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§ 139
Delgivningar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Bakgrund
1.
SOT 2008:20
105
Förvaltningschefen informerar:
- Service- och tekniknämndens taktiska plan utifrån målformuleringar redovisas vid
nästa sammanträde.
- Invigning Storgatan i oktober.
- Revisorerna kommer till nästa sammanträde.
2.
SOT 2008:436
370
Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 08:62. Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar.
3.
SOT 2008:423
059
Lapplands Kommunalförbunds förslag till sändlista inom respektive kommun för direktionsprotokoll. § 123, Upphandling/inköp, för kännedom.
4.
SOT 2008:423
059
Ks § 146/2008. Samverkan angående upphandling och inköp inom Lapplands Kommunalförbund (KS/2008:467).
5.
SOT 2008:424
106
Lapplands Kommunalförbunds förslag till sändlista inom respektive kommun för direktionsprotokoll. § 130, avfallshantering, för kännedom.
6.
SOT 2008:422
537
Luftfartstyrelsens beslut till ansökan om medgivande, Gällivare flygplats.
7.
SOT 2008:11
311
Luleå Tingsrätts underrättelse om inställd förhandling i mål nr F 1028-08, angående
ledningsrätt beträffande Tjautjas by.
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8.
SOT 2008:433
106
Ny representant till lokal samrådsgrupp för fjällsäkerhet.
9.
SOT 2008:42
821
Utlåtande över efterbesiktning avseende omläggning golv Malmbergets sporthall.
10.
SOT 2008:167
Protokoll från Hälsorådets möte 21 maj 2008.

773

11.
SOT 2008:437
314
Vädjan till fastighetsägare att inte nyttja trottoar och gatumark för uppställning av fordon inför snöröjning och förberedelser för kommande vinter.
12.
SOT 2008:443
422
Ks § 147/2008. Samråd – översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Bottenvikens vattendistrikt med Torneälvs avrinningsområde 2008-2009.
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§ 140
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.
Belopp som
Verksamhet
nedskrives, kr
380 Sim & sporthallar
1.217;59
575 Försörjningsstöd

1.800;00

Fordringarna som nedskrivs är överlämnade till Kundinkasso för långtidsbevakning.
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING
Inköpschefen har beslutat
att anta anbud
Datum
2008-05-30

Objekt
Installation brandlarm Tallbackaskolan och

Entrepreör_________
Niscayah AB, Luleå

Mariaskolan.

|
|

2008-08-11

Service av brandlarmanläggningar

Norrbottens El & TeleService, Koskullskulle.

2008-08-11

Service av inbrottslarmanläggningar

Niscayah AB, Umeå
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FASTIGHETSÄRENDEN
Fastighetschefen har beslutat
att anta anbud
Datum
2008-07-22

Objekt
Entreprenör__________
Målning Forsgårdsvillorna hus 74, 76 och förråd. Gällivare Måleri AB,
Gällivare

Bostadsanpassningsansvarig har beslutat
att bevilja bostadsanpassningsbidrag i 81 st ärenden under innevarande verksamhetsår.
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§ 141
Kommunala råden informerar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Terttu Kult informerade från Kommunala Pensionärsrådet. De hade kritik över;
1. Säkerheten kring bygget på Storgatan.
2. Grop vid MD:s grill.
3. Kritik kring service- och tekniknämndens kallelse där det finns punkter där
det står att ärendet redovisas vid sammanträdet.
Terttu Kult har kontaktat Sven-Erik Möller och Herbert Guthlein som åtgärdar de två
första punkterna.
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SoT/2008:81
§ 142
Delårsbokslut
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättat delårsbokslut tom augusti månad 2008.
Bakgrund
Den tidigare uppgivna preliminära prognosen på ett underskott motsvarande 1,3 miljoner kronor kvarstår. Ytterligare orosmoln har dykt upp och bland annat prognostiseras
försörjningsstödet ge ett underskott för helår på cirka 500.000 kronor. Driftkostnaderna
för underhåll av grönytor, parker och infrastrukturen för fritid redovisar i dagsläget ett
underskott. Ambitionen och kraven på organisationen är att underskottet ska stanna vid
det tidigare redovisade.
Inom affärsverksamheterna har vi under perioden fått lära oss att avfall är pengar. För
företagsavfallet redovisas ett underskott på cirka 500.000 kronor vilket också är relevant
för helåret. Aktörerna inom avfallssektorn har blivit betydligt flera mest beroende på att
avfallet representerar ett värde.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut för augusti månad 2008.
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SoT/2008:303
§ 143
Översyn av service- och tekniknämndens reglemente
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
anta service- och tekniknämndens förslag till nytt reglemente,
att kommunfullmäktiges beslut 25 oktober 2008 § 182 samt 6 mars 2006 § 7 därmed
upphör gälla.
Bakgrund
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning
och innehåll skiljer sig mellan nämnderna och översynen har bland annat syftat till att få
nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare och
tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdaterats i
de avseenden de blivit inaktuella.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Översynen gör det enklare för alla medborgare också barn och ungdomar att hitta det
man söker i reglementena.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anta service- och tekniknämndens förslag till nytt
reglemente.
Beslutsunderlag
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar skriven med kursiv stil.
2. Förslag till nytt reglemente.
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SoT/2008:449
§ 144
Styrkort för service- och tekniknämnden
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta de utarbetade styrkorten för service- och tekniknämnden.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2008 fattat beslut om att anta en ny styrmodell för
Gällivare kommun. Den nya styrmodellen, balanserad styrning med styrkort som verktyg kommer för kommunen att innebära enhetlighet, en tydlig och enkel struktur för
mål, mått, mätning, uppföljning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Nämndernas och bolagens arbete med sina styrkort ska formellt vara färdigställt och beslutat
under hösten 2008.
Service- och tekniknämnden har utvecklat sina styrkort med hänsyn till kommunfullmäktiges strategiska och övergripande styrkort. Nämndens styrkort ska antas för att sedan gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att införa styrkort har inte på kort sikt någon ekonomisk konsekvens. Långsiktigt ska de mål och mått som nämnden beslutat om infogas i den budget som nämnden
tilldelas för verksamhetsåret 2009. Resurserna ska fördelas utifrån de mål som finns i
styrkorten.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet att anta styrkort får ingen påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta
att anta de utarbetade styrkorten.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens styrkort.
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SoT/2008:435
§ 145
Förslag på fördelning och prioritering av verksamhetsbidraget
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att verksamhetsbidraget för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30, som belastar 2008-års
budget utgår med 63 kronor per deltagare och 17 kronor per aktivitetstillfälle,
att det för perioden 2008-07-01 – 2008-12-31, som belastar 2009-års budget utgår samma bidragsbelopp för deltagare och aktivitetstillfälle som för första halvåret 2008,
att aktiviteter i kommunens byar är prioriterade områden,
att flickor i åldern 13 – 19 år är prioriterade vad avser ålder,
att bidraget till prioriterade områden utgår med 73 kronor per deltagare och 17;50 kronor per aktivitetstillfälle,
att bidraget till prioriterade åldrar utgår med 83 kronor per deltagare och 18 kronor per
aktivitetstillfälle.
Bakgrund
Enligt gällande normer för kommunalt föreningsstöd ska Service- och tekniknämnden
vid varje utdelningstillfälle, 15 februari och 15 augusti årligen besluta vad varje deltagare ska vara värd respektive vad varje aktivitet ska generera i bidrag. Nämnden ska vidare besluta om ett större bidrag ska ges till prioriterade åldrar och områden.
Service- och teknikförvaltningen har utarbetat förslag avseende verksamhetsbidraget.
Ekonomiska konsekvenser
Förslagen inryms i den budgetram som service- och tekniknämnden har för verksamhetsåret 2008 och den ram som förväntas medges nämnden 2009. Skulle kommande års
ram för bidraget av någon anledning bli förändrad, har nämnden möjlighet att anpassa
bidragsbeloppen i samband med beslutet om 2009 års verksamhetsbidrag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Verksamhetsbidraget är av mycket stor betydelse för de föreningar som bedriver barn
och ungdomsverksamhet. Att barn och ungdomar aktiveras på olika sätt är positivt ur ett
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folkhälsoperspektiv. Föreningarnas verksamhet leder i flertalet fall till att barn och unga
tränas i demokrati på ett praktiskt sätt och i bästa fall lär sig se allas lika värde.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att verksamhetsbidraget för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30, som belastar 2008-års
budget utgår med 63 kronor per deltagare och 17 kronor per aktivitetstillfälle,
att det för perioden 2008-07-01 – 2008-12-31, som belastar 2009-års budget utgår samma bidragsbelopp för deltagare och aktivitetstillfälle som för första halvåret 2008,
att aktiviteter i kommunens byar är prioriterade områden,
att flickor i åldern 13 – 19 år är prioriterade vad avser ålder,
att bidraget till prioriterade områden utgår med 73 kronor per deltagare och 17;50 kronor per aktivitetstillfälle,
att bidraget till prioriterade åldrar utgår med 83 kronor per deltagare och 18 kronor per
aktivitetstillfälle.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens förslag avseende fördelning och prioritering av
verksamhetsbidraget.
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SoT/2008:444
§ 146
Ansökan om kommunala bidrag
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att Gällivare Jaktvårdskrets beviljas kommunalt lönebidrag med 16.200 kronor/år.
Bakgrund
Nedanstående arbetsgivare/förening har inkommit med ansökan om kommunalt lönebidrag.
Gällivare Jaktvårdskrets, Birkarlagatan 12, 982 36 Gällivare
Ansökan avser en lönebidragstjänst vid föreningens kansli, arbetsuppgifterna består i
bl.a. administration.
Konsekvens:
Antal
Personer
1

Bidragsenhet/
anställd
1

Bidragsantal
2

Sysselsättn.grad
50 %
Summa

Kostnad,
kronor_
16.200
16.200

Efter ovanstående disponeringar; återstår medel = 112.12 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 service- och tekniknämnden besluta
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att följande förening beviljas kommunalt lönebidrag med angivet belopp

Gällivare Jaktvårdskrets

Antal
Personer
1,0

Bidrag/
anställd.
1,0

Bidragsantal
2

Syssel-.
Bidrag/
sättn.grad
år, kr
50 %
16.200
Summa
16.200

Med hänvisning till ovanstående förslag överlämnas ärendet till Service- och tekniknämnden för beslut.
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SoT/2008:421
§ 147
Ansökan om ekonomiskt bidrag från IOGT-NTO/UNF
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att avslå IOGT-NTO/UNF:s begäran om ekonomiskt bidrag.
Bakgrund
IOGT-NTO/UNF anhåller i rubricerat ärende om bidrag på 200.000 kr för att undvika
konkurs och obestånd gentemot skattemyndigheten.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet funnit det svårt att
tillmötesgå föreningens ekonomiska önskemål trots de behjärtansvärda insatser föreningen gör. Kommunen kan inte ta beslut som framledes kan bli prejudikat vid eventuella kommande liktydiga ansökningar från föreningslivet. Förvaltningen anser vidare att
bidrag inom Service- och tekniknämndens normerade bidrag för föreningslivet inte finner stöd i den här uppkomna situationen från föreningen. Troligen är Socialförvaltningen/Kommunstyrelsen rätt forum då föreningen mer kan anses vara av karaktären Social
föreningen och som sådan handläggs inte den här typen av bidragsframställningar av
Service- och tekniknämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga ekonomiska konsekvenser beroende på Service- och teknikförvaltningens
förslag till beslut
Konsekvenser för barn och ungdomar
En populär förening och dess aktivitetsutbud riskerar att upphöra.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att avslå IOGT-NTO/UNF:s begäran om ekonomiskt bidrag.
Beslutsunderlag
1. Styrelsen IOGT-NTO/UNF:s skrivelse.
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SoT/2008:425
§ 148
Framställan om lokalt aktivitetsstöd för barn under 7 år
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att avslå Norrbottens Gymnastikförbund framställan om införande av Lokalt aktivitetsstöd för barn under 7 år,
att från och med 2009-01-01 utöka bidragsberättigad grupp från 7 – 20 år i enlighet med
det statliga aktivitetsstödet.
Bakgrund
Norrbottens Gymnastikförbund anhåller i rubricerat ärende om att Gällivare kommun
inför ett ”Lokalt aktivitetsstöd för barn under 7 år”. Ett införande anser man skulle bidra
till att lokalföreningar möjligheter till barngymnastik och ekonomi skulle öka.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att ett eventuellt införande till att börja med, måste innefatta samtliga föreningar/org som redovisar
barn- och ungdomsaktiviteter och inte enbart gymnastik. Vidare så ställer sig förvaltningen tveksam till att bidra utöver det statliga stödet som idag är 7 – 20 år (kommunen
8 -20 år).
Ekonomiska konsekvenser
Det blir inga ekonomiska konsekvenser beroende på tilldelad ramökning för verksamhetsbidrag med 500.000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Fler barn blir föremål för bidragsgivning, vilket bör anses som positivt.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att avslå Norrbottens Gymnastikförbund framställan om införande av Lokalt aktivitetsstöd för barn under 7 år,
att från och med 2009-01-01 utöka bidragsberättigad grupp från 7 – 20 år i enlighet med
det statliga aktivitetsstödet.
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Beslutsunderlag
1. Norrbottens Gymnastikförbunds framställan.
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SoT/2008:390
§ 149
Sotningsavtal
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att underteckna nytt sotningsavtal med Sotarn i norra Lappland AB.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 augusti 2008 § 124
att avvakta med beslutet att förnya nu utgånget sotningsavtal. Service- och teknikförvaltningen har kompletterat ärendet enligt nämndens önskemål vad avser bland annat
option och avtalstid.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska åtaganden för nämnden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att underteckna nytt sotningsavtal med Sotarn i norra Lappland AB.
Beslutsunderlag
1. Förslag på nytt avtal.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2008-08-18, § 124.
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SoT/2008:155
§ 150
Skrivelse från Gällivare Camping angående köp av f d militärbarack Gällivare
flygplats
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lämna inkommen skrivelse utan åtgärd.
Bakgrund
Baracken, som använts av civilpliktiga värnpliktiga, var annonserad för försäljning månadsskiftet nov/dec 2007. I annonsen angavs att anbudsgivare ska förutsätta att baracken
ska bortforslas inkl att frånkoppla va- och elanslutningar.
För närmare upplysningar och visning hänvisades till flygplatschefen.
Anbud inkom från Gällivare Camping, pris 101.000 kr med förbehåll att erforderligt
byggnadslov samt ändring av översiktsplan erhålls från byggnadsnämnden.
Någon reservation ang att man ej kunnat göra en noggrann besiktning av byggnaden var
ej angivet i anbudet. Byggnaden är betald och bortforslad enligt det krav som angavs i
annonsen.
Generellt gäller vid köp av fastighet att köparen har en långgående undersökningsplikt
för att upptäcka eventuella fel på fastigheten. Undersökningsplikten innebär att köparen
inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel eller brister i fastigheten som köparen
känner till eller borde känt till om denne gjort en noggrann och ingående undersökning
av fastigheten.
Även vid tillämpning av köplagen har köparen en undersökningsplikt och kan inte åberopa fel på varan vad han borde ha märkt vid undersökningen.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att lämna inkommen skrivelse utan åtgärd.
Beslutsunderlag
1. Gällivare Campings skrivelse.
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SoT/2007:416
§ 151
Framtida drift och bemanning av flyginformationen (AFIS), Gällivare flygplats
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att inbjuda handläggaren från LFV till Gällivare för att informera om avtalsförslaget
avseende flyginformationen (AFIS) vid flygplatsen i Gällivare,
att ärendet tas upp till behandling vid nästa sammanträde då också förvaltningens
genomgång av nuvarande organisation ska redovisas,
att om träffen med LFV inte går att samordna med service- och tekniknämndens sammanträde, träffar ordförande och ledamoten Terttu Kult, LFV:s handläggare.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har behandlat nu aktualiserat ärende vid tidigare sammanträden och senast 17 juni 2008, § 107. Bakgrunden till ärendet är kommunens möjligheter att teckna avtal med LFV vad avser operativt ansvar, drifthandbok, certifiering och
bemanning av flygtrafiktjänsten vid flygplatsen i Gällivare. Idag ansvarar service- och
tekniknämnden för hela organisationen.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning med service- och tekniknämnden
aktualiserat frågan om vår sårbara och riskabla organisation för flyginformationen. Förvaltningen har kollat med LFV och möjligheter finns att träffa ansvarig handläggare
som kan ge en grundlig information om innehållet i deras avtalsförslag. Parallellt med
den informationen krävs att förvaltningen presenterar en fullständig redovisning av nuvarande organisation och de utmaningar som den medför.
Träffen med LFV bör genomföras snarast för att beslut ska kunna presenteras vid sammanträdet i november. Beroende på vilket beslut nämnden fattar kan behov av olika
åtgärder bli aktuella varför beslut i frågan bör behandlas så snart som möjligt. Förvaltningen föreslår att nämnden vid träff med LFV representeras av ordföranden och en
ledamot.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför i denna del inga ekonomiska åtaganden för nämnden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta,
att inbjuda handläggaren från LFV till Gällivare för att informera om avtalsförslaget
avseende flyginformationen (AFIS) vid flygplatsen i Gällivare,
att ärendet tas upp till behandling vid nästa sammanträde då också förvaltningens
genomgång av nuvarande organisation ska redovisas.
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SoT/2008:400
§ 152
Yttrande över förslag till detaljplan för Lappeasuando Vildmarkslodge
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att tillstyrka upprättat förslag till detaljplan för Gällivare kronöverloppsmark 2:30, Lappeasuando Vildmarkslodge, Gällivare kommun.
Bakgrund
Planområdet ligger 65 km söder om Kiruna med avfart från väg E10. Vintertid kommer
man till området med skoter, hundspann eller skidor och sommartid med båt. Planområdet saknar kommunalt vatten och avlopp samt el. Ingen detaljplan finns för området
idag.
Syftet med planen är att reglera och ge Lappeasuando AB möjlighet att utveckla sin
verksamhet.
Service- och teknikförvaltningen har granskat detaljplanen och har inga synpunkter på
upprättat förslag.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att tillstyrka upprättat förslag till detaljplan för Gällivare kronöverloppsmark 2:30, Lappeasuando Vildmarkslodge, Gällivare kommun.
Beslutsunderlag
1. Förslag till detaljplan, Gällivare kronöverloppsmark 2:30,
2. LappeasuandoVildmarkslodge, Gällivare kommun.
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SoT/2008:82
§ 153
Delegation avseende fördelning av kvarstående medel i ramanslag för fordonsinvesteringar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att förvaltningschefen i service- och teknikförvaltningen ges delegation att besluta i
upphandlingsärende avseende aktuella investeringsbeslut.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har vid sammanträde 8 april 2008 § 40 beslutat om fördelningen av ramanslag 2008 avseende fordonsinvesteringar. Nämnden beslutade att ramanslag skulle medges GVA-avdelningen med 2.750.000 kronor för utbyte av lastbil och
lastmaskin och räddningstjänsten beviljades 250.000 kronor för utbyte av havererad
lastväxel- och ram- konstruktion. GVA-avdelningen redovisade att ett utbyte av lastbil
skulle kosta 2,3 Mkr och värdet av den utbytta lastbilen var 0,7 Mkr. Inköpet av lastmaskin beräknades kosta 1,4 Mkr.
Nu har diskussioner uppkommit avseende behovet och nyttan av en lastmaskin liknande
den som tidigare aktualiserats. Bland annat diskuteras vilken storlek och typ av lastmaskin som det finns behov av. AMA enheten har aviserat behov av transportfordon med
lyft eftersom deras gamla bil blivit utdömd. Utöver det har flygplatsen ålagts att inköpa
och uppmontera en s k NDB-fyr till en kostnad av 223.000 kronor. För att inte komma i
den situationen att samtliga kvarvarande medel i rambudgeten ska tas upp i kompletteringsbudget har kraven på beslut i frågan gjorts tydligt.
Då behov av investeringar från nu aktuell ram finns i förvaltningen och för att inte orsaka försening i upphandlingsarbetet föreslår service och teknikförvaltningen att serviceoch tekniknämnden beslutar att förvaltningschefen ges delegation att ta beslut i aktuellt
upphandlingsärende.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att förvaltningschefen i service- och teknikförvaltningen ges delegation att besluta i
upphandlingsärende avseende aktuella investeringsbeslut enligt ovan.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens sammanträdesprotokoll 2008-04-08 § 40.
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SoT/2008:452
§ 154
Parkeringsskiva
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att service och teknikförvaltningen får uppdraget att presentera förslag avseende trafikreglering av Storgatan och införandet av p-skiva som verktyg för tidmätning vid parkering på plats där tidsreglering gäller. I utredningen ska kostnader, information och rutiner
kommenteras.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har beslutat om tidsbegränsning av de parkeringar som
görs på de parkeringsplatser som finns inrättade utefter Malmbergsvägen. Tidigare har
också tidsreglering gällt för de parkeringsplatser som funnits utefter Storgatan. I samband med invigning av den upprustade Storgatan förväntas samma tidsreglering införas
för de nya parkeringarna som iordningställts utefter gatan.
Syftet med tidsbegränsad parkering är att öka omsättningen och bereda fler möjlighet att
finna en central parkeringsplats. Samtidigt ökar behovet av verktyg för tidmätningen.
Frågan om införandet av p-skiva har aktualiserats. Kommunstyrelsen behandlade frågan
redan 1992 men återremitterade ärendet för ytterligare beredning. Något beslut om införandet av p-skiva togs aldrig.
Metoden ska vara kostnadsfri för brukaren samtidigt som den är ett tidmätningsinstrument som ger viss garanti för att syftet att öka tillgängligheten till parkeringsplatserna
uppnås. Ur trafikövervakningssynpunkt är p-skivan accepterad som verktyg för tidmätning.
Förvaltningen kommer, om nämnden så beslutar att med stöd av utvecklingsenheten
söka sponsorer, som mot ett reklamutrymme på p-skivan sponsrar kostnaden för tillverkningen av skivorna. Förvaltningen ska också presentera förslag avseende trafikreglering av Storgatan och rutiner kring och information om ett införande av p-skiva.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför i nuläget inga ekonomiska åtaganden för nämnden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför i nuläget inga konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att service och teknikförvaltningen får uppdraget att presentera förslag avseende trafikreglering av Storgatan och införandet av p-skiva som verktyg för tidmätning vid parkering på plats där tidsreglering gäller. I utredningen ska kostnader, information och rutiner
kommenteras.
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SoT/2008:319
§ 155
Yttrande angående motion av Sune Lantto (m) avseende gång- och cykelväg utmed
E10 Skaulo
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att förslaget ang ny gång och cykelväg genom Skaulo översänds till Vägverket.
Bakgrund
Motionären föreslår att kommunen tar initiativ till att en gång och cykelväg med belysning iordningställs i Skaulo, delen ICA och söderut till Kyrkogården.
Service och teknikförvaltningen har tidigare, i samband med den trafiksäkerhetsstudie
av E10 som Vägverket utförde år 2006/2007, framfört vikten av att separering av gång
och cykeltrafiken genom Skaulo åtgärdas.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen förslår service- och tekniknämnden besluta
att ovanstående förslag ang ny gång och cykelväg genom Skaulo översänds till Vägverket.
Beslutsunderlag
1. Motion från Sune Lantto (m).
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2008-09-09.
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SoT/2008:344
§ 156
Service- och tekniknämnden frågar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för lämnad information och emotser svaren på de nya frågorna till nästa sammanträde.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har möjlighet att ställa frågor till förvaltningen vid varje
sammanträde. Ambitionen är att svaren ska ges vid det därpå följande sammanträdet.
Under semesterperioden har det varit svårt att nå olika befattningshavare och organisationer varför vi nu ger svar på frågor som ställts vid de två senaste sammanträdena.
Service- och tekniknämndens sammanträde 17 juni 2008, § 114;
-

Skotertrafik i kommunen
Den första frågan om skotertrafik handlar om de erfarenheter vi gjort av den reglering av skotertrafiken i Gällivare centrum som service- och tekniknämnden
beslutade om vid sammanträdet i 2008 04 08. Den andra frågan handlar om att
få information eller kontakt för besök till den kommun som blivit känd för sin
reglering av skotertrafik.
Service och teknikförvaltningen har med hänsyn till den korta tid som regleringen av skotertrafiken kom att gälla inte satsat på att göra någon undersökning av
resultatet. Vi har dock fått en del spontana reaktioner där gående menar att skotrarna har lägre fart på Vassara älven och att kontakten är en annan. De besvär
som anfördes över nämndens beslut blev inte prövade med hänsyn till att den
tidsperiod regleringen omfattade redan gått ut då besvären skulle tas upp för behandling.
Den kommun som blivit känd för sina regleringar av skotertrafiken är Tännäs
som ligger i Härjedalens kommun. Nämnden har varit intresserad av att besöka
kommunen och ta del av de regleringar som man gjort avseende skotertrafik. I
nuläget finns 100 000 kronor kvar i nämndens budget och av året återstår tre
sammanträden och två beredningar. Kostnaden för dessa har beräknats till cirka
70 000 kronor. Utöver den kostnaden kommer kostnaden för studiebesök vid
mässa att påföras nämndens budget med cirka 15 000 kronor. Kopior på information om kommunen och möjligheter att besöka ansvarig tjänsteman delas ut.
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-

Upprensning av marker i Gällivare med omnejd
Kraven på underhåll av grönområden i kommunen har varit stora och tydliga
under sommaren. Kritiken, mot förslumningen som det valt att kallas, från bland
annat återvändande Gällivare/Malmbergs bor har framförts både i massmedia
men också via mail till förvaltningen. Förvaltningen har i budget medel avsatta
för drift av parker och grön områden. Kostnaderna för sommarens insatser har
inte på många år varit större än detta år och trots detta upplever besökare och
andra en förslumning.
Förvaltningen har påbörjat ett utvärderingsarbete av arbetet 2008. En orsak som
påverkat insatserna i tid är att inledningen av sommaren var regnig vilket gjorde
gräsklippningen omöjlig. Konsekvensen blev att soliga dagar fanns behovet att
klippa alla ytor vilket vi inte har resurser att klara. Ansvariga har därför valt att
utöver vår egen personal och sommarungdomar anlita externt företag för klippning och röjning.
När förvaltningens utvärdering är färdigställd kommer resultaten att delges service- och tekniknämnden.

-

Reningsverk Skaulo
Länsstyrelsens prövning av verksamheten i Skaulo pågår. I dagarna har man
krävt ytterligare kompletteringar som syftar till att mera i detalj redovisa förutsättningarna att nyttja Soutujärvi som recipient.

-

Medborgarservice i fråga om e-post och telefonsamtal till service- och teknikförvaltningens handläggare
Förvaltningen mottar frågor, ansökningar eller andra funderingar via e-post, fax
och vanliga brev. Svarstiderna varierar mellan handläggare, både beroende på
arbetsbelastning men också prioriteringsordning. I nu påbörjad utbildning med
förvaltningens handläggare ingår dessa frågor.
Arbetet med förvaltningens information både på externa men också interna hemsidan har inletts. I det arbetet ska förvaltningarna behandlas lika och samma
struktur ska användas om så är möjligt.

Service- och tekniknämnden frågar
Sammanställning av svar på frågor ställda vid sammanträdet 18 augusti 2008, § 135
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4. Synpunkter har inkommit avseende utomhuspoolen, den är inte ren, bassängkanten halkig, löv i bassängen mm.
Ansvarig arbetsledare har under säsongen uppmärksammat problemen och har
haft möte med berörd personal där bristerna påtalats och rutinerna gått igenom.
5. Bättre information om att badhuset i Gällivare är stängt fram till november.
Annons har varit införd i Kometen och stängningen finns på hemsidan.
6. Studiebesök i någon av de tidigare omnämnda kommunerna för att se hur
man där hanterar skoterfrågor i tätorten med omnejd.
Se svar på frågor ställda vid sammanträde 2008 06 17, § 114.
Nya frågor
-

|
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Ullatti pumphus, rockwool sticker fram, huset är ej klart?
På Gällivare badhus kan man betala med kort det går ej i Malmbergets badhus,
varför inte?
Säkerhetsaspekten vid entreprenadsjobb ska påtalas extra för entreprenörerna.
På Vallmovägen har Gällivare Värmeverk dragit in fjärrvärme, asfaltering är ej
gjord, stora gropar på vägbanan.
Kolla om exp av beslutet om besiktning är gjort till Gällivare ridhus.
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SoT/2008:25
§ 157
Kurser/Konferenser/Återkoppling
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Kompetenscentrum för idrottsmiljöer inbjuder till IDA 2008, idrottsmässa.
Tid och plats: 11-13 november 2008 i Göteborg
Anmälan: Senast 31 oktober. Anmälan är personlig och bindande, men kan vid förhinder överlåtas i sin helhet till annan person.
Norrbottens Idrottsförbund inbjuder till föreläsningar och uppvisningar ”Kom och fira
100 år med oss”.
Tid och plats: lördagen den 4 oktober, kl 09.15-16.30 hotell Nordkalotten Luleå.
Amälan: Senast 26 september 2008-09-12
Avgift: 500 kr/deltagare, inkl inträde, lunch och fika.
Kommunakuten AB inbjuder till seminarium ”Konkurrensutsättning och ökad marknadsanvändning”.
Tid och plats: 21-22 oktober 2008 Saturnus konferens, Stockholm.
Anmälan: Senast 26 september 2008
Avgift: 5.800 kr exkl moms per kurstillfälle, inkl lunch, för- och eftermiddagsfika båda
dagarna.
Kommunakuten AB inbjuder till kurs ”Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda”.
Tid och plats: 2 oktober 2008 på Saturnus konferens, Stockholm
Anmälan: fram till 25 september
Avgift: 2.150 kr exkl moms, inkl dokumentation, lunch och kaffe.
Arvidsjaurs kommun inbjuder till seminarium ”Lokal planering för en framgångsrik
utveckling”.
Tid och plats: 14 oktober 2008 på hotell Laponia i Arvidsjaur.
Anmälan: Senast 7 oktober
Avgift: 500 kr inkl lunch och kaffe.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 142 (143)

2008-09-23
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
Inbjudan till åttonde Nationella Skadekonferensen, tema: hur bygger vi ett säkrare samhälle.
Tid och plats: 12-13 november 2008 Borås.
Anmälan: Senast 1 oktober. Bindande men kan överlåtas till annan person.
Avgift: 2.300 kr exkl moms för två dagar, inkl fika, två luncher, dokumentation och
middag den 12 november.
Beslutsunderlag
1. Kursinbjudningar.
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