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SoT/2008:536
§ 158
Delgivningar
Beslut
Service och tekniknämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.
Bakgrund
1.
SOT 2008:20
Förvaltningschefen informerar

105

2.
SOT 2008:475
027
Bekräftelse av ansökan om projektering "Kompetensutveckline på G" för anställda på
Service- och teknikförvaltningen.
3.
SOT 2008:456
026
Ks personalutskott § 23/2008. Tillämpning/riktlinjer för hälsofrämjande arbete och
friskvårdsverksamhet i Gällivare kommun.
4.
SOT 2008:465
519
Nationella Snöskoterrådets minnesanteckningar från möte i Östanskär. Sundsvall.
5.
SOT 2008:476
345
Ändringsanmälan avseende översyn taxa Gällivare. PM inlösen av enskilda anläggningar.
6.
SOT 2008:477
214
Yttrande över "Ansökan om upprättande av detaljplan".
7.
SOT 2008:464
739
Kommunala pensionärsrådets sammanträdesprotoko112008-09-12.
SOT 2008:316
420
8.
Kontrollrapporter för vattenverken i Dokkas, Leipojärvi, Sammakko, Mäntyvaara och
Tjautjas.
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9.
SOT 2007:246
370
Beslut om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig
verksamhet, fastighet Gällivare Kavaheden 1:4.
10.
SOT 2008:165
806
Kf § 145. Sänkning av årsavgiften för årskort på Hakkas badhus.
11.
SOT 2008:112
317
Kf § 149. Motion av Sven-Erik Nilsson (v) angående belysning efter Kärleksstigen.
12.
SOT 2008:113
317
Kf § 148. Motion av Birgitta Larsson (s) angående belysning efter kulturstigen längs
Vassaraälven.
13.
SOT 2008:487
106
Kf § 143. Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol och
narkotikaområdet.
14.
SOT 2008:270
042
Ks § 232. Budgetuppföljning t o m 31 augusti 2008 (KS/2008:3).
15.
SOT 2008:433
106
Ks § 235. Val till lokal samrådsgrupp för fjällsäkerhet (KS/2006:762).
16.
SOT 2008:496
533
Lapland Airport utbyte av bagageröntgen. Delegationsbeslut taaet av kommunstyrelsens
ordförande.
17.
SOT 2008:252
485
Ridklubbbens ansökan om extra driftbidrag. Delegationsbeslut taget av kommunstyrelsens ordförande.
18.
SOT 2008:17
351
Umeå Tingsrätts dom i mål nr M 207-08, Skaulo/Puoltikasvaara avloppsreningsverk.
19
SOT 2008:488
214
Yttrande till Miljö & Byggnämnden avseende upphävande av detaljplan för Polcirkelns
stationssamhälle.
20.
SOT 2008:491
435
Answer Enquiry on Baltic salmon fisheries management.
Svar på enkätundersökning angående ny laxförvaltning i Östersjön.
Utdragsbestyrkande
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SoT/2008:198
§ 159
Delegationer
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att med godkännande lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.
Bakgrund
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet.

Anmälan om beslut fattade enom dele ation service- och tekniknämnden
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING
Fastighetschefen har beslutat
att anta anbud

Datum
2008-09-02

Ob'ekt
Målning Centralskolan

Entre renör
Klippmarks Måleri, Gällivare

Utdragsbestyrkande
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SoT/2008:450
§ 160
Kommunala råden informerar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information från de av service- och tekniknämndens ledamöter som har uppdrag som
representanter i något av de kommunala råd som finns i Gällivare. Vid dagens sammanträde informerar Terttu Kult (v).

i Utdragsbestyrkande
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SoT/2008:92
§ 161
Bud etu

fanin

se tember och oktober 2008

Beslut
Service- och tekniknänmden beslutar

att godkänna redovisad budgetuppföljning till och med oktober månad 2008.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschef Inga-Maj Backman budgetuppföljning till och med oktober månad 2008.

Prognosen för september månad visar en förändring kontra tidigare gjorda prognoser.
Snöröjningen kommer att bli billigare än vi tidigare uppskattat beroende bl.a. på att det
fortfarande inte kommit någon snö. Det underskott som gatuavdelningen redovisar vad
avser gata, park och fritid har dock ökat vilket innebär att underskottet totalt för dessa
två verksamheter motsvarar det underskott vi tidigare redovisat för snöröjningen.
Kravet på stor ekonomisk återhållsamhet gäller samtliga enheter i förvaltningen vilket
innebär att andra verksamheter ska delta i att finansiera det underskott som finns. Detta
gör sammantaget att underskottet totalt för förvaltningen nu beräknas till 400.000 kronor. Dock gäller en viss försiktighet för de 500.000 kronor som gatuavdelningen ska
redovisa som överskott. Frågorna kring försörjningsstödets kostnadsutveckling kvarstår
vilket kräver stor uppmärksamhet.
Inom affärsverksamheterna har de tidigare prognostiserade underskottet för hela året, nu
planat ut vilket medför att verksamheterna antas gå med nollresultat.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna redovisad budgetuppföljning till och med oktober månad 2008.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning t.o.m. oktober 2008.

Yr/

1 Utdragsbestyrkande
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SoT/2008:531
§ 162
Anbud lokalan assnin Hed årdens äldreboende hus D
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att anta anbud avgivet av HT Bygg Konsortium i Övertorneå samt
att upphandlingskontrakt undertecknas under förutsättning att överprövning inte begärs
och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt 16
kap.2§ LOU.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Rubricerat proj ekt har varit annonserad för anbudsräkning med förfrågningsunderlag
upprättat av MAF Arkitektkontor AB enligt bilaga.

I budget 2008 är anvisat 1400 kkr samt tilläggsanslag 700 kkr.
Upphandlingen är annonserad enligt gällande regler.
Förfrågningsunderlaget har erhållits av följande.
Bergenudds Byggnads AB, Boden
PVP AB, Boden
S A Englund, Kalix
Nordiska Miljöbygg AB, Övertorneå
HT Bygg Konsortium, Övertorneå
TN Bygg&Fastighet AB, Gällivare
Eriksson Center AB, Gällivare
MattisuddensTrä&Bygg AB, Mattisudden

1
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Anbud har inkommit enligt nedan.
Anbudssummor kr exkl moms
Anbudssumma
Anbudsgivare
kr exkl moms

Utvärdering
Pris 90 %. Poängskala 1-10 p. Lägsta pris erhåller 10 p. 1-lögrepris proportionellt mot
lägsta .
Kvalite/Miljö 10%. Poängskala 1-10 p. Anbudsgivare som är certifierad för ISO 9000
resp ISO 14000 erhåller högsta poäng .

Utdragsbestyrkande
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HT Bygg Konsortium i Övertomeå har avgett det ekonomiskt fördelaktigaste anbudet.
Beräknad roduktionskostnad med ut ån s unkt från fördelakti aste anbud.
1.299.000
Anbud
130.000
Oförutsett ca 10%
150.000
Utredning,projektering,kopieringi (MAF Ark.kontor)
50.000
Projektledning,byggledning,kontroll (Top Bost.)
30.000
Bygglov, annonsering, övriga byggherrekostnader
Moms
Summa

1.660.000

1.659.000

kr exkl

1110111s

Finansiering.
Budget 2008 konto 510.46
-"
Tilläggsanslag
Summa tillgängliga medel

1400 kkr
700 kkr
2100 kkr

Förslag till beslut

att anta anbud avgivet av HT Bygg Konsortium i Övertomeå samt att upphandlingskontrakt undertecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs
att förvaltningsdomstol inte förördnar om åtgärder enligt 16 kap.2§ LOU.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Y./

1

1

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 12(30)

2008-11-11
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2008:269
§ 163
Ansökan om bidra för verksamhetsåret 2008 från förenin en Vänner utan ränser
Beslut

Service och tekniknämnden beslutar
att överlåta ärendet till kommunstyrelsen för beslut och samtidigt förorda att ansökan
om verksamhetsbidrag från nätverket Vänner utan gränser hanteras positivt.
Bakgrund

Vänner utan gränser anhåller i rubricerat ärende om verksamhetsbidrag för det internationella ca&et man bedriver i Gällivare. Det sökta bidraget är 25.000 kronor men summan kan ändras eller fördelas mellan flera år. Nätverket riskerar att tvingas lägga ner sin
verksamhet om inte ett verksamhetsbidrag beviljas som också stödjer värdet av deras
humanitära insatser och arbete.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet träffat representant för
nätverket för att få information om verksamheten och den mera formella strukturen på
nätverket. Enligt de normer som finns för de bidrag förvaltningen har att hantera till
föreningsliv eller försörjningsstöd, är det svårt att tillmötesgå föreningens ekonomiska
önskemål trots den efterfrågade och omtyckta verksamhet nätverket gör. Normerna
medger inte att bidrag beviljas, både med hänsyn till den formella strukturen på ansvarigt nätverk men också utifrån verksamheten.
Kommunstyrelsen eller socialnämnden är sannolikt den nämnd som i mera formell mening kan medge bidrag till verksamheter liknande denna. Vid starten av verksamheten
beviljades nätverket ett bidrag från kommunstyrelsen. Det känns därför riktigt att i nuläget överlänma ansökan till kommunstyrelsen för deras prövning.
Ekonomiska konsekvenser

Ansökt belopp är 25.000 kronor
Konsekvenser för barn och ungdomar

En populär samlingsplats för hela familjer inkluderat barn riskerar att upphöra.
Förslag till beslut

Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att överlåta ärendet till kommunstyrelsen för beslut och samtidigt förorda att ansökan
om verksamhetsbidrag från nätverket Vänner utan gränser hanteras positivt.

1
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Beslutsunderlag
1. Ansökan om verksamhetsbidrag.
2. Service- och teknikförvaliningens skrivelse, 2008-10-21.

'
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SoT/2007:432
§ 164
Överta ande av rast latsen Skrövbron
Beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att upprätta nyttjanderättsaval, för en 10-års period för rastplats Skrövbron, med Gällivare landsbygd ekonomiska förening (GLEF).
Bakgrund
Gällivare landsbygd ekonomiska förening (GLEF) anhåller i rubricerat ärende om att
kommunen överlåter rastplatsen Skrövbron till föreningen med förbehållen att kommunen fortsättningsvis ansvarar för sop- och slamtömningen.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet funnit det angeläget
och ekonomiskt fördelaktigt att tillmötesgå föreningens önskemål. Frågan om ett eventuellt nyttjanderättsavtal parterna emellan har diskuterats, men föreningen anser att ett
sådant avtal innebär begränsningar i deras möjligheter att investera i anläggningen och
på så sätt utveckla rastplatsen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser beroende på att förslag till beslut ryms inom befintlig
driftsbudget. Kommunen sparar snarare någon tusenlapp per år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser kan konstateras.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen besluta att som gåvobrev överlåta rastplatsen Skrövbron
och dess byggnader till Gällivare landsbygds ekonomiska förening samt
att sop- och slamtömning ansvarar kommunen fortsättningsvis för via Gata/Park enheten.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande

Bernd Lass (s) yrkar att service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att upprätta nyttjanderättsaval, för en 10-års period för rastplats Skrövbron, med Gällivare landsbygd ekonomiska förening.
Propositionsordning

Ordförande ställer Bernd Lass förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner fitmer ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat förslå kommunstyrelsen i enlighet med Bernd Lass förslag.
Beslutsunderlag

1. Service- och teknikförvaltningens förslag avseende övertagande av rastplatsen
Skrövbron.
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-1 0-2 1.

Utdragsbestyrkande
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SoT/2008:509
§ 165
Lokal trafikföreskrift be ränsad arkerin stid å Stor atan
Beslut
Service- och tekniknänmden beslutar

att på Storgatan, delen Malmbergsvägen till Postgatan, båda sidor, begränsa parkeringstiden till 2 timmar alla dagar.
Bakgrund
För att öka omsättningen på parkeringsplatserna, vilket gynnar handeln på Storgatan bör
parkeringstiden begränsas till två timmar. Samråd har skett med polisen.
Ekonomiska konsekvenser
Det gynnar den lokala handeln och därmed kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bidrar till ordning och reda i trafiken.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att besluta

att på Storgatan, delen Malmbergsvägen till Postgatan, båda sidor. begränsa parkeringstiden till 2 timmar alla dagar.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-10-28.

1
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SoT/2008:518
§ 166
Betalkort La land Ai ort
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att Lapland Airport får nyttja betalkort som en godkänt form för betalning av resor som
bokas åt Gällivare kommuns anställda och förtroendevalda,
att betalkortet utfårdas på Gällivare kommun, Lapland Airport, Michael Gustafsson som
ansvarig flygplatschef,
att ansvarsförbindelse upprättas och undertecknas av kortinnehavaren i enliahet med
Gällivare kommuns regler.
Bakgrund
Flygplatschefen har aktualiserat frågan om utfärdandet av ett betalkort för Lapland Airport. I samband med flygplatsens bokningar av resor för anställda och förtroendevalda i
Gällivare kommun, krävs att betalningen görs direkt vid bokningen om destinationen för
resan är en annan än Stockholm. För att möjliggöra bokningsrutinen, som av samtliga
användare uppfattas som enkelt, säkert och smidigt krävs tillgång till ett betalkort.

Enligt Gällivare kommuns reglemente KOM 1996.555, betalkort fastställt av kommunstyrelsen 1996-10-07 § 202, har service- och tekniknämnden rätt att fatta beslut i aktuell
fråga. Valet av kortleverantör ska baseras på samma regler som andra kommunala inköp
och betalning av varor och tjänster. I ansvarsförbindelse som ska upprättas och undertecknas av kontoinnehavaren framgår Gällivare kommuns regler för betalkortet.
Service och teknikförvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att Lapland Airport beslutas få nyttja betalkort som en godkänt form för betalning av resor som bokas åt Gällivare kommuns anställda och förtroendevalda. Betalkortet föreslås bli utskrivet på Gällivare kommun, Lapland Airport Michael Gustafsson som ansvarig flygplatschef. Vid
beställning av betalkortet ska kommunens ekonomi- och inköpskontor vara delaktiga.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att Lapland Airport får nyttja betalkort som en godkänt form för betalning av resor som
bokas åt Gällivare kommuns anställda och förtroendevalda,
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att betalkortet utfärdas på Gällivare kommun, Lapland Airport Michael Gustafsson som
ansvarig flygplatschef,
att ansvarsförbindelse upprättas och undertecknas av kortinnehavaren i enlighet med
Gällivare kommuns regler.
Beslutsunderlag
1. Gällivare kommuns författningssamling. Reglemente avseende betalkort.

I
i
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SoT/2008:115
§ 167
Yttrande över revisionsra
och VA-lednin snätet

ort avseende kommunens underhålls lanerin för ator

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att de yttranden som bifogats detta ärende utgör svaret på de frågeställningar som presenteras i revisionsrapport avseende kommunens underhållsplanering för gator och VAledningsnätet,
att beslutet delges kommunfullmäktige.
Bakgrund
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Gällivare kommun genomfört en granskning av service- och tekniknämndens underhållsplanering för gator respektive VA-ledningsnätet. Granskningen har syftat till att bedöma om underhåller av gator och va-nät drivs på tillfredsställande sätt.

Revisorernas rapport har vid tidigare sammanträde delgivits service- och tekniknämnden. Service- och teknikförvaltningen har utarbetat yttrande över revisionsrapporten i
vilka respektive verksamhetsområde kommenteras var för sig.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att de yttranden som bifogats detta ärende utgör svaret på de frågeställningar som presenteras i revisionsrapport avseende kommunens underhållsplanering för gator och VAledningsnätet
Yrkande
Klas Holmgren (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut samt med tilläggsyrkande att
beslutet delges kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer Klas Holmgrens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Klas Holmgrens förslag.
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Beslutsunderlag:
1. Slutdokument "Granskning av kommunens underhållsplanering för gator och VAledningsnät".
2. Svar på revisionsrapport angående kommunens underhållsplanering för VAledningsnät.
3. Svar på revisionsrapport angående kommunens underhållsplanering för gator.
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SoT/2008:344
§ 168
Service- och tekniknänmden frå ar
Beslut

Service- och tekniknämnden beslutar
att lämnade frågor besvaras vid nästa sammanträde.
Bakgrund

Inga-Maj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen, besvarar frågor
inlämnade av nämndens ledamöter vid föregående sammanträde.
Följande frågor inlämnas vid dagens sammanträde:
• Förslag från förvaltningen på alternativ för skoterled? —Terttu Kult (v).
• Hur mår vår personal? —Terttu Kult (v).
• Kan timmar för personal och maskiner specificeras under World Cup för kostnadsberäkning? —Terttu Kult (v).
• Omorganisation inom förvaltningen? —Terttu Kult (v).
• Markarbeten vid Blå skolan, vem äger problemet eftersom det nu mer är svårframkomligt? —Bemd Lass (s)
• Belysningen i Nilivaara är felplacerad, vem hanterar frågan? —Sune Lantto (m)
• Vad kan göras åt trafiksituationen vid Coop Forum? —Margareta Pohjanen (s)
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SoT/2008:535
§ 169
Allmänheten frå ar Service- och tekniknämnden
Beslut
Service- och tekniknämnden

att tacka för lämnade frågor från allmänheten,
att återkoppla lämnade frågor till service- och teknikförvaltningen.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde medverkar en person från allmänheten som ställer följande
frågor:
• Har kommunen några funderingar på att ta vara hästgödsel?
Inga-Maj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen, svarar att sot
gör matjord av hästgödsel som kommer från Ridklubben Dundrets stall. SoT har
träffat representanter från mindre stall och för en dialog om vidare samarbete i frågan.
• Röjning, rensning av sly etc. har skett runt omkring i kommunen, men Forsvallen
verkar vara bortglömd. Kommer SoT att ta hand om gångstigen m.m. från Forsvallen?
Inga-Maj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen, svarar att
frågan kommer att återkopplas till berörd avdelning inom service- och teknikförvaltningen.
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SoT/2008:407
§ 170
Information om framtidsfrå or
Beslut

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Service- och tekniknämnden samlas för styrkortsarbete och utarbetning av en taktisk
plan den 21 november. Kallelse kommer att skickas ut i god tid.
I samband med service- och tekniknämndens sammanträde den 9/12 ska nämnden gå ut
och äta jullunch. Lunchen pågår ca 1,5 timmar.
Vid sammanträde i december kommer beslut om internbudget att fattas av nämnden,
förhoppningsvis kommer materialet att kunna sammanställas i god tid och kunna följa
med kallelsen. Om inte kommer separat utskick att göras.
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SoT/2008:25
§ 171
Kurser/Konferenser/Återko

lin

Beslut

Service- och tekniknämnden beslutar
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Inga kurser eller konferenser anmälda.
Återkoppling:
Botolf Brandebo (v) har medverkat i nätverksträffen 23-24 oktober i Arjeplog.
Margareta Pohjanen (s) och Klas Holmgren (s) har medverkat i utbildning "Arbetsmiljöansvar i kommuner —om förtroendevaldas arbetsgivarroll" 31 oktober i Gällivare Folkets hus.
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SoT/2008:537
§ 172
Finansierin av iordnin ställande av handelstomter Malmheden
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att 1.700.000 kronor anslås till projektet handelstomter Malmheden,
att medel tas från konto, ramanslag för mark och bebyggelse ansvar 125 projekt 20099
105 och läggs till ansvar 130 projekt 7654050, Malmheden industritomter.
Bakgrund
Arbetet med att iordningställa handelstomter på Malmheden, Gällivare, har påbörj ats
och kommer till stor del att slutföras under 2008. Beläggning och vissa justeringsarbeten utförs under sommaren 2009. Arbetet har kostnadsberäknats till 3.000.000 kronor,
förutsatt att fyllnadsmassor kan erhållas från gruvnäringen i kommunen.

Arbetet har pågått en tid och har fördyrats eftersom i stort sett hela markområdet består
av ett cirka fem meter tjockt torvlager. Massorna grävs ut och transorteras till Kavaheden för att nyttjas för täckning av deponi kommande år. Material för återfyllnad har
erhållits från gruvan men också andra urgrävningsarbeten pågår.
Totalt har 1.000.000 kronor medgetts för arbetet enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-18. Den slutliga kostnaden har beräknats till 3.700.000 kronor vilket medför att ytterligare finansiering krävs. Material som ska användas till täckning av
deponi har beräknats ha ett värde motsvarande 1.00.000 kronor vilket innebär att ett
tillskott till finansieringen av projektet krävs med 1.700.000 kronor.
Service- och teknikförvaltningen föreslår att 1.700.000 kronor anslås till projektet handelstomter Malmheden och att medlen tas från konto ramanslag för mark och bebyggelse ansvar 125 projekt 20099 105 och läggs till ansvar 130 projekt 7654050.
Ekonomiska konsekvenser
Ur ekonomisk synpunkt medför åtgärden att medel avsatta för mark och bebyggelse
ianspråktagits i stort sett i sin helhet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaliningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att 1.700.000 kronor anslås till projektet handelstomter Malmheden,
att medel tas från konto, ramanslag för mark och bebyggelse ansvar 125 projekt 20099
105 och läggs till ansvar 130 projekt 7654050, Malmheden industritomter.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-11-10.
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SoT/2008:538
§ 173
Finansierin av iordninställande av industritomter Vuoskodärvi
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att 200.000 kronor anslås till projektet industritomter Vuoskonjärvi industriområde,
att medlen tas från konto, ramanslag för mark och bebyggelse ansvar 125, slag 5 och
projekt 20099 och läggs till ansvar 130 projekt 7653950, Vuoskonjärvi industritomter.
Bakgrund
Arbetet med att iordningställa industritomter, Vuoskonjärvi industriområde i Gällivare,
har påbörjats och kommer till stor del att slutföras under 2008. Beläggning och vissa
justeringsarbeten utförs under sommaren 2009. Arbetet har kostnadsberäknats till
4.000.000 kronor. Service- och teknikförvaltningen har dock föreslagit att en etappindelning av området görs, både för att nyttja pengar effektivt men samtidigt beakta att så
många tomter som möjligt kan iordningställas.

Det arbete som vi planerade att utföra under 2008 är i stort sett fardigt och kostnaderna
har blivit något större än vad våra beräkningar visade. I syfte att få tillgång till maximalt
antal tomter i etapp 1, tvingades vi bygga en anslutningsväg på cirka 70 meter som inte
ingick i projekteringen. Totalt beviljades projektet vid start 1.500.000 kronor och i nuläget behövs ytterligare 200.000 kronor för att finansiera det arbete som är utfört.
I samband med bokslut 2008 och arbetet med kompletteringsbudget 2009 kommer äskande om medel med bärlager och beläggning att göras.
Service- och teknikförvaltningen föreslår att 200.000 kronor anslås till projektet industritomter Vuoskonjärvi industriområde och att medlen tas från konto ramanslag för
mark och bebyggelse ansvar 125, slag 5 och projekt 20099 och läggs till ansvar 130
proj ekt 7653950, V uoskonj ärvi industritomter.
Ekonomiska konsekvenser
Ur ekonomisk synpunkt medför åtgärden att medel avsatta för mark och bebyggelse
ianspråktagits i sin helhet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 28(30)

2008-11-11
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

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

att 200.000 kronor anslås till projektet industritomter Vuoskonjärvi industriområde,
att medlen tas från konto, ramanslag för mark och bebyggelse ansvar 125, slag 5 och
projekt 20099 och läggs till ansvar 130 projekt 7653950, Vuoskonjärvi industritomter.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-11-10.
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SoT/2008:347
§ 174
Information från LFV fd. Luftfartsverket
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att tacka för lämnad information samt med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde deltar Michael Gustafsson, Flygplatschef Gällivare, och Pia
Johansson, LFV (fd. Luftfartsverket).

Pia Johansson informerar om pågående ärende med Gällivare kommun. Hon redovisar
samarbete med flygplatsen samt vilka tjänster LFV erbjuder. LFV är inte längre en
myndighet men har ett uppdrag från regeringen att driva och utveckla statens flygplatser. Pia Johansson representerar affårsverksamhet inflygningskontroll, dvs. tornen och
det arbete som det innebär.
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SoT/2008:541
§ 175
Överlä

nin ar med kommunens revisorer

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde hålls överläggning med revisorerna angående styrning, uppföljning och kontroll av service- och tekniknämndens verksamhet.

Revisorerna har skickat ut material med frågeställningar som framförs vid sammanträdet och besvaras av nämndens ordförande, ledamöter och förvaltningens chef.
Revisorerna medverkar från kl. 14.00-15.00.
Beslutsunderlag
1. Diskussionsunderlag från revisorerna, 2008-09-29.
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