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§ 116
Delgivningar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
1.
SOT 2008:20
105
Förvaltningschefen informerar:
1.
Besökarna och övriga tycker att det är förfallet i samhället. Planering finns
på att göra en kampanj till våren där man bl a försöker få med enskilda fastighetsägare i
upprensning i samhället.
2.
3.
Utbildning inom förvaltningen, fyra halvdagar för utredare och arbetsledare, ca 23 stycken några kommer även från ekonomi. Utbildningen kommer att handla
om administration, utredningsarbete, lagar och regler, sista halvdagen kommer att vara
mer riktade inom varje verksamhets specialområde.
2.
SOT 2008::30
511
Överklagan av service- och tekniknämnden i Gällivare kommun beslut 2008-12-18 in
skotertrafik efter skoterled i anslutning till skidspår och promenadväg utefter Vassaraälven.
3.
SOT 2008:11
311
Protokoll i mål nr F 1028-08 Ledningsrättsåtgärd beträffande Tjautjas by.
4.
SOT 2008:361
311
Indragning från allmänt underhåll av del av väg 1809 (väg till Lapland Airport), Gällivare kommun, Norrbottens län. Lagakraftbevis.
5.
SOT 2008:213
537
Ks § 132 Utbyte av bankantljus vid Gällivare flygplats.
6.
SOT 2008:213
537
Anmälan om byte av armaturer för bankantljus, Gällivare flygplats.
7.
SOT 2008:362
450
Kommunförbundet Norrbottens sammanträdesprotokoll 2008-06-12. Samverkansplan
för Avfall Norrbotten.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 179

2008-08-18
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
8.
SOT 2008:17
351
M 207/08 – Överklagande av länsstyrelsens beslut den 7 januari 2008 angående Skaulo
avloppsreningsverk i Gällivare kommun.
9.
SOT 2008:359
420
Inspektionsrapport från besök 30 juni 2008. Kavaheden 1:2.
10.
SOT 2008:368
420
Delegationsbeslut. Slutkommentar till miljörapporten för år 2007, Kavaheden 1:2.
11.
SOT 2008:17
351
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 § miljöbalken för
avloppsreningsanläggning för byarna Skaulo-Puoltikasvaara i Gällivare kommun.
12.
SOT 2008:313
007
Revisorernas slutdokument. Gällivare kommuns inventariehantering av främst konstsamlingen.
13.
SOT 2008:270
KsAu § 139/2008 Budgetuppföljning.

042

14.
SOT 2007:384
344
KsAu § 193/2008 Finansiering av utbyggnad Tjautjas VA.
15.
SOT 2008:358
821
KsAu § 194/2008 Ansökan om bidrag för upprustning av ishall – Malmbergets AIF.
16.
SOT 2008:357
260
KsAu § 196 Iordningsställande av industritomter – Vuoskonjärvi industriområde.
17.
SOT 2007:384
344
Kf § 48 Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Tjautjasjaure.
18.
SOT 2008:68
Kf § 51 Revidering av sotningstaxan .

174

19.
SOT 2008:193
Kf § 52 Revidering av taxa för brandskyddskontroll.

170

20.
SOT 2008:16
761
Kf § 53 Alkohol- och drogpolicy för Gällivare kommuns anställda.
|
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21.
SOT 2007:434
829
Kf § 59 Motion av Wania Lindberg (s) beträffande Tippsta.
22.
SOT 2007:485
842
Kf § 60 Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) angående de
kommunala informationsskyltarna.
23.
SOT 2007:481
317
Kf § 61 Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m) angående belysning vid sopsorteringsanläggning vid kiosken och bushållplatsen i Nilivaara.
24.
SOT 2007:484
317
Kf § 62 Motion av Ingrid Josefsson m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m) angående vägbelysning efter Wanhainenvägen (enskild väg) i Nilivaara.
25.
SOT 2007:483
514
Kf § 63 Motion av Ingrid Josefsson m), Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars
Alriksson (m), Stefan Sundqvist (m), Fredrik Nilsson (m) och Gunilla Peterson (fp) angående datumparkering.
26.
SOT 2007:482
312
Kf § 64 Motion av Frank Öqvist (s) angående gång- cykelväg mellan Koskullskulle och
Gällivare.
27.
SOT 2008:12
456
Kf § 67 Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) angående återvinningsstation Tjauatjas.
28.
SOT 2007:327
806
Kf § 68 Motion av Roland Axelsson (s), Siv Vågman (s) och Tommy Karlsson (s) angående översyn av prissättning på årskort i våra badhus.
29.
SOT 2008:92
Ks § 107 Budgetuppföljning.

042

30.
Ks § 112 Lokalutredning.

280

SOT 2008:166

31.
SOT 2008:212
Ks § 131 Myndighetskrav vid Gällivare flygplats.

|
|
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|
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§ 117
Delegationer
Beslut
Service- och tekniknämnden
har tagit del av delegationsbesluten.
Bakgrund
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden
EKONOMIFRÅGOR
Nedskrivning av kundfordringar, delegationsanmälan
Ekonomiassistenten har på delegation gjort nedskrivning av kundfordringar
enligt sammanställning.
Verksamhet

Belopp som
nedskrives

790 Enskilda VA-anläggningar

10.726 kr

Fordringarna har överlåtits Kund Inkasso för långtidsbevakning.
Kostnaden skall belasta verksamhet 790 Enskilda VA-anläggningar.
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING
Service- och tekniknämnden har beslutat
att ordföranden i service- och tekniknämnden ges delegation att besluta i upphandlingsärendet avseende entreprenör för utbyggnad av Tjauatjas va.
Ordföranden för Service- och tekniknämnden har beslutat
att anta anbud
Datum
2008-05-16

|
|

|
|

Objekt
Entreprenör_________
Utförande av ny deponi samt sluttäckning BDX Företagen AB
av avslutade deponier.

|
|
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2008-06-25

Utbyggnad Tjautjas Va etapp 2.
Luleå

2008-06-27

Utförande av energiåtgärder Gällivare
Simhall

AB Berggren&Bergman,
Siemens AB Building Technologies, Sundsvall

Förvaltningschefen har beslutat
att anta anbud
Datum
2008-06-02

Objekt
Ombyggnad luftbehandling hus F,
Välkommaskolan

Entreprenör_________
Leab Luftbehandling AB,
Gammelstad

Datum
2008-06-24

Objekt
Leverans slitlagergrus Sikträskvägen.

Entreprenör_________
Ola H Konsulting AB,
Gällivare

GVA-chefen har beslutat
att anta anbud
Datum
2008-03-26

Objekt
Leverans av 2 st fordon GVA

Entreprenör_________
Eriksson Bil i Gällivare AB

Enhetschefen för Fritid har beslutat
att anta anbud
Datum
2008-06-18

Objekt
Entreprenör_________
Utförande av stängsel vid utomhuspoolen, Heab Stängsel, Luleå
Malmberget.

2008-06-24

Täckning av utomhuspoolen Malmberget

Mirena Badprodukter AB,
Mullsjö

FASTIGHETSÄRENDEN
Bostadsanpassningsansvarig har beslutat
att bevilja bostadsanpassningsbidrag i 57 st ärenden under innevarande verksamhetsår.
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§ 118
Kommunala råden informerar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga punkten till handlingarna.
Bakgrund
Ingen information finns.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

Sidan 183

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 184

2008-08-18
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
SoT/2008:92
§ 119
Budgetuppföljning juni 2008
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna
Bakgrund
Uppföljningen av budget 2008 till och med juni månad och med prognos för helåret har
sammanställts. Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde är det snöröjningskostnaderna som har högre kostnader än vad det periodiserade utfallet pekar på.
Service- och teknikförvaltningen har hela våren signalerat att snöröjningskostnaderna
kommer att ge upphov till ett underskott. Arbetet med att analysera avtal, prioriteringar,
organisation av arbetet och metoder har inletts och kommer att fortgå under hösten.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning juni 2008 och prognos för verksamhetsåret 2008.
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SoT/2008:395
§ 120
Åtgärdsprogram avseende uppskattat underskott i budget 2008
Beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att 1.100.000 kronor som i budget 2008, finns på ansvar 124, verksamhet 710 Flyget
och aktivitet 337 tas i anspråk för uppskattat underskott för snöröjningen 2008,
att 1.100.000 kronor av de pengar som inkommit till kommunen från Nordic Airways
avseende amortering av skuld tas till täckande av uppskattat underskott för snöröjningen
2008,
att resterande cirka 200.000 kronor i första hand omfördelas från de driftramar som
finns inom förvaltningens gatuavdelning.
Bakgrund
Vid sammanträde 18 juni 2008 § 139 har kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragit är
service- och tekniknämnden att senast den 8 september inlämna åtgärdsplaner avseende
åtgärder för att komma till rätta med uppskattat underskott i budget 2008.
Förslag till åtgärdsplan för täckande av uppskattat underskott i budget 2008 har upprättats.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningens föreslår service- och tekniknämnden besluta
att 1.100.000 kronor som i budget 2008, finns på ansvar 124, verksamhet 710 Flyget
och aktivitet 337 tas i anspråk för uppskattat underskott för snöröjningen 2008,
att 1.100.000 kronor av de pengar som inkommit till kommunen från Nordic Airways
avseende amortering av skuld tas till täckande av uppskattat underskott för snöröjningen
2008,
att resterande cirka 200.000 kronor i första hand omfördelas från de driftramar som
finns inom förvaltningens gatuavdelning.
Beslutsunderlag
1. Förslag till åtgärdsplan avseende uppskattat underskott i budget 2008

|
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SoT/2008:392
§ 121
Driftprojekt, avveckling fastigheter
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att medel till projekt översyn förvaltningsavtal får belasta konto 126 204 94014 med
200.000 kr.
Bakgrund
Inom driftbudgeten för förvaltade fastigheter finns det ett driftprojekt verksamhet 204
Avveckling av fastigheter, med tilldelad budget 1.000 kkr. Inom samma verksamhet,
förvaltade fastigheter har kommunstyrelsen beslutat om en översyn av nuvarande förvaltningsavtal med TOP bostäder AB. Kostnaderna för översyn beräknas i nuläget till
200.000 kr. Vi har inte ännu någon finansiering av detta arbete som beräknas kunna
starta under augusti 2008.
Fastighetsavdelningen bedömer att ovan angivna utredning/översyn kan inrymmas i
anslaget till avveckling av fastigheter.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden
att medel till projekt översyn förvaltningsavtal får belasta konto 126 204 94014 med
200.000 kr.
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SoT/2008:384
§ 122
Ansökan om kommunala lönebidrag
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att Gällivare-Malmbergets fotbollsförening beviljas kommunalt lönebidrag med angivet
belopp 32.400 kronor.
Bakgrund
Nedanstående arbetsgivare/förening har inkommit med ansökan om kommunalt lönebidrag.
Gällivare-Malmbergets Fotbolls förening
Ansökan avser en lönebidragstjänst vid föreningens kansli, arbetsuppgifterna består i
bl.a. administration.
Konsekvens:
Antal personer Bidragsenh./anst Bidragsantal Sysselsättn.grad Kostnad
1
1
2
100 %
32.400
Summa 32.400
Efter ovanstående disponeringar; återstår medel = 129.012 kronor
Fastställda prioriteringsregler för beviljande av bidrag:
1. Handikapporganisationer
2. Sociala föreningar
3. Föreningar där kommunnyttan bedöms som stor (de som driver viktiga anläggningar
och de som bedriver särskilt viktig ungdomsverksamhet)
4. Övriga
Förslag till beslut
Med beaktande av ovanstående föreslår Sysselsättningssektionen
att följande förening beviljas kommunalt lönebidrag med angivet belopp.
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Gällivare-Malmbergets
Fotbolls förening

Ant.
pers

Bidr/
anst.

Bidrant.

Syss.
grad

Bidr/
år

1,0

1,0

2

100 %

32.400

Summa

32.400

Med hänvisning till ovanstående förslag överlämnas ärendet till Service- och tekniknämnden för beslut.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från arbetsmarknadsavdelningen.
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SoT/2008:389
§ 123
Avtal om hjälp för räddningstjänst
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att teckna avtal om räddningstjänsthjälp med Överkalix kommun.
Bakgrund
I avsaknad av ett fungerande brandvärn i Hakkas finns det ett behov av att teckna ett
avtal om räddningstjänsthjälp i Gällivare kommuns södra delar gränsande mot Överkalix kommun, efter väg E 10 mot Skröven och väg 813 mot Vouddas.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att teckna avtal om räddningstjänsthjälp med Överkalix kommun.
Beslutsunderlag
1. Förslag på avtal om hjälp för räddningstjänst.
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SoT/2008:390
§ 124
Sotningsavtal
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att avvakta med beslutet till nästa nämndssammanträde 23 september 2008.
Bakgrund
Tidigare sotningsavtal har löpt ut och det är aktuellt med ett nytt sotningsavtal för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll träffas mellan Gällivare kommun och Sotarn i
norra Lappland AB enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och dess Förordning om
skydd mot olyckor.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnde besluta
att teckna nytt sotningsavtal med Sotarn i norra Lappland AB.
Beslutsunderlag
1. Förslag på avtal.
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SoT/2008:252
§ 125
Ansökan om bidrag till Ridklubben Dundret
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att Dundrets Ridklubb samråder med kommunen om gemensam besiktning av Ridklubbens anläggning,
att kostnaderna för besiktningen delas mellan Dundrets Ridklubb och Service och teknikförvaltningen,
att representanter från Dundrets Ridklubb och service och teknikförvaltningen deltar vid
besiktningstillfället,
att uppdra åt förvaltningen att undersöka alternativa driftformer.
Bakgrund
Ridklubben Dundret ansöker om bidrag i rubricerat ärende till en totalkostnad på
3.015.000 kr och posterna sammanfattas enligt nedan. Därutöver önskar föreningen att
kommunen tar över fastigheten.
Kr:
1. Åtgärder takläckage samt snörasskydd
350.000
2. Nya staket rasthagar
350.000
3. Byte ridhusbotten i manegen
350.000
4. Nya datorer och program
125.000
5. Målning fasaden
300.000
6. Dränering väg och manegevägg
200.000
7. Utbyte låssystem
175.000
8. El-revision
50.000
9. Byte dörrar och garageportar
140.000
10. Upprustning Ridstigen, nytt material
300.000
11. Nya sadlar
200.000
12. Förnya hästar och ponnys
200.000
13. Förlusttäckningsbidrag 2007
275.000
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet gjort bedömningen att
punkterna 1-3 samt 5-10 (2.215.000 kr) kan anses berättigade för bidragsgivning och
kopplat till fastigheten och verksamhetsområden. De övriga punkterna tolkas mer vara
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kopplat till en form av driftsnivå som föreningen själva måste ordna finansiering för och
prioritera av. Förlusttäckningsbidrag är nog också att betrakta som egen driftsprioritering och här skall nog kommunen akta sig för att skapa prejudikat.
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 17 juni 2008 § 100 beslutades att återremittera ärendet för vidare handläggning.
Service- och teknikförvaltningen har träffat företrädare för Dundrets Ridklubb i syfte att
diskutera vilka åtgärder som avser inventarier och vad som är underhåll, utforma en
prioriteringslista avseende underhåll och upprätta förslag till tidplan.
Eftersom åtgärderna som kan anses prioriterade med hänsyn till säkerhet för besökare,
hästar och anläggningen är omfattande och inte alldeles enkla att prioritera föreslår service och teknikförvaltningen att Dundrets Ridklubb beställer besiktning av anläggningen och att den som ska utföra besiktningen ska vara godkänd av både Dundrets Ridklubb och service och teknikförvaltningen. Kostnaderna för besiktningen delas mellan
Dundrets Ridklubb och service och teknikförvaltningen. Vid besiktningstillfället ska
representanter från såväl Dundrets Ridklubb som kommunen delta.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att Dundrets Ridklubb samråder med kommunen om gemensam besiktning av Ridklubbens anläggning,
att kostnaderna för besiktningen delas mellan Dundrets Ridklubb och Service och teknikförvaltningen,
att representanter från Dundrets Ridklubb och Service och teknikförvaltningen deltar
vid besiktningstillfället.
Beslutsunderlag
1. Ridklubben Dundrets önskelista.
2. Ansökan om förlusttäckningsbidrag 2007.
3. Service- och tekniknämndens beslut § 100, 2008 06 17.
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SoT/2008:223
§ 126
Lina Anderssons idrottsstipendium
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta upprättat förslag till normer för Lina Anderssons idrottsstipendium,
att ansöka om 15.000 kronor i budget 2009, för stipendiet,
att från Gällivare skidallians utse Lars-Gunnar Pettersson.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att inrätta ett idrottsstipendium
uppkallat efter skidåkaren Lina Andersson. Lina född och uppvuxen i Malmberget, har
haft stora framgångar, inte minst vid olympiska spelen 2006 i Turin, då hon som en av
deltagarna i sprintstafett laget tog guld. Själv säger Lina att hennes intresse för skidåkning troligen kommer från pappa och farfar som båda varit aktiva och tävlat. I familjen
Andersson är det Lina som för all framtid skrivit in sig i Gällivares idrottshistoria, vilket
kommunen vill uppmärksamma genom att instifta ett idrottsstipendium i hennes namn.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta
att anta upprättat förslag till normer för Lina Anderssons idrottsstipendium,
att ansöka om 15.000 kronor i budget 2009, för stipendiet.
Beslutsunderlag
1. Förslag till normer för Lina Anderssons idrottsstipendium.
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SoT/2008:360
§ 127
Yttrande över samrådhandlingar avseende upprättat förslag till detaljplan för kv
Gojan, Gällivare
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att understryka kravet på att behovet av parkeringsytor som åtgärderna medför för fastigheten totalt måste lösas genom anordnande av parkeringsutrymmen inom fastigheten,
att framtida behov av att reglera in- och utfarter till p-anläggning är möjliga att göra
genom att t.ex. endast tillåta svängande trafik i ena riktningen.
Bakgrund
Upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Gojan 15 inom kvarteret Gojan i Gällivare centrum har överlämnats för samråd till service- och tekniknämnden. Planområdet är
beläget vid Storgatan, Kyrkoallén, Hantverkaregatan och Smedjegatan vid Vassaratorg i
Gällivare centrum. För området gäller upprättad detaljplan från 1989, där inriktningen
handel och parkering gäller för större delen av området, dock med bostadsbebyggelse i
norra delen av planområdet.
Området är bebyggt med fastigheter där bland annat ICA och Em-möbler är stora hyresgäster. I nuläget omfattar bebyggelsen två plan som till stor del består av parkeringsgarage och butikslokaler. Infart till parkeringsgaraget sker idag via Östra Kyrkoallén
nära korsningen med Hantverkaregatan och utfart görs via Smedjegatan. I hörnet Storgatan/Kyrkogatan är kvarteret bebyggt med en åtta våningar hög byggnad som i huvudsak innehåller bostäder. I hörnet Storgatan/Smedjegatan finne en byggnad med butiker i
bottenplan och två plan med bostäder.
Nu upprättat förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra ytterligare byggande av bostäder. Fastighetsägaren Hemåt, avser uppföra flerbostadshus med cirka 60 lägenheter
på befintlig byggnadskropp. Den planerade byggnadskroppen mot Vassaratorg uppföras
som punkthus i tolv våningar med bostäder i tio av dessa plan.
Parkering för de tillkommande bostäderna och lokalerna ska inrymmas inom fastigheten
genom en påbyggnad av befintligt parkeringshus. Antalet platser som anordnas ska följa
de normer som finns för olika verksamheter. Vatten och avlopp finns i kvarteret och
möjlighet att ansluta till fjärrvärme.
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Service- och teknikförvaltningen har granskat förslaget till detaljplan och vill understryka kravet på att behovet av parkeringsytor som åtgärderna medför för fastigheten totalt,
måste lösas genom anordnande av parkeringsutrymmen inom fastigheten. Eventuellt
kan framtida behov av att reglera in- och utfarter till p-anläggning uppstå. Detta är möjligt genom att t.ex. endast tillåta svängande trafik i ena riktningen.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att understryka kravet på att behovet av parkeringsytor som åtgärderna medför för fastigheten totalt, måste lösas genom anordnande av parkeringsutrymmen inom fastigheten.
att framtida behov av att reglera in- och utfarter till p-anläggning är möjliga att göra
genom att t.ex. endast tillåta svängande trafik i ena riktningen.
Beslutsunderlag
1. Samrådshandling. Detaljplan för Gojan 15 m fl.
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§ 128
Yttrande över förslag till detaljplan för del av fastigheten Dundret 5:4 Liikavaarabackan, Dundret fjällanläggning
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att yttrandet får utgöra service- och tekniknämndens synpunkter till Miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har tidigare lämnat synpunkter angående VA-frågorna
på Dundret. Synpunkterna finns med i förslaget till detaljplan under avsnittet tekniska
frågor.
Beslutsunderlag
1. Förslag till detaljplan.
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse.
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SoT/2008:353
§ 129
Arbetsmodell för Ungdomsfullmäktige och Ungdomar projekt pengar (UPP)
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att det i materialet bör framgå vilka krav kommunen som bidragsgivare ställer på mottagaren i samband med arrangemang eller aktiviteter där bidrag enligt UPP ska utgå,
att ett eventuellt krav på medverkande av vuxna vid arrangemang/aktiviteter görs tydligt,
att utse Bernd Lass som nämndens representant i den politiska styrgruppen.
Bakgrund
År 2007 beslutade kommunfullmäktige att en utredning skulle göras kring frågan om
förslag kring och arbetsmodell för det framtida Ungdomsfullmäktige. En arbetsgrupp
bestående av representanter från Barn- och Utbildningsförvaltningen och Nämnds- och
Utredningsenheten har tillsammans med ungdomar från elev- och ungdomsråden utarbetat ett förslag som nu presenteras.
Service- och teknikförvaltningen har gått igenom det material som arbetsgruppen kommer att presentera för kommunfullmäktige som uppdragsgivare. I förslaget finns redovisat arbets-modellen för de så kallade UPP-pengarna. Det är medel som kan nyttjas av
ungdomar som vill göra något för andra ungdomar. De blanketter som utarbetats för
information, ansökan och redovisning av UPP-aktiviteterna har bifogats till ärendet. Inte
på något ställe framkommer vilka krav kommunen ställer på arrangemanget eller aktiviteten för att bidrag ska utges.
Det är vanligt att kommunerna kräver att arrangemang ska vara drogfria, inte rasistiska
eller sexistiska eller ha inslag av våld, om bidrag ska utgå. Det borde också framgå i
materialet. Inte heller finns något i materialet om att ett arrangemang/aktivitet som tex.
13-åringar gör för andra 13-åringar ska ha stöd från vuxna om bidrag ska utgå. Skulle
det vara så arbetsgruppen diskuterat borde det framgå i materialet, i syfte att undvika
otydligheter eller missförstånd.
Årsbudgeten för Ungdomsfullmäktige och UPP föreslår man fastställs till 410 000 kronor varav 10 000 kronor ska användas för dagar med ungdomsfullmäktige. Anslaget ska
inarbetas i budget from 2009 och budgeten bygger på anslag som barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås omfördela.
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Service- och tekniknämnden ska dels godkänna upprättat förslag avseende arbetsmodellerna för ungdomsfullmäktige och UPP och dels utse en politiker från nämnden som
representant i den politiska styrgruppen. Från service- och teknikförvaltningen kommer
Tommy Isaksson att delta i arbetet.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta
att det i materialet bör framgå vilka krav kommunen som bidragsgivare ställer på mottagaren i
samband med arrangemang eller aktiviteter där bidrag enligt UPP ska utgå
att ett eventuellt krav på medverkande av vuxna vid arrangemang/aktiviteter görs tydligt
att utse
som nämndens representant i den politiska styrgruppen.
Beslutsunderlag
1. Karin Lyngmarks utredning.
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SoT/2008:321
§ 130
Yttrande över motion med förslag att komma tillrätta med skrotbilar i kommunen
Beslut
Service- och tekniknämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att skrivelsen får utgöra svar på motionen,
att motionen är besvarad.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande, fått en motion med förslag att service- och
teknikförvaltningen utreder om det står bilar som inte varit i bruk under en längre tid, att
se över uppsamlingsplats där skrotbilar kan förvaras och samla ihop dessa för borttransport.
I motionen skriver motionärerna att det ” står idag många bilar långtidsparkerade på
gator i tätorterna och på parkeringsplatser. Många av dessa kan vara bilar som används
lite vintertid, och står parkerade och insnöade med fastighetsägarens tillstånd. Det som
däremot är viktigt är att utreda om det finns bilar som är avställda, sk ”skrotbilar” stående på gator och parkeringsplatser. Dessa avställda bilar medverkar till att samhället ser
förfallet och ovårdat ut. ”Skrotbilarna” är ett hinder för snöröjning, renhållning och är
dessutom en trafikfara”.
Precis som motionärerna skriver finns det bilar ”långtidsparkerade” på gator, parkeringsytor och grönytor i samhället. Arbetet med att dokumentera hur det ser ut och finna
juridiskt hållbara lösningar för ett omhändertagande har också pågått en tid i förvaltningen.
En inventering av samtliga bilar som står på parkeringsplatser, grönytor eller gator finns
utarbetad. Bilarna har också värderats av besiktningsman. I de fall registrerad ägare har
återfunnits har denne kontaktats med uppmaning att flytta bilen. En del av bilarna har
med den åtgärden blivit flyttade, men många står fortfarande kvar bland annat de bilar
där registrerad ägare inte hittats.
Bilar faller numera under reglerna för producentansvar. Det innebär att tillverkaren eller
den som fört in en bil i Sverige, är skyldig att ta emot den gratis (om bilen inte saknar
väsentliga delar såsom motor, växellåda och katalysator) och att se till att material och
komponenter från bilen återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.
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Refero är ett samarbete mellan Sveriges ledande bilproducenter, importörer, bildemonterare och Stena. Tillsammans har de ett nationellt nätverk av mottagningsanläggningar
som ska ta emot bilar som ska skrotas. De erbjuder kostnadsfri hämtning av skrotbilar
under förutsättning att det senaste utfärdade registreringsbeviset finns och kan uppvisas.
Detta innebär att i de fall vi inte kan finna senaste registrerade ägaren har vi mycket
svårt att agera. Ett alternativ är att forsla fordonet för uppställning till ett inhägnat och
bevakat område. Vår ambition har varit att nyttja en befintlig yta på Kavahedens avfallsanläggning för detta men Länsstyrelsen godkänner inte den åtgärden eftersom frågan handlar om ett producentansvar som ska lösas av dem.
Då Referos krav omöjliggör en effektiv hantering av de skrotbilar där inte registrerade
ägare kan återfinnas har vi kontaktat både Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting. Länsstyrelsen delar vår uppfattning att Referos krav
omöjliggör hanteringen av de skrotbilar som mer eller mindre medvetet övergivits av
ägaren, men har inga råd om hur vi kan gå vidare. Sveriges kommuner och Landsting
har varit aktiva i frågan men deras synpunkter har mest handlat om ersättningar för
kostnader i samband med transporter av övergivna fordon. Frågan om kravet på registreringsbevis för skrotning har därför ställts till Vägverket som utfärdar regler för detta.
Så snart vi fått svaret kommer vårt arbete att fortgå.
Service och teknikförvaltningen kan i nuläget inte gå vidare i ärendet utan avvaktar svar
från Vägverket i denna fråga.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att avge svar på motionen enligt ovan och att därmed
anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion Tommy Nyström (s) och Birgitta Larsson (s).
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse.
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SoT/2008:320
§ 131
Yttrande över motion angående socialt företagande
Beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att skrivelsen får utgöra svaret på motionen,
att motionen är besvarad.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion, med förslag att Gällivare
kommun aktivt stödjer start av sociala företag för att tillskapa meningsfullt arbete för
funktionshindrade och andra grupper som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.
I motionen skriver motionärerna att ”Människor med olika funktionshinder har svårt att
etablera sig på den öppna arbetsmarknaden vilket leder till utslagning och utanförskap.
Den traditionella arbetsmarknaden kan inte tillgodose behovet av arbete för dessa kommuninvånare”.
Service och teknikförvaltningens enhet AMA har frågan om sociala företag på agendan
just nu. Ambitionen är att söka förstudiemedel i syfte att få en uppfattning om de uppgifter som finns exvis hos kommunen och som med fördel skulle kunna utföras av ett
socialt företag exvis ett kooperativ. Ytterligare ett syfte med förstudien är att undersöka
kunskapsnivån och intresset för socialt företagande bland grupper av arbetslösa, beslutsfattare, företag och andra i kommunen..
Frågan eller yrkandet som motionärerna pekar på är just en sådan som service och teknikförvaltningen har för avsikt att ställa till politiken i Gällivare, när underlaget från
förstudien finns färdigt att presenteras. Ställs frågan idag, utan relevant information och
kunskap riskerar vi att svaren blir allmänna då inga referensramar om konsekvenserna
har kunnat göras. Vår ambition är därför att kunna exemplifiera vilka tänkbara kommunala arbeten som skulle kunna upphandlas hos ett kooperativ för att frågan ska bli tydlig
och möjligheten för politiken att seriöst bedöma frågan och ta ställning då ökar.
När förstudien är färdig och resultaten analyserade och presenterade i olika beslutande
organ ska frågan om möjligheterna att gå vidare i ett större projekt under en längre tid
och gärna i samarbete med andra kommuner eller länder, värderas och avgöras.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att avge svar på motionen enligt ovan och att därmed
anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Rita Poromaa (s) och Valborg Fältholm.
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse.
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SoT/2008:396
§ 132
Arena där medborgarna kan träffa service- och tekniknämndens politiker
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att under en försöksperiod på ett år, med start den 11 november 2008, bjuda in allmänheten att under sammanträdesdagarna besöka service- och tekniknämndens sammanträden mellan klockan 11.00 och 12.00,
att service- och tekniknämnden inför varje sammanträde annonserar och inbjuder allmänheten i det lokala annonsbladet Kometen.
Bakgrund
Medborgarnas möjligheter att både komma med nya idéer och förslag, men också ge
synpunkter på aktuella frågor som service- och tekniknämnden ska besluta om, är angeläget och ett viktigt redskap i demokratifrågorna. Många möten sker med enskilda ledamöter i nämnden och naturligtvis på de politiska partiernas möten. Däremot saknas
forum där service- och tekniknämnden gemensamt kan träffa allmänheten.
Ett sätt att ge medborgarna denna möjlighet, är att vid sammanträden avsätta en timme
då sammanträdet ajourneras och allmänheten ges möjlighet att diskutera med och ställa
frågor till politikerna. Vilka frågor och förslag som ställs bestämmer den som besöker
nämnden. Det kan vara så att inte svar kan ges på frågor under mötet, i så fall ska svaret
skickas till frågeställaren när detta finns. Om ingen besökare finns, fortsätter sammanträdet som tidigare. På detta sätt har möjligheterna för medborgarna att ställa frågor,
komma med förslag eller bara säga sin mening ökat.
Då service- och tekniknämnden kommer att företa kommunbesök vid sammanträdet i
september är det lämpligt att allmänheten bjuds in första gången till sammanträdet den
11 november 2008.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att under en försöksperiod på ett år, med start den 11 november 2008, bjuda in allmänheten att besöka nämndens sammanträden mellan klockan 11.00 och 12.00,
att service- och tekniknämnden inför varje sammanträde annonserar och inbjuder allmänheten i det lokala annonsbladet Kometen.
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SoT/2008:369
§ 133
Delegation avseende antagande av entreprenör, Tjautjas VA
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att ordförande i service- och tekniknämnden ges delegation att besluta i upphandlingsärendet avseende entreprenör för utbyggnad av Tjautjas VA.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har redovisat möjlig finansiering av utbyggnad av vaanläggningen i Tjautjas. Enligt planeringen ska arbetet påbörjas under augusti månad
och anbudshandlingar har upprättats och inkomna anbud kommer att bedömas under
juni eller första hälften av juli månad.
För att inte orsaka försening av arbetet föreslår service och teknikförvaltningen att service- och tekniknämnden beslutar att ordförande i nämnden ges delegation att besluta i
upphandlingsärendet.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att ordförande i service- och tekniknämnden ges delegation att besluta i upphandlingsärendet avseende entreprenör för utbyggnad av Tjautjas va.
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SoT/2008:357
§ 134
Delegation avseende antagande av entreprenör, anläggningsarbete Vuoskonjärvi
industriområde, Gällivare
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att ordförande i service- och tekniknämnden ges delegation att besluta i upphandlingsärendet avseende entreprenör för anläggningsarbeten Vuoskonjärvi industriområde, Gällivare.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har redovisat möjlig finansiering av anläggningsarbeten Vuoskonjärvi industriområde, Gällivare. Enligt planeringen ska arbetet påbörjas
under augusti månad och anbudshandlingar har upprättats och inkomna anbud kommer
att bedömas under första hälften av augusti månad.
För att inte orsaka försening av arbetet föreslår service och teknikförvaltningen att service- och tekniknämnden beslutar att ordförande i nämnden ges delegation att besluta i
upphandlingsärendet.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att ordförande i service- och tekniknämnden ges delegation att besluta i upphandlingsärendet avseende entreprenör för anläggningsarbeten Vuoskonjärvi industriområde, Gällivare.
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SoT/2008:344
§ 135
Service- och tekniknämnden frågar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att frågorna besvaras vid nästa sammanträde.
Frågor
1. Synpunkter har inkommit avseende Utomhuspoolen, den är inte ren, bassängkanten halkig, löv i bassängerna mm.
2. Bättre information om att Badhuset i Gällivare är stängt till november.
3. Studiebesök i någon av det tidigare omnämnda kommuner för att se hur man där
hanterar skoterfrågor i tätorten med omnejd.
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SoT/2008:216
§ 136
Information om arbetet revidering av renhållningsordningen
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att styrgruppen för avfallsfrågor blir beredningen i service- och tekniknämnden.
Bakgrund
Arbetet med avfallsplan och lokala bestämmelser för avfall i Gällivare kommun tangerar frågorna många andra områden som kan hänföras till miljö. Som exempel kan nämnas vatten, energi, inköp och transporter. För att betona avfallsplanen del av något större
kommer service och teknikförvaltningen att utarbeta en vision eller strategi som handlar
om vår gemensamma miljö och som knyts till max tre mål.
Cora Karlsson som arbetar med avfallsplanen redovisade kortfattat den beskrivning av
nuläget som finns färdig. Vissa frågeställningar kommer att utredas vidare innan slutgiltig nulägesbeskrivning presenteras.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 208

2008-08-18
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
SoT/2008:407
§ 137
Information om framtidsfrågor
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Situationen med avfolkning av byarna innebär att nya frågeställningar blir aktuella. I
samband med förvaltningschefen resor i kommunen kan noteras att vissa byar helt saknar fast boende. Frågor som sammanhänger med den kommunala infrastrukturen exempelvis gatubelysning, ansvar för vägar och verksamhetsområde för vatten och avlopp
aktualiseras. I syfte att inleda en diskussion om hur politiken ser på dessa frågor kommer material att utarbetas under året och presenteras för nämnden. Frågornas komplexitet kan kräva diskussioner i flera politiska nämnder och styrelser.
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SoT/2008:25
§ 138
Kurser/Konferenser/Återkoppling
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att Botolf Brandebo deltar i Vägverkets nätverksträff den 23-24 oktober 2008 i Arjeplog,
att ordinarie och ersättare kan anmäla sig till Arbetsmiljöansvar i kommuner – Om förtroendevaldas arbetsgivarroll den 31 oktober i Gällivare,
att i övrigt lägga kurserna till handlingarna.
Bakgrund
Kommunakuten AB inbjuder till kurs ”Rätt beslut vid upphandling i konkurrens”.
Tid och plats: 17 september 2008 på Saturnus konferens, Stockholm.
Avgift: 2,150 kr exkl moms. Kaffe, lunch och dokumentation ingår.
Anmälan: Senast 25 augusti.
Centrum för Biologisk Mångfald arrangerar mångfaldskonferensen ”Vägar till mångfald”, om en transportinfrastruktur i harmoni med landskapet.
Tid och plats: 7-9 oktober, Uppsala slott.
Avgift för hela konferensen: 3.000 kr exkl moms inkl bokningsavgift, måltider, exkursionstransporter och dokumentation.
Anmälan: Senast 7 september om hjälp med bokning av logi önskas. Övrigt: fram till
29 september
Luleå kommun, Räddningstänsten inbjuder till konferens ”Anlagd brand – allas ansvar”.
Tid och plats: 28 oktober i Luleå.
Inbjudan kommer i september, men boka redan nu in tisdag 28 oktober!
Gällivare kommun, Personalenheten inbjuder till utbildning ”Arbetsmiljöansvar i kommuner – Om förtroendevaldas arbetsgivarroll”
Tid och plats: fredag 31 oktober 2008 kl 8.00 – 12.00 i Gällivare eller Malmberget. Lokal meddelas senare.
Anmälan: Senast 26 september till Stina Alavaara.
Avgift: Självkostnadspris (totalkostnaden fördelas/deltagare, ca 250 kr)
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Nästa nätverksträff: 23 – 24 oktober 2008 i Arjelog.
Program skickas ut i början på hösten!
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till fyra remisskonferenser om förslag till
revidering av plan- och bygglagen, september – oktober 2008.
Tid och plats: 5 sept Stockholm, 8 sept Göteborg, 30 sept Malmö och 2 okt Umeå.
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