen som borde tillvara-
tas och placeras på bättre lämpliga och ändamålsenliga anläggningar/platser. Tänkbart 
är att exempelvis flytta belysningsmasterna till Tallbacka IP:s jordplan och på så vis 
möjliggöra belyst isbana under vintern. Massorna kan med fördel nyttjas till Hellnersta-
dions framtida utbyggnad.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Flyttning av belysningsmaster täcks in i befintlig driftsbudget och avseende massorna 
beräknas vinsten som betydande i förhållande till att köpa, grov uppskattat ca 100 000:-. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Då ingen verksamhet längre bedrivs vid anläggningen så finns ingen negativ konse-
kvens. Förverkligas idén om isbana på Tallbacka IP:s jordplan så är den konsekvensen 
betydande positiv. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att avveckla Forsgårdens IP samt tillvarata belysningsmaster samt massor till lämpligare 
objekt avsedd för fritids och anläggningsändamål. 
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 SoT/2010:138  

 
§ 89 
Ansökan om driftsbidrag för Gällivare Malmbergets Golfklubb  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avseende driftsbidrag avslå ansökan då Service- och tekniknämnden ej har de eko-
nomiska medlen att tillgå i sin rambudget,  
 
att avseende finansiering från näringsliv hänskjuta ärendet till näringslivsutskottet samt 
  
att den förmodade bygdemedelsansökan hänskjuts till kommunstyrelsen för ställnings-
tagande. 
 
Jäv 
Leif Sigelind (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning och beslut. 
 
Bakgrund 
Gällivare Malmbergets Golfklubb ansöker i rubricerat ärende hos Gällivare Kommun 
om ett driftbidrag under kommande fem års period med totalt 6 miljoner kronor. Drifts-
bidraget skall möjliggöra den dagliga och årliga driften. GMGK avser därutöver att söka 
stöd för att kunna genomföra nödvändiga investeringar på 12 – 15 miljoner kronor un-
der denna period, dessa investeringar består i huvudsak utvecklingsinsatser av banor, 
anläggningar och infrastruktur. För att möjliggöra detta så avser föreningens styrelse att 
söka kompletterande finansieringslösningar från näringsliv, offentlig sektor och med-
lemmar. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att den del i 
ansökan som Service- och tekniknämnden har att ta ställning till är delen som berör 
driftsbidraget. De övriga frågeställningarna och intentionerna med investeringar, tolkas 
från Service- och teknikförvaltningen att ställas till näringslivsutskottet och kommun-
styrelsen då det förmodas handla om ansökan om bygdemedel. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Driftsbidrag på 6 miljoner under kommande fem åren. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Golfen som aktivitet för ungdomar riskerar att upphöra. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta  
 
att avseende driftsbidrag avslå ansökan då Service- och tekniknämnden ej har de eko-
nomiska medlen att tillgå i sin rambudget,  
 
att avseende finansiering från näringsliv hänskjuta ärendet till näringslivsutskottet samt 
  
att den förmodade bygdemedelsansökan hänskjuts till kommunstyrelsen för ställnings-
tagande. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Gällivare Malmbergets Golfklubb. 
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 SoT/2010:137  

 
§ 90 
Ansökan om hyresbidrag till träningslokal för hundorganisationerna, Norra Norr-
bottens Kennelklubb  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avslå Norra Norrbottens Kennelklubbs ansökan om hyresbidrag. 
 
Bakgrund 
Norra Norrbottens Kennelklubb tillsammans med övriga hundklubbar i Gällivare anhål-
ler i rubricerat ärende om hyresbidrag om 19 000 :- för perioden 1/11 2010 – 1/4 2011 
avseende lokalen f d Järn Lindgrens Industrigatan 2. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att hyresbi-
drag ej finns i normerna för kommunalt föreningsstöd till ungdomsorganisationer i Gäl-
livare kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga beroende på avslagsyrkan. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Möjligen mindre påverkan för ungdomar med hundintresse kopplat till vinterhalvåret. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att avslå Norra Norrbottens Kennelklubbs ansökan om hyresbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Norra Norrbottens Kennelklubb. 
2. Skrivelse till Kommunstyrelsens ordförande från Norra Norrbottens Kennelklubb. 
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 SoT/2010:144  

 
§ 91 
Ansökan om höjning av lönebidrag från HSO  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avslå ansökan med hänsyn till att ekonomiska resurser saknas. 
 
Jäv 
Margareta Pohjanen (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning och beslut. 
 
Bakgrund 
Ansökan om höjning av kommunalt lönebidrag har inkommit från handikappförening-
arnas samarbetsorgan, (HSO) som har samordningsansvaret för 12 föreningar i Gälliva-
re.  
 
Ansökan avser tidigare beviljat lönebidrag 2700 kr/månad som HSO har i dagsläget, 
föreningen har på olika håll undersökt om möjligheten till bidrag för att klara av eko-
nomin då det gäller anställningen av en person som arbetar på deras expedition men 
enligt ansökan har de inte fått det bidrag som de var i behov av. 
   
Det finns en förståelse för den ekonomiska situation som HSO och många andra före-
ningar befinner sig i, HSO har det högsta beviljade bidrag på 2700 kr/månad som före-
ningar kan få enligt reglerna på Gällivare kommun.  
 
Reglerna avseende nivåerna på lönebidrag till föreningarna har funnits under många och 
med det i beaktande till att lönekostnaderna ökat för föreningarna så finns behov av att 
revidera nivåerna till 2012 års budget eftersom det till 2011 års budget inte finns ut-
rymme utifrån den ekonomiska situation som Gällivare kommun befinner sig i. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För att höja nivåerna på lönebidraget till föreningar så har inte arbetsmarknadsavdel-
ningen de ekonomiska resurserna på grund av neddragningarna av ekonomin.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Både barna och ungdomar påverkas direkt och indirekt på olika sätt genom föreningar-
nas arbete. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  144 (173) 
 
 2010-05-04 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden  
 
att avslå ansökan med hänsyn till att ekonomiska resurser saknas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om höjning av lönebidrag. 
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 SoT/2010:145  

 
§ 92 
Ansökan om kommunalt lönebidrag, logegården Hedeberga Ekonomiska förening  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avslå ansökan med hänsyn till att ekonomiska resurser saknas. 
 
Bakgrund 
Logegården Hedeberga Ekonomiska förening ansöker om kommunalt lönebidrag. 
Ansökan avser en person som är anställd av föreningen, arbetsuppgifterna är i huvudsak 
skötsel av fastigheten såsom städning, enklare underhållsåtgärder m.m. med andra ord, 
allt i allo, arbetsuppgifterna är anpassade till personen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inventering pågår hos de föreningar som i dag har beviljats kommunalt lönebidrag och 
om de fortsatt kommer att rekvirera bidraget som de har rätt till. Då klarhet finns i hur 
många föreningar som inte ämnar rekvirera de bidrag som de beviljats och om det då 
visar sig finnas ekonomiskt utrymme kommer de föreningar som ansöker om kom-
munalt lönebidrag kontaktas för att söka på nytt. 
Eftersom arbetsmarknadsavdelningen har fått minskade ekonomiska medel på grund av 
sparkrav vad avser kommunalt lönebidrag till föreningar så är läget att det inte finns 
utrymme för nya lönebidrag i dagsläget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden  
 
att avslå ansökan med hänsyn till att ekonomiska resurser saknas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om kommunalt lönebidrag. 
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 SoT/2010:87  

§ 93 
Granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga rapporten till handlingarna.  
 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har under verksamhetsåret 2009 valt att genomföra en 
övergripande granskning av samtliga nämnders inklusive kommunstyrelsens ansvarsut-
övande. Granskningen har särskilt varit inriktad på följande områden; 
- Ekonomiska läget för kommunen och nämndernas strategiska arbete med flerårs- 
     planen 
- Nämndernas aktiva styrning, målarbete och internkontroll 
- Uppföljning av tidigare granskningar 
- Övriga aktuella frågor. 
 
Revisorerna bedömer att nämndernas arbete i allt väsentligt följer en ändamålsenlig 
struktur. Detta gäller också de mer strategiska och långsiktiga förändringsarbete som 
kommunen har behov av att genomföra. Vidare noterar revisorerna att en del av de syn-
punkter som de tidigare framfört också blivit åtgärdade. Dock efterlyser man ett mer 
aktivt agerande från styrelsen och nämnderna i vissa avseenden. 
 
Inom nämndens ansvarsområde pågår arbeten som revisorerna tidigare pekat på. Bland 
annat arbetar vi med intern kontroll som kommer att involvera fler verksamhetsområ-
den. Arbetet med styrkort och uppföljning pågår kontinuerligt och syftet är att kunna ge 
politiken bättre material för att kunna bedöma förvaltningens arbete. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet är inte förenat med kostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet berör inte särskilt barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att lägga rapporten till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Revisorernas rapport ”Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande”, 2010 02 16. 
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 SoT/2010:86  

 
§ 94 
Revisionsrapport Granskning av arbetsmarknadsavdelningens verksamhet  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta förslag på åtgärder utifrån de synpunkter revisorerna redovisat. 
 
Bakgrund 
Revision av arbetsmarkandsavdelningen (AMA) är genomförd och där framkommer det 
förslag på områden där tydligare redovisning måste ske. 
 
Att SoT-nämnden utvecklar sin aktiva styrning och uppföljning av AMA:s verksamhet. 
Vi noterar att ett utvecklingsarbete internkontroll påbörjas. 
 
AMA har påbörjat som det framgår utveckling av internkontroll enligt internkontroll-
plan som är beslutad av Service- och tekniknämnden. I övrigt kommer styrning att kun-
na följas upp på ett tydligare sätt genom styrkort som kommer att blir mer verksamhets-
specifika. 
 
Att SoT-nämnden utvecklar sin externa redovisning av såväl AMA:s verksamhet som 
ekonomi. 
 
Service- och teknikförvaltningen kommer att för AMA:s del utveckla och redovisa un-
derlag för såväl verksamhet som ekonomi för externa redovisning i kommande årsredo-
visningar. 
 
Att SoT-nämnden tillser att AMA:s verksamhet och mål på ett tydligare sätt än i dagslä-
get inordnas i nämndens styrmodell. 
 
Information/utbildning kommer att genomföras för personalen inom AMA:s verksamhe-
ter kring balanserad styrning och handlingsplan som syftar till att på ett tydligare sätt 
genom egna mål inordnas i nämndens styrmodell.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
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Förslag till beslut 
Service- teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta  
 
att anta förslag på åtgärder utifrån de synpunkter revisorerna redovisat. 
 
Beslutsunderlag 
1. Internkontrollplan. 
2. Revisorernas slutdokument. 
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 SoT/2010:140  

 
§ 95 
Revisorernas slutdokument. Granskning av Gällivare kommuns system och rutiner 
för föreningsbidrag  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att bidragshantering enligt beslutade regelverk och dess normer framledes än mer rigo-
röst ”stäms av” vid bidragshantering och därefter med någon form av försäkran till ser-
vice- och tekniknämnden om dess efterlevnad, 
 
att avseende föreningsbidragens nyttjande och effekter delge föreningarnas verksam-
hetsberättelser, kassatablåer och revisionsberättelser till Service- och tekniknämnden. 
Alternativt skapa en renodlad redovisningsblankett kopplat till verksamhetsbidragets 
effekt och nyttjande som delges Service- och tekniknämnden. 
 
Bakgrund 
Revisorerna har i rubricerat ärende synpunkter som sammanfattningsvis innebär 
 
att service- och tekniknämnden och förvaltningsledningen vidtar åtgärder som säkerstäl-
ler att beslutade regelverk avseende bidragshanteringen tillämpas 
 
att service- och tekniknämnden tillser att återrapportering till nämnden, avseende vad 
föreningsbidragen nyttjas till och vilken effekt de ger, sker på ett systematiskt och struk-
turerat sätt. Detta särskilt när det gäller nyttjandet av verksamhetsbidrag. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet med viss förvåning tagit 
till sig anmärkningarna. Avseende första att satsen så sker bidragshantering enligt beslu-
tade regelverk och dess normer och förvaltningen får framledes än mer rigoröst ”stäm-
ma av” regelverken/normerna vid bidragshanteringen och därefter försäkra service- och 
tekniknämnden om efterlevnaden. 
 
Avseende andra att satsen så avser förvaltningen att delge föreningslivets verksamhets-
berättelser, kassatablåer och revisionsberättelser och på så sätt kan service- och teknik-
nämnden få del av vad föreningsbidragen nyttjas till. Alternativt skapas en renodlad 
redovisningsblankett kopplat till verksamhetsbidragets effekt och nyttjande som delges 
service- och tekniknämnden. Service- och teknikförvaltningen förordar det senare alter-
nativet, mest med hänsyn till att ett sådant material skulle vara mer tillgängligt. Arbetet 
att utveckla en redovisningsblankett måste ske i samarbete med föreningar och kan där-
för inte med säkerhet komma till användning före 2011. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser konstateras. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdom konstateras 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att bidragshantering enligt beslutade regelverk och dess normer framledes än mer rigo-
röst ”stäms av” vid bidragshantering och därefter med någon form av försäkran till ser-
vice- och tekniknämnden om dess efterlevnad. 
 
att avseende föreningsbidragens nyttjande och effekter delge föreningarnas verksam-
hetsberättelser, kassatablåer och revisionsberättelser till Service- och tekniknämnden. 
Alternativt skapa en renodlad redovisningsblankett kopplat till verksamhetsbidragets 
effekt och nyttjande som delges Service- och tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport Föreningsbidrag Gällivare kommun. 
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 SoT/2010:88  

 
§ 96 
Revisorernas granskningsrapport, tillgänglighet via telefon  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga revisionsrapporten avseende ”Tillgänglighet via telefon” till 
handlingarna. 
 
Bakgrund 
Revisorerna har i skrivelse till nämnder och styrelsen framhållit att man noterat att de 
flesta nämnderna och styrelsen oftast behandlar revisionsrapporter som delgivningar. 
Revisionen vill fästa uppmärksamheten på att det i många av rapporterna finns rekom-
mendationer och förslag till uppdrag som både nämnderna och förvaltningarna kan be-
höva arbeta vidare med.  
 
Nu aktuell rapport från revisionen, har också tidigare presenterats som delgivning för 
nämnden. Med hänsyn till rapportens innehåll och möjligheterna och vikten av att arbe-
ta vidare med frågan väljer förvaltningen att redovisa rapporten som ett beslutsärende 
vid nämndens sammanträde. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En god tillgänglighet och ett bra bemötande via telefon, är av stor vikt vad gäller barn 
och ungas kontakter med bland annat service och teknikförvaltningen. Det är därför 
viktigt att ständigt påminna om betydelsen av ett positivt och serviceinriktat arbetssätt 
gentemot alla. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att med detta lägga revisionsrapporten avseende ”Tillgänglighet via telefon” till hand-
lingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning. 
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 SoT/2010:115  

 
§ 97 
Yttrande över förslag till Folkhälsopolitisk plan, 2010-2012, Gällivare kommun  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslaget till folkhälsopolitisk plan 2010-2012. 
 
Bakgrund 
Förslaget till folkhälsopolitisk plan 2010 – 2012 är upprättat och har skickats till nämn-
derna för genomgång och yttrande. Det övergripande syftet med folkhälsoarbetet är att 
skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att förbättra 
befolkningens hälsa arbetar vi med elva nationella målområden. En folkhälsopolitisk 
strategi har framtagits för Norrbotten med fem prioriterade områden. Denna strategi är 
2007 02 05 antagen av kommunfullmäktige i Gällivare.  
 
Den folkhälsopolitiska planen för Gällivare är baserad på innehållet i strategin för Norr-
botten. Förutom de fem målområdena prioriterade Hälsorådsslaget 2007, också område-
na delaktighet och inflytande, friskfaktorer och sockerintag. Nu föreslagen plan tydlig-
gör och definierar prioriteringarna inom dessa områden. 
 
De fem målområdena är: 
- Ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer 
- Alla barn och ungdomar i Norrbotten ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt 
- Ett bra och tryggt liv mellan ungdom och ålderdom 
- En trygg ålderdom 
- Samordning och uppföljning av folkhälsoarbetet 
 
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområden är det av stor vikt att i all planering 
ha ett hälsofrämjande helhetsperspektiv, arbeta för en hållbar utveckling och trygga mil-
jöer, främja miljöer för aktivitet och göra insatser som stödjer en hälsosam livsstil. 
 
Service och teknikförvaltningen föreslår att upprättat förslag antas utan särskilda kom-
mentarer eller tillägg. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet är i nuläget inte förenat med några kostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet berör inte särskilt barn och unga. 
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att för sin del rekommendera kommunfullmäktige att  anta upprättat förslaget till folk-
hälsopolitisk plan 2010-2012 
 
Beslutsunderlag 
1. Folkhälsopolitisk plan 2010–2012, Gällivare kommun. 
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 SoT/2010:191  

 
§ 98 
Offentlig utsmyckning  
 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att uppdra åt service och teknikförvaltningen att både förankra idén om utsmyckningen i 
annan pågående planering men också utarbeta förslag avseende finansiering av den of-
fentliga utsmyckningen, 
 
att arbetet görs i samråd med kulturenheten. 
 
Bakgrund 
Frågan om inköp och uppsättning av en offentlig utsmyckning med anknytning till Agda 
Rössel har varit upp till diskussion då och då bland nämndens ledamöter. Service- och 
teknikförvaltningen fick vid senaste sammanträdet, uppdraget att undersöka möjlighe-
terna att verkställa detta. 
 
Agda Rössel, föddes den 4 november 1910 i Kilvo i Gällivare kommun och var dotter 
till järnvägstjänstemannen Emil Jäderström och hans hustru Nina Lindström. Hon tog 
den långa vägen till sin mångåriga tjänst hos UD som ambassadör. För stinsdottern från 
Gällivare tog först realexamen i Malmberget innan hon per korrespondens med 
Hermods och Folkbiblioteket tog studentexamen. Efter sjuksköterskepraktik flyttade 
hon till Stockholm 1934 där hon gick på Socialinstitutet, dåtidens socialhögskola 1937-
39. Hon utbildade sig till diplomerad förvaltningssocionom. Under sex år var hon sedan 
ombudsman i Kvinnliga Teletjänstemannaföreningen, 1948 blev hon ordförande i Yr-
keskvinnornas förening.  
 
Hon arrangerade 1950 ett möte i Stockholms stadshus där 2 100 gäster, däribland repre-
sentanter från kungahus och regeringar lyssnade till president Franklin Roosevelts änka 
Eleanor, när hon talade om kvinnans roll i det globala samhället. Då arbetade Agda 
Rössel sedan 1945 med olika uppdrag för Arbetsmarknadsstyrelsen. Men bara fyra år 
senare blev hon ordförande i den internationella kvinnoorganisationen och Sverige re-
presentant i FN: s kommission för de mänskliga rättigheterna. Hon innehade uppdraget 
åren 1951-1953. Hon var också ledamot av FN: s kommission för kvinnans rättsliga 
ställning 1954-1958.  
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1958 blev Agda Rössel Sveriges FN-ambassadör efter Gunnar Jarring vilket hon förblev 
till 1964 då Sverker Åström efterträdde henne. Det sägs att hon blev handplockat till 
tjänsten av Östen Undén, vilket var något oväntat då hon inte var yrkesdiplomat. Hon 
blev den första kvinnan som permanent placerades på en chefsposition i FN. Efter tiden  
 
i FN utsågs hon till ambassadör ibland annat Belgrad och Aten. Agda Rössel avled 
2001. 
 
Agda Rössel är en värdig representant att stå som förebild för en offentlig utsmyckning i 
Gällivare. Den plats som diskuterats är järnvägsparken som på ett tydligt sätt dessutom 
anknyter till Agdas barndom och uppväxt. För närvarande pågår diskussioner om par-
kens framtida utformning som är föranledda av hotellets utbyggnad. I kommunen pågår 
många olika diskussioner om exempelvis framtida centrumutformningen, bostadsområ-
den, kommunikationer mm i projektet ”Nya Gällivare”. Frågan om placering av nu ak-
tuell offentliga utsmyckningen bör därför diskuteras och säkerställas i de grupperna.   
 
Innan arbetet med den mera konkreta utsmyckningen startar behöver också kostnaden 
för tillverkningen av utsmyckningen och finansieringen av denna diskuteras.  
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår med hänsyn till detta att nämnden ger förvalt-
ningen uppdraget att både förankra idén om utsmyckningen i annan nu pågående plane-
ring men också utarbeta förslag avseende finansiering. Arbetet ska göras i samråd med 
kulturenheten. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet är i nuläget inte förenat med kostnader, om förslaget ska verkställas krävs fi-
nansiering av detta. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Tillgången till offentlig utsmyckning är bra också för barn och unga. Dels kan utsmyck-
ningen ge en känsla av stolthet över den egna kommunen och över de insatser som den 
som representerar utsmyckningen gjort. Lika viktigt är att utsmyckningen också kan 
bidra till en ökad självkänsla när tillgången till information om andra personers insatser 
blir kända.    
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att uppdra åt service och teknikförvaltningen att både förankra idén om utsmyckningen i 
annan pågående planering men också utarbeta förslag avseende finansiering av den of-
fentliga utsmyckningen, 
 
att arbetet görs i samråd med kulturenheten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse. 
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 SoT/2010:155  

 
§ 99 
Yttrande över remiss avseende förslag till flerårsplan, Svenskt vatten  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tillstyrka upprättad flerårsplan för perioden 2010–2014, för Svenskt Vatten. 
 
Bakgrund 
Svenskt Vatten är en förening med målsättningen att tillvarata medlemmarnas intressen 
och bidra till medlemmarnas utveckling. Medlem kan man bli om man är huvudman för 
allmän va-anlägg-ning, kommunalförbund och kommunalt företag med ansvar för va-
försörjning. Föreningens verksamhet bedrivs i ett servicebolag, Svenskt Vatten AB.  
 
Gällivare kommun är medlem i föreningen och har därför fått förslaget till flerårsplan 
avseende perioden 2010-2014, för yttrande. Nu presenterad plan anger färdriktning och 
innehåller ett antal övergripande ställningstaganden för Svenskt Vattens verksamhet. 
Flerårsplanen utgör ett styrdokument för den årliga verksamhetsplaneringen. 
 
Remisshandlingen har granskats av service och teknikförvaltningens va-ansvarige och 
inga synpunkter på planen har lämnats. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslut i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Svenskt Vatten har god kompetens inom verksamhetsområdet och arbetar för att frågor-
na kring vatten också ses som viktiga aspekter av frågorna kring miljö och hållbar ut-
veckling. Deras arbete med bra dricksvattenkvalité, hög energieffektivitet mm utgör 
goda förutsättningar för en bra framtid för våra barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att tillstyrka upprättad flerårsplan för perioden 2010–2014, för Svenskt Vatten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Flerårsplan 2010–2014, Svenskt Vatten. 
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 SoT/2010:156  

 
§ 100 
Synpunkter på detaljplan för del av Robsam 1:1 m m väg mellan Östra och Västra 
Malmberget, Gällivare kommun  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avge yttrande enligt förslag. 
 
Bakgrund 
Upprättat förslag till detaljplan för del av Robsom 1:1, avseende väganslutningar mellan 
östra och västra Malmberget har upprättats och skickats till nämnden för yttrande. Syftet 
med planen är att pröva förutsättningarna för ny väglänk mellan östra och västra Malm-
berget, eftersom både nuvarande Bergmansgatan och Elevhemsområdet försvinner inom 
en snar framtid. 
 
Service och teknikförvaltningen har granskat planförslaget och har i sak inga synpunk-
ter på detta. Om detaljplanen antas och vinner laga kraft kommer genomförandeavtal att 
tecknas mellan LKAB och Gällivare kommun där detaljutformning av vägar, gång- och 
cykelvägar, skoterleder, skidspår, VA-ledningar mm tydliggörs. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förändringarna är föranledda av gruvbrytningen i området och utövaren svarar för kost-
naderna. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En förbindelselänk mellan östra och västra Malmberget är viktig för barn och unga. 
Gång- och cykelvägar som planeras utgör också en viktig trafiksäkerhetsåtgärd för barn 
och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att avge yttrande enligt förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Synpunkter på detaljplan för del av Robsom 1:1. 
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 SoT/2010:68  

 
§ 101 
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) - Avgift/registrerad snösko-
ter för underhåll av skoterleder  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen då lagstöd för ändamålet saknas. 
 
Bakgrund 
Motionärerna föreslår i rubricerat ärende att man ser över möjligheten att införa en av-
gift för varje registrerad skoter i kommunen, som ett komplement till eventuell så kallad 
ledavgift. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet varit i kontakt med 
Kommunförbundet Norrbotten och Skl, Sveriges kommuners och landstings jurister i 
frågan och fått till svar att ”kommunen kan endast ta ut kommunal avgift för ett visst 
ändamål om det finns lagstöd för det, till exempel äldreomsorgs taxa och i skoterfallet 
finns inget sådant lagstöd”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konstaterade konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att avslå motionen då lagstöd för ändamålet saknas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion från Vänsterpartiet. 
2. E-post från kommunförbundet Norrbotten. 
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 SoT/2010:15  

 
§ 102 
Motion av Ulf Normark (s) och Göte Henriksson (s) - ang Ritsembommen  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till befintlig vattendom. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionärerna framför 
synpunkter på vägbommen i Ritsem. Motionärerna skriver att det idag finns ett stort 
irritationsmoment mot vägbommen som stänger av vägen till Sitasjaure. 
 
Motionärerna anser vidare att eftersom Gällivare satsar resurser på att utveckla turist-
näringen i kommunen så utgör bommen ett stort hinder för ytterligare utveckling. Där-
för föreslår motionärerna att kommunen upptar samtal med samebyn och Vattenfall om 
att bilda en vägförening och att verka för att upphäva nuvarande vattendom så att vägen 
kan öppnas för allmänheten. 
 
Bakgrunden till att bommen finns är att vägen mellan Ritsem och Sitasjaure ägs av Vat-
tenfall. Enligt vattendomen är domskälen att allmän trafik stör samernas näringsverk-
samhet samtidigt som det är en säkerhetsfråga för Vattenfall.  
 
Service- och teknikförvaltningen har i december 2009 varit i kontakt med representanter 
för Sörkaitums sameby och Vattenfall. Enligt deras representanter kommer inte Vatten-
fall och samebyn att medverka till att häva vattendomen så att bommen avvecklas och 
vägen öppnas för allmän trafik. Service- och teknikförvaltningen anser därför att det 
inte är befogat att gå vidare med ärendet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande medför inga ekonomiska konse-
kvenser för Service- och teknikförvaltningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdom. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
att yttrande över inkommen motion med förslag att kommunen medverkar till att vat-
tendomen som säger att Sitasvägen skall vara avstängd med en bom under sommartid 
och att berörda parter bildar en vägförening avslås. 
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Beslutsunderlag 
1. Motion från Socialdemokraterna.  
 
Yrkande 
Bernd Lass (s) yrkar att avslå motionen med hänvisning till befintlig vattendom. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernd Lass förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Bernd Lass förslag.  
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 SoT/2008:136  

 
§ 103 
Inrättande av begravningsplats samt kremering av djur  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge Service- och teknikförvaltning i uppdrag att projektera/anlägga samt driva/sköta 
om begravningsplatsen, 
 
att avsätta 160 tkr i 2011 års investeringsbudget för anläggande av en begravningsplats 
för djur, 
 
att avsätta 25 tkr/år i 2011 års driftbudget för enhet Gata/Park för drift- och skötsel av 
begravningsplatsen. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i sammanträde 2008-09-01 § 163 beslutat att återremittera ären-
det till service- och tekniknämnden för utredning av förslag avseende dels finansiering 
av anläggande av begravningsplats, samt dels utreda förslag till driftsform och kostna-
der för denna. 
 
En utredning utförd år 2008 av utredningsenheten på kommunen visar att anläggande av 
en begravningsplats kostar 160 tkr (exkl. kremering). Kostnaden för skötsel och drift 
beräknas till 25 tkr/år. 
 
Begravningsplatsen skall ligga i anslutning till brukshundsklubben Malmen på fastighe-
ten Nuollamyren 1:2. 
 
Brukshundklubben Malmen är inte villiga att ta på sig fullt ansvar för drift och skötsel 
av anläggningen. Dom är villiga att enbart åta sig registerhållning, anvisning av grav-
plats och att ta emot kunder mot att få behålla den begravningsavgift som djurägarna 
skall erlägga (500 kr/år).  
 
Begravningsplatsen kan detaljprojekteras och anläggas samt drift- och underhållas av 
Service- och teknikförvaltningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskostnaden för begravningsplatsen är 160 tkr. Drift- och skötsel av begrav-
ningsplatsen kosta 25 tkr/år vilket innebär att driftbudgeten måste öka med motsvarande 
belopp.   
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Konsekvenser för barn och ungdom 
Barn och ungdom får möjlighet att vara med och begrava sina kära husdjur samt besöka 
gravplatsen vilket kan upplevas positivt ur ett folkhälsoperspektiv. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att ge Service- och teknikförvaltning i uppdrag att projektera/anlägga samt driva/sköta 
om begravningsplatsen, 
 
att avsätta 160 tkr i 2011 års investeringsbudget för anläggande av en begravningsplats 
för djur, 
 
att avsätta 25 tkr/år i 2011 års driftbudget för enhet Gata/Park för drift- och skötsel av 
begravningsplatsen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ritning begravningsplats för djur. 
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§ 104 
Service- och tekniknämnden frågar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att frågorna besvaras vid nästa sammanträdestillfälle. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen ang nämn-
dens verksamhet.  
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 SoT/2010:114  

§ 105 
Redovisning av utvärdering av allmänhetens besökstimma, service- och teknik-
nämnden  
 
Service- och tekniknämnden beslutar  
  
att godkänna den utvärdering av allmänhetens timme som presenterats,  
 
att lägga utvärderingen till handlingarna, 
 
att verksamheten ska fortsätta. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden beslutade 2008 08 18 § 132, att under en försöksperiod på 
ett år med start den 11 november 2008, inbjuda allmänheten att under sammanträdesda-
garna besöka service- och tekniknämndens sammanträden mellan klockan 11 00 och 12 
00. Inför varje sammanträde skulle annons där allmänheten inbjöds till nämndens ”öpp-
na timme” införas i annonsbladet ”Kometen”. 
 
Bakgrunden till försöksverksamheten är allmänhetens behov av tillgång till en arena där 
de kan komma med idéer, synpunkter eller bara uttrycka sin mening på verksamheter 
inom nämndens ansvarsområde. I kommuner som genomfört mätningar av kommun-
medborgarnas uppfattning om möjligheterna att komma i kontakt med kommunens poli-
tiker har ofta frågan fått svaret, att det varit svårt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Allmänhetens timme ger också barn och unga möjligheten att besöka politikerna i servi-
ce- och tekniknämnden för att framföra sina idéer eller synpunkter.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna den utvärdering av allmänhetens timme som presenterats, 
 
att lägga utvärderingen till handlingarna, 
 
att verksamheten ska fortsätta. 
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Beslutsunderlag 
1. Utredning; Redovisning av, utvärdering av allmänhetens besökstimma, service- och 
tekniknämnden. 
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§ 106 
Information om framtidsfrågor  
 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att som stående punkt på dagordningen för nämnden ta upp ”Nya Gällivare”, 
 
att bjuda in Ulf Hansson, utvecklingschef, samt Liza Ynström, projektledare Nya Gälli-
vare till nämnden för information. 
 
Bakgrund 
Inga-Maj Backman informerar kort om projektet Nya Gällivare samt om kommande 
pensionsavgångar inom service- och teknikförvaltningen.  
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 SoT/2010:9  

 
§ 107 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att nämnden anmäler sig, via Britt-Marie Lantto, till kurs Hållbar samhällsomvandling” 
i Kiruna. 
 
Bakgrund 
JurArk AB inbjuder till kurs ”Nya regler om säkerhetskontroll vid sammanträden i 
Kommuner och landsting”. 
Tid och plats: Göteborg 20 maj, Lund 28 maj, Stockholm 1 juni och Luleå 17 juni. 
Kostnad: 1 700 kr exkl moms inkl ankomstkaffe och åhörarmaterial. 
Anmälan: senast 7 maj. Därefter om det finns ledig plats. 
 
Kommunakuten AB inbjuder till kurs ”Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på 
marknaden – ska kommunen sluta sälja tjänster?” 
Tid och plats: 3 juni på Saturnus konferens, Stockholm. 
Kostnad: 3 350 kr exkl moms inkl dokumentation, lunch och kaffe. 
Anmälan: senast 10 maj. 
 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till kurs ”Framtidens kommunala organisa-
tion?” 
Tid och plats: 27 maj i Luleå, Hotell Nordkalotten, Konferenscentrat. 
Kostnad: 2 600 kr exkl moms inkl kaffe och lunch under dagen. 
Anmälan: senast 12 maj. 
 
Kommunakuten AB inbjuder till kurs ”Personuppgiftslagen – inriktning på arbetslivet” 
Tid och plats: 15 juni på Saturnus konferens, Stockholm. 
Kostnad: 2 675 kr exkl moms inkl dokumentation, lunch och kaffe. 
Anmälan: senast 21 maj. 
 
Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer och Sveriges Fritids och Kulturchefer i samarbete 
med Svenska Simförbundet inbjuder till konferens ” Vägvalet simhallen: Renovera – 
riva – bygga nytt”. 
Tid och plats: 7 juni Saturnus konferens, Stockholm. 
Kostnad: 1 800 kr (Rabatterat pris, 1 600 kr, för medlemmar i RF eller SFK anslutna). 
Anmälan: senast 28 maj. 
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Sveriges Fritids- & Kulturchefsförening inbjuder till konferens. 
Tid och plats: 24 - 26 augusti i Skellefteå 
Kostnad: 3 500 kr/medlemmar, 3 800 kr/icke medlemmar, 1 750 kr /regionombud. exkl 
moms. Inkl samtliga föreläsningar, aktiviteter och måltider enligt program. 
Anmälan: senast 22 juli. 
 
Hållbar stadsomvandling 
Tid och plats: 25-26 maj i Kiruna 
Kostnad: 1 000 kr 
Anmälan: senast 5 maj. 
 
Återkoppling: 
Redovisning av Bernd Lass, Margareta Pohjanen, Sune Lantto och Botolf Brandebo, de 
har deltagit i”Nationellt snöskoterforum 18 - 19 mars i Luleå. 
 
Beslutsunderlag 
1. 1-7 Kursinbjudan. 
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 SoT/2010:205  

 
§ 108 
Förslag, avseende finansiering av angelägna objekt  
 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att hos kommunfullmäktige begära anslag från det engångsstöd som kommunen erhållit 
för 2010 för presenterade objekt, 
 
att revidering av nämndens investeringsbudget görs efter kommunfullmäktiges beslut i 
ärendet. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har i likhet med andra kommuner fått ett ”extra statligt stöd” för 
2010, med cirka 18.0 milj kronor. Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 
finns en del angelägna objekt, som inte är finansierade och som skulle passa att finansi-
era med dessa extra pengar. 
 
Service och teknikförvaltningen har samlat ihop objekten som är aktuella och presente-
rar dem nedan utan prioriteringsordning: 
 
Parkeringsplatser, Kyrkoallén 
Service och teknikförvaltningen har fått uppdraget att projektera parkeringsplatser mel-
lan västra och östra Kyrkoallén, vilket också redovisats. Arbetet ska utföras under som-
maren och kommunstyrelsen har tagit beslut om utförandet och finansiering av detta. I 
beslut 2010 04 26 har kommunstyrelsen meddelat att projektet ska finansieras med me-
del ”bidrag för insatser”. I nuläget finns inte den erforderliga finansieringen på det kon-
tot varför kostnaden 1 800 000 kronor föreslås tas från det extra statliga stödet som 
kommunen medgivits. 
 
Kostnad 1 800 000 kronor 
 
Områdena, Centrum och Sjöparken 
Centrumområdet och Sjöparken behöver en allmän upprustning inför sommaren. Vissa 
grönytor behöver förbättras, stolpar behöver riktas, skyltar ses över, gång och cykelvä-
gar rensas från ogräs, papperskorgar och hundlatriner ses över mm. Vallmotrappan åt-
gärdades ifjol men behöver viss komplettering.  
 
Uppskattad kostnad  800 000 kronor 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  171 (173) 
 
 2010-05-04 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Föreningssamarbete 
Frågan om möjligheten att anordna område där det är möjligt att både träna att och köra 
skoter för intresserade, har varit upp till diskussionen ett antal gånger i nämnden. Malm-
fältens Motorcykelklubb har i kontakter med kommunen meddelat att det inom deras 
anläggning på fastigheten Gällivare 73:2, skulle vara möjligt att anordna ett sådant om-
råde. För att möjliggöra detta krävs en investering som kostnadsberäknats till 680 000 
kronor exklusive moms. Eftersom skoterfrågan och framför allt den så kallade ”buskör-
ningen” ständigt är aktuell under säsongen, skulle nu aktuell möjlighet kunna bidra till 
en bättre situation. Ett bifall till förslaget skulle också kombineras med krav på Malm-
fältens Motorcykelklubb att informera om möjligheten i exempelvis annonser och också 
att arbeta aktivt för att attrahera skoteråkare att nyttja denna möjlighet. 
 
Kostnad 680 000 kronor  
 
Projektanställning, försörjningsstöd 
Gällivare kommun har beslutat att ingen ska uppbära ”passivt försörjningsstöd” i kom-
munen utan det ska krävas en aktivitet och ett engagemang i samband med att bidraget 
utbetalas. Målet att alla ska vara självförsörjande och få stöd och vägvisning i det egna 
arbetet att nå det målet kräver vissa resurser. Under senaste två åren har antalet personer 
som under en kort eller längre period haft behov av bidraget ökat. Detta medför också 
att de personella resurserna som finns inom enheten har mer arbetet med ”själva bi-
dragshanteringen” och att arbetet att stödja och coacha personerna till egen försörjning 
har kunnat ägnas mindre tid.  
 
För att utveckla metoder, arbetssätt och förstärka kontaktnätet med företag för att hitta 
praktikplatser behöver enheten en projektanställning under ett års tid. Kostnaden har 
beräknats till 240 000 kronor. 
 
Kostnad 240 000 kronor 
 
Programvara för hämtning av information elektroniskt mellan olika myndigheter 
I myndighetsarbete finns behov att utbyta information mellan olika myndigheter. Reger-
ingen har utrett frågan och numera finns dataprogram som möjliggör detta. Inom för-
sörjningsenheten finns behov att få och lämna information till skatteverket, Försäk-
ringskassan, CSN och Arbetsförmedlingen. Det har upprättats ramavtal via staten som 
gjort det billigare och enklare att utveckla och driva arbetet.  
 
Den prisuppgift vi inhämtat är cirka ett år gammal och innebär en kostnad för program-
vara, licenser och installation på 850 000 kronor. Denna kostnad kräver dock kontroll 
eftersom den är gammal. För personalen och handläggningen av ärenden både inom 
försörjningsenheten men också inom socialtjänsten, skulle möjligheten betyda en säkra-
re handläggning, en intern kontroll och en bättre kvalitet. 
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Uppskattad kostnad 850 000 kronor. 
 
Upprustning Gång- och cykelväg, Dokkas 
Åtgärden har diskuterats senaste två åren och är ett sånt projekt som med fördel skulle 
kunna utföras med ovan medel.  
 
Kostnad 700 000 kronor. 
 
Lapland Airport, snöslunga, branddörrar till garage, sandmagasin och carport. 
Utbyggnaden av Lapland Airport medför större krav på redskap, utrustning och förvar-
ningsutrymmen. I investeringsbudget har kostnaden för snöslunga beräknats till 
2 600 000 kronor, branddörrar 100 000 kronor och sandmagasin och carport till 300 000 
kronor 
 
Kostnad 3 000 000  
 
Service och teknikförvaltningen har ytterligare objekt som kräver samarbete med pro-
jektet ”Nya Gällivare” och som i nuläget inte har diskuterats. Det kan därför senare 
komma ytterligare förslag avseende finansiering av olika objekt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medlen har tilldelats Gällivare kommun och ska användas på bästa möjliga sätt under 
verksamhetsåret 2010. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Flera av de förslag som presenterats möjliga att finansieras ur nu aktuellt anslag, är po-
sitiva för barn och unga. Både för att få en egen försörjning men också med tanken att 
vårt gemensamma offentliga rum ska bli mer tilltalande och nyttjas mera.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden  
 
att hos kommunfullmäktige begära anslag från det engångsstöd som kommunen erhållit 
för 2010 för ovan presenterade objekt, 
 
att revidering av nämndens investeringsbudget görs efter kommunfullmäktiges beslut i 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens skrivelse, 2010-05-03. 
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 SoT/2010:167  

 
§ 109 
Synpunkter på detaljplan för del av Robsam 1:1 m m (ny väg mellan Koskullskulle 
och Östra Malmberget) i Gällivare kommun  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lämna svar enligt upprättat förslag. 
 
Bakgrund 
Upprättat förslag till detaljplan för del av Robsam 1:1, avseende väg från östra Malm-
berget till Mellanvägen mot Koskullskulle, har skickats till nämnden för yttrande. Syftet 
med planen är att pröva förutsättningarna för ny väglänk mellan östra Malmberget och 
Mellanvägen, eftersom nuvarande förbindelseled via Kaptensvägen/Koskullskullevägen 
på sikt försvinner. 
 
Service och teknikförvaltningen har granskat planförslaget och har i sak inga synpunk-
ter. Om detaljplaneförslaget antas och vinner laga kraft kommer genomförandeavtal att 
tecknas mellan LKAB och Gällivare kommun som i detalj reglerar ett eventuellt byg-
gande och framtida driftåtaganden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen är föranledd av gruvbrytningen i området och utövaren ansvarar för kost-
naderna. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En förbindelseväg mellan östra Malmberget och Mellanvägen för exempelvis vidare 
transport till Koskullskulle är viktigt för barn och unga. Gång- och cykelvägar, skoter-
spår mm som också kommer att anläggas är viktiga trafiksäkerhets- och aktivitetsåtgär-
der. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att lämna svar enligt upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Synpunkter på detaljplan för del Robsam 1:1. 
 
 
 


