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§ 176
Delgivningar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
1.
SOT 2008:20
Förvaltningschefen informerat:
- Ks § 262/2008. Översyn av växelfunktion.

105

2.
SOT 2008:17
351
Umeå Tingsrätt, Miljödomstolen, Dom i mål nr M 207-08, Skaulo/Puoltikasvaara avloppsreningsverk.
3.
SOT 2007:403
149
Umeå Tingsrätt, Miljödomstolen, Deldom i mål nr M 2498-06. Fortsatt och utökad
verksamhet vid Aitikgruvan i Gällivare kommun; nu fråga om godkännande av ekonomisk säkerhet.
4.
SOT 2008:253
823
Fritids- och skoterföreningen Nords uppsägning av driftavtal från 1998, gällande underhåll av skoterleder.
5.
SOT 2008:479
514
HSB:s Brf Aspens skrivelse angående trafikkaoset på Förenings- och Tingshusgatan.
6.
SOT 2008:167
Protokoll från Hälsorådets möte 24 september 2008.

773

7.
SOT 2008:360
214
Luftfartsstyrelsens yttrande om utställning av detaljplan för Gojan 15 inom kv Gojan i
Gällivare kommun.
8.
SOT 2008:202
289
Protokollsutdrag Ks § 260/2008. Ullatti skola, framtida användning
9.
SOT 2008:353
109
Protokollsutdrag Ks § 278/2008. Ungdomsfullmäktige/Ungdomar projekt pengar (UPP)

|
|
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10.
SOT 2008:525
106
Kommunförbundet Norrbottens nyhetsbrev oktober 2008.
11.
SOT 2008:511
311
Vägverkets konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende föreskrifter om bärighetsklasser för Norrbottens län.
12.
SOT 2008:360
Yttrande avseende detaljplan för kv. Gojan.

214

13.
SOT 2008:229
170
Resultat av enkät avseende robusthet i kommunalteknisk försörjning.
14.
Gällivare kommuns revisorer, ToP bostäder Märit Palo var närvarande när Öhrlings tog
upp frågor kring Granskningsrapporten av kommunens/service- och tekniknämndens
och bostadsföretagets fastighetsunderhåll. Märit Palo informerade om TOP bostäder
ABs verksamhet och åtgärder samt Ingamaj Backman, förvaltningschef för Service- och
teknikförvaltningen informerade om förvaltningens verksamhet och åtgärder utifrån
granskningsrapporten.
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SoT/2008:198
§ 177
Delegationer
Beslut
Service- och tekniknämnden
har tagit del av delegationsbesluten.
Bakgrund
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet.
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING
Ordföranden i service- och tekniknämnden har beslutat
att anta anbud
Datum
2008-10-10

Objekt
Entreprenör________
Utbyggnad flygplatsen etapp 1 markarbeten Skanska Sverige AB,

2008-10-31

Utbyggnad flygplatsen etapp 1 ny hangar

Luleå
Nåiden Bygg AB, Luleå

Inköpschefen har beslutat
att anta anbud

|
|

Datum
2008-10-30

Objekt
Upphandling tillfälliga städuppdrag inom
kommunens fastigheter.

Entreprenör__________
Norrlands Miljövård AB
Kramfors

2008-11-11

Service av kyl- frys- luftkonditioneringsAnläggningar.

York Refrigeration AB,
Luleå

|
|
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SoT/2008:450
§ 178
Kommunala råden informerar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger ingen information.

|
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SoT/2008:92
§ 179
Budgetuppföljning november 2008
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga budgetuppföljningen november 2009 till handlingarna.
Bakgrund
Det i oktober prognostiserade underskottet för gata, park och fritidsanläggningar har
utökats vid uppföljningen för november månad. Kostnaderna för snöröjning har inte
påverkats ännu trots att ytterligare kostnader aktiverats. Påverkan kommer att synas
först i samband med bokslutet. Försörjningsstödet ser ut att ha stabiliserat sig och underskottet kommer att täckas av överskott i övrigt inom enheten AMA. Sammantaget
prognostiserar förvaltningen ett underskott i den skattefinansierade verksamheten med
500 000 kronor.
Den affärsdrivande verksamheten redovisar underskott för såväl va- som avfallsverksamheterna. Va-verksamheten redovisar ett underskott på 400 000 kronor. En av orsakerna är att va-taxan inte höjdes inför 2008 utan höjs först 2009. Avfallsverksamheten
redovisar underskott avseende företagsavfallet med 500 000 kronor. Totalt redovisar
förvaltningen ett underskott med 900 000 kronor avseende de affärsdrivande verksamheterna.
Kraven på stor återhållsamhet gäller samtliga enheter inom förvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Underskottet i den skattefinansierade verksamheten som förvaltningen redovisar påverkar kommunens gemensamma resultat. Ekonomiskt utrymme för andra aktiviteter eller
satsningar kan komma att omintetgöras.
Konsekvenser för barn och unga
De barn och unga som får service via förvaltningen påverkas inte av resultatet. Däremot
kan gruppen påverkas i ett helhetsperspektiv för Gällivare kommun eftersom tillgängliga medel minskar.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänns redovisad budgetuppföljning tom november månad 2008.
|
|

|
|
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Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning november.
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SoT/2008:188
§ 180
Förslag på driftbudget 2009, service- och teknikförvaltningen
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad driftbudget 2009.
Bakgrund
Driftbudget för nämndens skattefinansierade och affärsverksamheter har upprättats.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet att godkänna upprättad driftbudget får ingen påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att godkänna upprättad driftbudget
Beslutsunderlag
1. Ramberäkning.
2. Driftbudget 2009 skatteverksamheter.
3. Driftbudget 2009 affärsverksamheter.

|
|
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SoT/2008:583
§ 181
Spårning och pistning av längdskidspår
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att anvisa 250 000 kronor årligen till service- och tekniknämndens budget för verksamheten pistning av skidspår.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har med förvaltningens underlag diskuterat behovet av
spårning och pistning av skidspår under helger med en ”egen” beredskapsgrupp. Ambitionsnivån bör vara sådan att skidspåren pistas när mer än 6 centimeter snö kommit och
pistningen bör ske åtminstone en gång lördag respektive söndag. Arbetet ska inte göras
om snön fortsätter att falla.
Ekonomiska konsekvenser
Ska verksamheten med pistning av skidspår under helger återupptas medför det en ökad
kostnad. Verksamheten kan finansieras antingen genom en omprioritering av nuvarande
budget eller genom att ytterligare medel anslås till verksamheten.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Tillgång till preparerade skidspår under helger har betydelse för barn och ungdomar
som är intresserade av att åka längdskidor. Inte minst är detta av betydelse för de ungdomar som utbildas på skidgymnasiet.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att diskutera nu
aktuell verksamhet, ambitionsnivå och finansiering för densamma.

|
|
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SoT/2008:559
§ 182
Nämndsplan för service och tekniknämnden, 2009
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta nämndsplan/den taktiska planen för service- och tekniknämnden för år 2009.
Bakgrund
Nämndsplan har upprättats för service- och tekniknämnden för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Nämndsplan för service- och tekniknämnden 2009.

|
|
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SoT/2008:32
§ 183
Förslag avseende fördelning av ramanslag investeringar 2009, idrotts- och fritidsanläggningar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till fördelning av beviljat ramanslag för investeringar i
idrotts- och fritidsanläggningar 2009, 1 750 000 kronor,
att samtliga objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett ”Slutredovisning
investeringsprojekt”,
att service- och teknikförvaltningen återkommer till service- och tekniknämnden om
fördelningen av kvarvarande medel i ramanslaget 450 000 kronor samt
att beslutet delges kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2008 09 29, § 93 beslutat medge service- och
tekniknämnden ramanslag avseende investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar för
2009 med 2 000 000 kronor. Förvaltningen har tillsammans med Top Bostäder upprättat
åtgärdsprogram för aktuella anläggningar vilket ligger som underlag för nu föreslagna
objekt aktuella att åtgärdas.
Följande prioriteringar föreslås för 2009:

|
|

Energi- och arbetsmiljöförbättrande åtgärder
Byte reningsverk och armaturer, Malmbergets
Sportanläggning

800 000,-

Energibesparande åtgärd
Byte armaturer, Gällivare simhall

300 000,-

Energiförbättring och periodiskt underhåll
Byte fönster och omfogning bassäng, Malmbergets Simhall

250 000,-

|
|

|
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Förbättrad tillgänglighet
Tallbacka, idrottsplats
Ny läktare

200 000,_________
1 550 000;-

SUMMA TOTAL:

Ekonomiska konsekvenser
Kortsiktigt bör investeringarna leda till minskade driftkostnader. I ett långsiktigt perspektiv förbättras arbetsmiljön vilket kan minska riskerna för sjukskrivningarna.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Samtliga föreslagna åtgärder är positiva för barn och unga som är de stora besöksgrupperna i våra anläggningar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till fördelning av beviljat ramanslag för investeringar i
idrotts- och fritidsanläggningar 2009, 1 750 000 kronor,
att samtliga objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett ”Slutredovisning
investeringsprojekt”,
att service- och teknikförvaltningen återkommer till service- och tekniknämnden om
fördelningen av kvarvarande medel i ramanslaget 450 000 kronor.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse.

|
|
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SoT/2008:560
§ 184
Förslag avseende fördelning av ramanslag för investering i offentlig belysning 2009
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att ramanslaget 2009, 500 000 kronor avseende investeringar i offentlig belysning fördelas enligt förslag,
att samtliga objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett ”Slutredovisning
investeringsprojekt”.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2008 09 29, § 93 beslutat medge service- och
tekniknämnden ett ramanslag avseende investeringar i offentlig belysning med 500 000
kronor avseende 2009.
Service- och tekniknämnden har beviljats aktuellt anslag under ett antal år och använt
medlen för utbyte av befintliga belysningsarmaturer till mindre energikrävande som
också ger bättre belysning, utbyte av uttjänta belysningsstolpar samt komplettering av
belysning. Service och teknikförvaltningen har gått igenom det åtgärdsprogram som
upprättats avseende offentlig belysning och föreslår att beviljat ramanslag för 2009 disponeras enligt förslag i sammanställning. I sammanställningen redovisas också de beräknade besparingarna som investeringarna medför.
Ekonomiska konsekvenser
Service och teknikförvaltningens förslag till fördelning av beviljat ramanslag medför att
driftkostnaderna beräknas minska med 130 000 kronor per år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt är nu föreslagna åtgärder positiva för
barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att ramanslaget 2009, 500 000 kronor avseende investeringar i offentlig belysning fördelas enligt förslag,

|
|
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att samtliga objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett ”Slutredovisning
investeringsprojekt”.
Beslutsunderlag
1. Belysningsinvesteringar 2009.

|
|
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SoT/2008:561
§ 185
Förslag avseende fördelning av kvarvarande medel ramanslag investeringar 2008
och ramanslag investeringar 2009, maskiner och fordon
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättat förslag till fördelning av kvarvarande medel i ramanslag 2008,
2 475 000 kronor och beviljat ramanslag 2009, 3 000 000 kronor för investeringar maskiner och fordon,
att varje objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett ”Slutredovisning
investeringsprojekt” i vilken ska framgå värdet av de maskiner/fordon som försålts.
Bakgrund
I service- och tekniknämndens budget för 2008 finns 2 475 000 kronor kvar av ramanslaget för investering i maskiner och fordon. Kommunfullmäktige har vid sammanträde
2008 09 29, § 93 beslutat medge service- och tekniknämnden ramanslag avseende investeringar maskiner och fordon för 2009, med ytterligare 3 000 000 kronor. Förvaltningen har prioriterat och upprättat investeringsprogram för kvarvarande medel 2008 och
beviljade medel 2009 avseende maskiner och fordon, totalt 5 475 000 kronor.
Eftersom inte upphandlingsarbetet påbörjats utgör angivna priser cirkapriser. Dessutom
ska de fordon som ersätts säljas eller inbytas. Priset ska avräknas från ramanslaget. Det
anslag som angetts för respektive objekt ska därmed ses, som den maximala ramen för
nyinköpet och dessutom ska värdet av den maskin eller det fordon som byts bort avräknas.
Följande prioriteringar föreslås för kvarvarande medel i ramanslag för investeringar,
maskin och fordon 2008:
Inköp av transportfordon med lyft
AMA-enhetens transportfordon med lyft har blivit utdömt
och kan inte användas i verksamhet. Utbyte föreslås 2008.
Inköpspris cirka 550 000 kronor exklusive avräkning av
försäljningspris befintligt fordon.
Värde av befintligt fordon ska avräknas.

|
|
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Spolbil inkl utrustning
Gatuavdelningens spolbil har varit i bruk under lång tid och
kräver ständiga reparationer till höga kostnader. Upphandlingen
av ny spolbil föreslår vi inleds 2008. Eftersom fordonet nyttjas
av både va-verksamheten och enheten för gator/vägar föreslår
vi att kostnaden fördelas så att 20 procent belastar gator/vägar
och 80 procent va-verksamheten.
Beräknat inköpspris cirka 3 200 000 kronor varav 600 000 kronor ska tas från ramanslag för investeringar i maskiner och fordon. Resterande 2 600 000 kronor ska belasta ramanslag för va
verksamhetsåret 2009.

600 000,-

Värde av befintligt fordon ska avräknas i enlighet med
fördelningen av inköpspriset.
Lastbil inkl utrustning
Gatuavdelningens lastbilar är uttjänta och behovet av en ny bil
är väl dokumenterat. Beräknat inköpspris 2 200 000 kronor varav
1 200 000 kronor föreslås belasta 2008-års anslag. Resterande
1 000 000 kronor föreslås tas från 2009 ramanslag.

1 200 000,-

Värde av befintliga fordon (två lastbilar) ska avräknas.
__________
2 350 000;-

SUMMA TOTAL:

Kvarvarande medel i ramanslag 2008 föreslås överföras till 2009 års ram.
Följande prioriteringar föreslås för beviljat ramanslag 2009 för investeringar, maskin
och fordon:
Lastbil inkl utrustning
För total finansiering föreslås att 1 000 000 kronor av
inköpspriset belastar 2009-års ramanslag.
Räddningsfordon inkl utrustning
Räddningstjänsten är i behov av nytt räddningsfordon som
Ska ersätta två av de befintliga fordonen. Nu aktuellt fordon
Ska vara utrustad så att brand i höga byggnader ska klaras.
Investeringen cirka 5 600 000 kronor är av sådan storlek att
den måste belasta ramanslaget under flera år och nu föreslås
|
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att kostnaden för fordonets ram, tas från 2009 års ramanslag.
Beräknad kostnad 1 000 000 kronor.

1 000 000; -

Kvarvarande medel av 2008 och 2009 års ramanslag föreslås
nyttjas till kostnaden för påbyggnad av ramen, 1 125 000 kronor.

1 125 000;-

Kvar att finansiera cirka 3 400 000 kronor vilket innebär att
ramanslaget 2010 är intecknat för bytet av fordon räddningstjänsten. Värde av befintliga fordon (två räddningsfordon)
ska avräknas.
Totalt har 5 475 000 kronor fördelats vilket också var det tillgångliga utrymmet.
Ekonomiska konsekvenser
Nu föreslagna investeringar i maskiner och fordon ska leda till minskade driftkostnader,
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser har kunnat identifieras vad avser drivmedel och andra löpande utgifter men också minskade kostnader för reparationer. Utsläppen till miljön
minskar, arbetsmiljön förbättras vilket på sikt minskar risken för arbetsskador och sjukskrivningar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till fördelning av kvarvarande medel i ramanslag 2008,
2 475 000 kronor och beviljat ramanslag 2009, 3 000 000 kronor för investeringar maskiner och fordon,
att varje objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett ”Slutredovisning
investeringsprojekt” i vilken ska framgå värdet av de maskiner/fordon som försålts.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens skrivelse.
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SoT/2008:543
§ 186
Förslag avseende fördelning av ramanslag för va-investeringar år 2009
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att ramanslaget 2009, 10 000 000 kronor avseende va-investeringar fördelas enligt förslag,
att samtliga objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett ”Slutredovisning
investeringsprojekt”.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2008 09 29, § 93 beslutat medge service- och
tekniknämnden ett ramanslag avseende investeringar i va-verksamheten (affärsverksamhet) med 10 000 000 kronor.
Service och teknikförvaltningen har gått igenom de statusbesiktningar som finns och de
behov som framkommit avseende reinvesteringar i va-verksamheten. I sammanställningen presenteras det förslag som förvaltningen utarbetat avseende investeringar 2009,
va-verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagna reinvesteringar bör minska de driftkostnader som finns i verksamheten i dag.
Dessutom säkerställs verksamheten på ett bättre sätt och kvaliteten på exempelvis vatten
ska förbättras. Rent allmänt bör investeringarna medföra att miljön totalt sett förbättras.
Arbetsmiljön blir bättre.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Investeringarna är positiva för alla som nyttjar kommunens va.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att ramanslaget 2009, 10 000 000 kronor avseende va-investeringar fördelas enligt förslag,
att samtliga objekt ska slutredovisas i enlighet med upprättad blankett ”Slutredovisning
investeringsprojekt”.
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Beslutsunderlag
1. Förslag i sammanställning.
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SoT/2008:562
§ 187
Förslag avseende fördelning av ramanslag för upprustning av enskilda vägar, 2009
och 2010
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att ramanslaget 2009, 1 250 000 kronor avseende upprustning av enskilda vägar ianspråktas för upprustning av Bergetvägen i Ullatti,
att ramanslaget 2010, 1 250 000 kronor avseende upprustning av enskilda vägar ianspråktas för upprustning av ”byavägen” i Palohuornas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2008 09 29, § 93 beslutat medge service- och
tekniknämnden ett ramanslag avseende upprustning av enskilda vägar 2009 respektive
2010 med 1 250 000 kronor respektive år.
Service och teknikförvaltningen har gått igenom de statusbesiktningar som finns avseende enskilda vägar och föreslår följande fördelning av beviljat ramanslag. För 2009
föreslås hela ramanslaget 1 250 000 kronor ianspråktas för upprustning av enskilda vägen Bergetvägen i Ullatti. För 2010 föreslås hela ramanslaget 1 250 000 kronor ianspråktas för upprustning av enskilda ”byavägen” i Palohuornas.
Ekonomiska konsekvenser
Service och teknikförvaltningens förslag till fördelning av beviljat ramanslag medför att
anslagen förbrukats för såväl 2009 som 2010.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt är nu föreslagna åtgärder positiva för
barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att ramanslaget 2009, 1 250 000 kronor avseende upprustning av enskilda vägar ianspråktas för upprustning av Bergetvägen i Ullatti,
att ramanslaget 2010, 1 250 000 kronor avseende upprustning av enskilda vägar ianspråktas för upprustning av ”byavägen” i Palohuornas.
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SoT/2008:523
§ 188
Ansökan om bidrag till skyddsutrustning, säkerhetspaket för eftersöksjägare
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att avslå Gällivare Jaktvårdskrets ansökan om bidrag.
Bakgrund
Gällivare Jaktvårdskrets ansöker i rubricerat ärende om bidrag till inköp av säkerhetspaket för eftersöksjägare.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att föreningen
ej uppfyller de kriterier som krävs för bidragsgivning exempelvis så redovisas ingen
verksamhet för barn och ungdom. Vidare så finns ej heller någon form av materialbidrag inom Service- och tekniknämndens bidragsnormer.
Ekonomiska konsekvenser
Ansökningsbeloppet uppgår till totalt 15 500 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konstaterade konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta
att avslå Gällivare Jaktvårdskrets ansökan om bidrag.
Beslutsunderlag
1. Gällivare Jaktvårdskrets ansökan.
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SoT/2008:515
§ 189
Ansökan om kommunala lönebidrag
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att café växthuset beviljas kommunalt lönebidrag med 32 400 kronor.
Bakgrund
Nedanstående arbetsgivare/förening har inkommit med ansökan om kommunalt lönebidrag.
Café Växthuset i Gällivare
Ansökan avser en lönebidragstjänst vid föreningens Café verksamhet.
Konsekvens:
Antal personer.
1

Bidragsenh/ant. Bidragsantal.
1
2

Sysselsättn.grad.
100 %

Kostnad.
32 400

Efter ovanstående disponeringar; återstår medel = 80 412 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
Ant.
pers.
1,0

Café växthuset

|
|

|
|

|
|

Bidr/
anst.
1,0

Bidr/
ant.
2

syss.
grad.
100 %
Summa:
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Med hänvisning till ovanstående förslag överlämnas ärendet till Service- och tekniknämnden för beslut.
Beslutsunderlag
1. Café Växthusets ansökan om medel till lönebidrag.
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SoT/2007:28
§ 190
Retroaktiv utbetalning av kommunalt lönebidrag
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att utifrån omständigheterna besluta om retroaktiv utbetalning för varje månad gällande
2008, som kan styrkas med avisering från arbetsförmedlingen,
att Gällivare Skytteförening får överta Malmberget-Koskullskulle Skytteförenings beviljade lönebidrag och det utifrån att det är samma person som fortsätter sin anställning
med likvärdiga arbetsuppgifter.
Bakgrund
Malmberget - Koskullskulle Skytteförening har beviljats kommunalt lönebidrag vid
Service- och tekniknämndens sammanträde 2007-12-11, beviljat bidragsbelopp är
32 400 kr/år.
Föreningen har varit i kontakt med Hans Isaksson på arbetsmarknadsavdelningen om
problem med aviseringarna som föreningen skall skicka till kommunen varje månad för
att få beviljat belopp utbetalt. Det har uppstått problem med administrationen på föreningen vilket styrelsen upptäckte då föreningen skulle övertas av Gällivare Skytteförening.
Föreningen har ställt frågan om möjligheten till att få beviljat belopp utbetalt retroaktivt
från december 2007 och fram till dags dato.
Förslag till beslut
att utifrån omständigheterna besluta om retroaktiv utbetalning för varje månad gällande
2008, som kan styrkas med avisering från arbetsförmedlingen,
att Gällivare Skytteförening får överta Malmberget- Koskullskulle Skytteförenings beviljade lönebidrag och det utifrån att det är samma person som fortsätter sin anställning
med likvärdiga arbetsuppgifter.
Beslutsunderlag
1. Gällivare Skytteförenings skrivelse.
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SoT/2008:563
§ 191
Ansvar för flyginformationen vid Lapland Airport, Gällivare
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att teckna ett ettårigt avtal på försök om flygtrafiktjänsten med Luftfartsverket,
att Lapland Airport också i fortsättningen har kvar certifikatet att själva ansvara för
AFIS-tjänsten.
Bakgrund
Frågan om ansvaret för flyginformationen, Aerodrome Flight Information Service förkortad, AFIS vid Lapland Airport har varit upp för behandling i service- och tekniknämndens
några gånger. Kärnan i ärendet handlar om huruvida ansvaret för flyginformationen, AFIS
ska ligga kvar i Gällivare kommuns organisation eller om tjänsten ska köpas av Luftfartsverkets, ATA-enhet. Frågan påverkas av beslut som tas av svenska regeringen men också av
olika EG-förordningar, vilket naturligtvis gör frågan mer komplicerad.
I organisationen för flygplatsen finns tre heltidstjänster som AFIS-anställda och i en av
dessa befattningar ingår också ansvaret för nu aktuell ATS-enheten (Air Traffic Services). Arbetet i tornet är en grundförutsättning för att trafiken ska få informationen om
förhållanden som är viktiga för beslutet om planet ska landa alternativt lyfta. Nuvarande
antal anställda gör det ordinarie arbetet mycket känsligt och sårbart. Frånvaro på grund
av sjukdom, föräldraledighet mm innebär stora påfrestningar på organisationen och kan
i en nödsituation innebära att flygtrafiken måste ställas in. Utöver den planerade trafiken
finns önskemål att till och från öppna flygplatsen för oplanerade och akuta landningar/starter från landstinget, vilket innebär att personal i tornet ska finnas på plats.
Planerad frånvaro ordnas genom att vi köper eller lånar extra resurser från andra flygplatser, i första hand från Pajala. Det är en mycket otrygg verksamhet som kan omöjliggöras på kort tid beroende bl a på hur personalsituationen är på de flygplatser som vi har
samarbete med. Behovet av personalförstärkning är cirka 50 procent på årsbasis. Utbildningen är i nuläget förlagd till Malmö och möjligheterna att få utbildningsplats är
mycket begränsat dessutom är kostnaden för utbildningen stor cirka 500 000 kronor.
Nuvarande personalsituation vid ATS-enheten är således mycket otrygg och kan leda
till att flygningarna måste stoppas. Vår problematik är känd från andra likvärdiga flygplatser och är inget unikt för Gällivare. Flygplatsen i Arvidsjaur har avtal med Luft
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 28 (49)

2008-12-09
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
fartsverket (LFV) om flygtrafiktjänsten. Situationen i Arvidsjaur är dock annorlunda
jämfört med Gällivare mest beroende på den utbildningsverksamhet som kopplats till
flygplatsen. Bland annat arbetar Arvidsjaur för att ordna utbildning för AFIS-personal.
Kostnaden för utbildningen beräknas bli likvärdig den utbildning som finns tillgänglig
idag.
Som ett led i att informera kring möjligheterna att lösa frågan har marknadschefen Pia
Johansson från Luftfartsverkets flygtrafiktjänst besökt nämnden och informerat. Hon
gav också en bild av nya EG-förordningen som reglerar avgifterna för flygtrafiktjänsterna.
Ett avtal där Luftfartsverket tar ansvaret att bedriva AFIS-tjänsten innebär att de är operativt ansvariga, ansvarar för drifthandboken, certifiering och bemanning. Samtliga anställda vid ATS-enheten erbjuds anställningsövergång till Luftfartsverket. Lapland Airport skulle bli en del av det kluster som Luftfartsverket redan har etablerat i Norrbotten
där Kiruna, Luleå, Arvidsjaur och Vidsel redan ingår. Pajala har också anmält intresse
att teckna avtal kring flygtrafiktjänsten. För Lapland Airport skulle ett tecknande av
avtal och därmed och tillgång till resurser i Luftfartsverkets kluster bli en stor trygghet
och garanti för verksamheten.
Service- och teknikförvaltningen har gått igenom de möjligheter som finns att ha kvar
flygtrafik-tjänsten i kommunens organisation och samtidigt känna trygghet och säkerhet
att verksamheten fungerar också vid en oplanerad personalfrånvaro. Alternativen är
begränsade vilket i nuläget innebär att förvaltningen förordar att ett ettårigt avtal på försök om flygtrafiktjänsten tecknas med Luftfartsverket. Däremot föreslås att Lapland
Airport har kvar certifikatet att själva ansvara för AFIS-tjänsten, vilket garanterar att
verksamheten kan återgå till Gällivare kommun om försöket med avtal med Luftfartsverket av en eller annan orsak bedöms som mindre gynnsamt.
Ekonomiska konsekvenser
Ur ekonomisk synpunkt är alternativen egen drift kontra avtal tämligen lika beloppsmässigt. Utvecklingen framöver avseende avtalskostnaden är svår att bedöma, men troligen ökar avtalets kostnad med åtminstone samma ökning för personalkostnader som vi
i nuvarande organisation har att vidkännas.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser kan ses.
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Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att teckna ett ettårigt avtal på försök om flygtrafiktjänsten med Luftfartsverket,
att Lapland Airport också i fortsättningen har kvar certifikatet att själva ansvara för
AFIS-tjänsten.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse.
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SoT/2008:487
§ 192
Representant i politiska styrgruppen för arbetet med förebyggande insatser inom
alkohol - och narkotikaområdet
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att utse Bernd Lass (s) som ordinarie och Terttu Kult (v) som ersättare i den politiska
styrgruppen för arbetet med förebyggande insatser inom alkohol och drogområdet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2008 11 10 § 269, beslutat att uppmana övriga
nämnder att utse ersättare till den politiska styrgruppen för arbetet med förebyggande
insatser inom alkohol och drogområdet. I den politiska styrgruppen ska service- och
tekniknämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen och barn- och utbildning- och kulturnämnden utse varsin representant.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2008 11 10, § 269.
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SoT/2008:565
§ 193
Bokning av tjänsteresor för anställda och politiker, koncernen Gällivare kommun
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att bokningsuppdraget avseende anställdas och politikers
resor i tjänsten from 1 januari 2009 utförs av personal vid Lapland Airport,
att uppdraget också gäller anställda och styrelsemedlemmar i kommunens bolag,
att service- och teknikförvaltningen förbereder omläggningen under december månad,
att samtliga enheter i koncernen Gällivare kommun informeras om rutinerna vid bokning av tjänsteresor.
Bakgrund
Många, både politiker och tjänstemän i kommunen har aktualiserat frågan om möjligheten att boka resor i tjänsten via personalen på Lapland Airport. Tidigare fanns den servicen på flygplatsen och de flesta har upplevelsen av att det var både enkelt och lättarbetat. Det avtal som Gällivare kommun har med Gateway to lapland AB har varit i drift,
perioden 2006 09 01 – 2008 12 31 och har därefter förlängts att gälla ytterligare ett år
och upphör därmed 2008 12 31.
Diskussioner har förts med personalen vid flygplatsen om möjligheten att utöka deras
arbetsuppgifter med bokningsservice avseende bokning av tjänsteresor för anställda och
politiker i Gällivare kommun. I uppdraget ingår att tillhandahålla bokningstjänster avseende tåg- och flygresor, taxi-, buss- och hotellbokningar för Gällivare kommuns anställda och politiker i sin tjänsteutövning. Uppdraget bör inkludera personal och styrelse vid
de kommunala bolagen.
Berörd personal har efter diskussioner om vissa förändringar av nuvarande arbetsuppgifter och fördelningen av dessa, meddelat att de har intresse av att ta på sig arbetsuppgiften. Åtgärder har vidtagits som också underlättar detta arbete bland annat utfärdandet
av betalkort som service- och tekniknämnden beslutat om.
Service- och teknikförvaltningen behöver, om förslaget bifalls december månad på sig
för att förbereda rutiner och information om förändringen. Förhandlingar med berörda
fackliga organisationer ska göras.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför en minskning av koncernen Gällivare kommuns kostnader. Nuvarande
avtal har byggt på ersättning per bokad biljett med rabattering om bokningen utförts via
Internet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget medför inga direkta konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att bokningsuppdraget avseende anställdas och politikers
resor i tjänsten from 1 januari 2009 utförs av personal vid Lapland Airport
att uppdraget också gäller anställda och styrelsemedlemmar i kommunens bolag
att service- och teknikförvaltningen förbereder omläggningen under december månad
att samtliga enheter i koncernen Gällivare kommun informeras om rutinerna vid bokning av tjänsteresor.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 33 (49)

2008-12-09
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
SoT/2008:566
§ 194
Förslag till riktlinjer för upp- och nedmontering av gatubelysning
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att ovanstående riktlinjer för upp- och nedmontering av gatubelysning ska gälla from 1
januari 2009,
att service- och teknikförvaltningen årligen till nämnden redovisar antalet upp- respektive nedmonterade belysningsstolpar.
Bakgrund
Uppmontering
Efter ansökan från enskild person, förening eller motsvarande som bereds av Service
och teknikförvaltningen kan beslut tas att ny gatubelysning ska monteras. Gatubelysning ska monteras vid gata, väg och/eller gång- och cykelväg i kommunen.
I samband med beredning av ärenden kontrolleras vägens formella ägare, trafikmängder, antal fastboende och ut- och infarter. Nedan ges exempel på omständigheter som
innebär att ansökan avslås;
1. Enskild privat väg
2. Allmän väg med möjlighet för boende att färdas på alternativa vägar utan att det
försvårar eller förorsakar andra besvär med exempelvis längre avstånd
3. Utfart mot allmän väg från fastighet som enbart används för fritidsboende, dvs. ingen är mantalsskriven på fastigheten
4. Utfart mot allmän väg från fastigheter som inte används för permanent- eller fritidshusboende, dvs. ingen är mantalsskriven på fastigheten.
Nedmontering
Service och teknikförvaltningen ska också kunna fatta beslut som innebär att befintlig
gatubelysning ska nedmonteras. Nedan kriterier ska vara uppfyllda innan ett sådant beslut kan tas;
1. Enskild privat väg där ingen bor permanent i fastigheten
2. Utfart mot allmän väg från fastighet som enbart är avsedd för fritidsboende
3. Utfart mot allmän väg från fastigheter där ingen fast boende finns
4. Allmän väg där möjlighet finns för boende att färdas på alternativa vägar utan att
det försvårar eller förorsakar andra besvär med exempelvis längre avstånd.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslut som innebär montering av ny gatubelysning är förenade med ett ekonomiskt ansvar för såväl inköp och uppmontering men också för driftkostnader. Ur både trafiksäkerhets- och trygghetssynpunkt kan kostnaden i flertal fall försvaras.
Beslut om nedmontering av belysning medför å andra sidan att kommunens kostnader
minskar. Det visar också på ett ansvarstagande som baseras på ”ordning och reda”, med
våra gemensamma resurser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
I områden där barn och ungdomar stadigvarande vistas är det en trygghet att ha gatubelysning. Det är också viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt eftersom barn och unga oftast är
i gruppen oskyddade trafikanter.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden att besluta
att ovanstående riktlinjer för upp- och nedmontering av gatubelysning ska gälla from
2009 01 01,
att service- och teknikförvaltningen årligen till nämnden redovisar antalet upp- respektive nedmonterade belysningsstolpar.
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SoT/2008:470
§ 195
Yttrande över motion av Bror Wennström (skp) angående att ekonomiska medel
skapas och avsätts inför 2009 års sommarlov så att alla feriejobbsökande ungdomar
bereds jobb
Beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige
att uppdra åt service och teknikförvaltningen att utreda och presentera förslag enligt
syfte med motionen.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionären föreslår att
Gällivare kommun erbjuder alla feriejobb till sökande ungdomar.
Förslaget i motionen är positiv för de ungdomar som berörs och deras familjer, det kan
ses som en möjlighet till att vara aktiv under en del av sommaruppehållet från skolan
och få erfarenhet från arbetslivet som kan vara en bra grund för framtida arbetsliv.
Ekonomiska konsekvenser
Gällivare kommun har under ett antal år erbjudit feriejobb till ungdomar på gymnasienivå. Sommaren 2008 var det 407 som lämnade in ansökan om feriejobb av dessa kunde
270 erbjudas plats inom kommunen, föreningar och företag. Antalet möjliga sökande
för 2008, åldersgruppen för feriejobb, var 925.
Om man inkluderar årskurs 9 med samtliga årskurser på gymnasiet skulle det för 2009
vara 1149 ungdomar som skulle kunna söka feriejobb. I sammanhanget är det viktigt att
påminna om att många av dessa får sommarjobb hos företag där föräldrarna arbetar.
Service- och teknikförvaltningen har inget emot att utöka antal ansökningar att gälla
från årskurs 9 t o m gymnasiet, men då måste ytterligare medel tillskjutas till serviceoch tekniknämndens ram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Möjligheten till att erhålla feriejobb är positivt på så sätt att ungdomarna skulle förfoga
över en viss egen ekonomi vilket då även för många familjer skulle innebära en lättnad i
familjens ekonomi. Vidare skulle ungdomarna få en bra start i erfarenhet av arbetslivet.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med att uppdra och service och
teknikförvaltningen att utreda och presentera förslag enligt syfte med motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp).
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse.
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SoT/2008:472
§ 196
Yttrande över motion av Bror Wennström (skp) angående belysning till den del av
"Varantie" (Markitta) som är mörklagd
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att återremittera ärendet till nästa service- och tekniknämndens sammanträde för att
klargöra vilken väg det gäller.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionären framför
synpunkter på belysningen på landsbygden. Framför allt, vill motionären peka på Vaarantievägen i Markitta som är helt mörklagd på en sträcka omfattande cirka 200 meter.
Vägen är dessutom smal och har kraftig lutning vilket gör det riskfyllt att köra där framför allt under den mörka årstiden. Två fasta boenden finns utefter vägen och dessutom
ett flertal fritidshus.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige anslår medel för komplettering av belysning på den del av Vaarantie-vägen som idag saknar sådan.
Service och teknikförvaltningen har i sitt förslag på yttrande över motionen utgått från
att motionären menar Vaaranpäävägen i Markitta. I sak ansluter sig service och teknikförvaltningen till motionärens synpunkter på vägavsnitt som är mörklagda och som trafikeras av både gående och bilar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis upplysta
vägar en viss garant för att minska olycksrisken. Aktuell väg är en privat/enskild väg
och i fördelning av det ramanslag för belysning som service- och tekniknämnden årligen
beviljas, prioriteras inte den kategorin av vägar.
Skulle kommunfullmäktige välja att anslå särskilda medel för komplettering av belysningen utefterVaaranpäävägen, har förvaltningen inget att invända mot ett sådant beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande har inga ekonomiska konsekvenser
för service- och tekniknämnden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis belysta vägar att föredra i de fall dessa trafikeras av exempelvis gående barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att yttrande över inkommen motion med förslag att medel anslås för komplettering av
belysning efter Varanpäävägen i Markitta, lämnas till kommunfullmäktige enligt upprättat förslag
Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp).
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse.
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SoT/2008:471
§ 197
Yttrande över motion av Göte Henriksson (s) och Ulf Normark (s) angående vägen
till utsiktstoppen på Dundrets Norra topp
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att utreda och presentera förslag enligt
syftet i motionen.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionärerna framför
synpunkter på vägen till Dundrets norra topp, som i motionen sägs vara Gällivares vackraste utsiktspunkt. Motionärerna föreslår att vägen ska rustas upp och göras framkomlig
för busstrafik, att en handikappanpassad rastplats anläggs och att arbetet finansieras med
medel som söks hos EU.
Det förslag som motionärerna framför är positivt för både kommunens befolkning men
också för besökare till kommunen. Ett komplett svar på motionen kräver en utredning i
ärendet som bland annat innebär projektering och inhämtande av yttranden och samrådsförfarande med bland annat Länsstyrelsen eftersom vägen berör naturreservat, Sörkaitums sameby med hänsyn till att området är renbetesområde och Sveaskog som
markägare. Utöver detta måste också EU:s utlysningar och möjliga bidragsformer kontrolleras.
Service och teknikförvaltningen behöver handläggningstid för att utreda motionens intentioner på ett fackmässigt och korrekt sätt.
Ekonomiska konsekvenser
Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande har i nuläget inga ekonomiska
konsekvenser för service- och tekniknämnden. Skulle förslaget med projektering och
ansökan om medfinansiering från EU bli aktuellt kan nämnden få vidkännas vissa kostnader. Skulle detta bli aktuellt ska ärendet då behandlas igen av service- och tekniknämnden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget är positivt för barn och ungdomar. Tillgång till bra väg med god tillgänglighet
är bra för alla.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besvara motionen med att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att utreda och presentera förslag enligt syftet i motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion av Göte Henriksson (s) och Ulf Normark (s).
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse.
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SoT/2008:555
§ 198
Sammanträdesplan för service- och tekniknämnden 2009
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna sammanträdesplan för 2009.
Bakgrund
Förslag till sammanträdesdagar 2009, tisdagar kl 10.00:
20 januari
24 februari
31 mars
12 maj
16 juni
18 augusti
22 september
10 november
8 december
Förslag till beslut
att godkänna sammanträdesplan för 2009.
Beslutsunderlag
1. Förslag till sammanträdesplan för 2009.
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SoT/2008:535
§ 199
Service- och tekniknämnden frågar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att förvaltningschefen besvarar frågorna vid nästa sammanträde.
Bakgrund
1. Snöröjning, fast de har plogat så blir det spårigt, synpunkt att de inte tar ner bladen nog långt. För mycket snö kvar på vägarna efter plogning.
2. Reservenergi, hur ser det ut?
3. Hundlatriner saknas, kommer det upp flera?
4. Handikapparkeringarna är för långt borta från bank mm. Snedparkeringarna är
för smala för handikappade.
5. Tuoddarvillan, vad händer?
6. Storgatan, blomlådorna ska bort, två är sönderkörda redan.
7. Återvinningsstationerna är fulla, vid blåst ligger det skräp över hela Vallmovägen, kan man inte bygga staket runt om.
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SoT/2008:407
§ 200
Information om framtidsfrågor
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att nämnden ska få information från verksamheterna vid sammanträden 2009,
att förvaltningschefen gör en plan för 2009 när vilka verksamheter ska presenteras,
att ansvariga tjänstemän kallas enligt planen,
att i övrigt tacka för lämnad information.
Bakgrund
Ingamaj Backman informerar om bekymmer att inför 2009 få en budget i balans. Höga
kostnader och för lite intäkter. Förvaltningen måste arbeta mycket med verksamhetsutveckling och där bör även nämnden delta. Processarbetet ska leda till förändringar som
förbättrar verksamheten. Vid varje sammanträde avsätta 1 – 1,5 tim där verksamheten
får komma in och presentera och föreslå förändringar. Verksamheten ska även dokumentera arbetet.
Arbetet med taxorna måste intensiveras. Taxorna måste får räknas upp med index, KPI.
Ny avfallsplan och renhållningsordning kommer i januari. Taxorna ska utarbetas efter
att planen och ordningen är tagna.
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SoT/2008:25
§ 201
Kurser/Konferenser/Återkoppling
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Bakgrund
Kommunakuten AB inbjuder till seminarium om konkurrensutsättning och ökad marknadsanvändning.
Tid och plats: 20 - 21 januari 2009 på Saturnus konferens i Stockholm.
Anmälan: Senast 18 december 2008.
Avanmälan: Efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halv kursavgift. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift
Pris: 5.950 kr exkl moms/deltagare. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
Kommunakuten AB inbjuder till kurs i Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda.
Tid och plats: 23 januari 2009 på Saturnus konferens i Stockholm.
Anmälan: Senast 29 december 2008.
Avanmälan: Efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halv kursavgift. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift.
Pris: 2.375 kr exkl moms/deltagare. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Kommunakuten AB inbjuder till kurs i Juridiska aspekter på krishantering.
Tid och plats: 28 januari 2009 på Saturnus konferens i Stockholm.
Anmälan: Senast 30 december 2008.
Avanmälan: Efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halv kursavgift. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift.
Pris: 2.375 kr exkl moms/deltagare. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Kommunakuten AB inbjuder till kurs i Rätt beslut vid upphandling i konkurrens.
Tid och plats: 9 februari 2009 på Saturnus konferens i Stockholm.
Anmälan: Senast 14 januari 2009.
Avanmälan: Efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halv kursavgift. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift.
Pris: 2.375 kr exkl moms/deltagare. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
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Sveriges Fisketurismföretagare, SeFF, inbjuder till Konferens om fisketurismen i framtiden.
Tid och plats: 27 februari 2009, Clarion Hotel, Stockholm.
Anmälan: 1 december (OBS! några platser är preliminärt bokade)
Pris: Utan konferensmiddag 900 kr inkl moms. Med konferensmiddag 1.400 kr inkl
moms.
Beslutsunderlag
1. Kursinbjudan 1 - 5
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SoT/2008:553
§ 202
Underhåll av kommunala skoterleder
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att överlämna aktuellt ärende till kommunstyrelsen med äskande om att nämnden beviljas ett extra anslag om 150 000 kronor för att säkerställa fortsatt drift och underhåll av
de kommunala skoterledssystemen vintern 2009,
att i äskandena för 2010 års budget ta upp behovet av en utökad ram för driftbudgeten
med 150 000.
Bakgrund
Föreningslivet som sköter tillsyn och underhåll av kommunala skoterleder i tätorten och
på landsbygden har under våren 2008 uppvaktat kommunen med en begäran om höjning
av driftsbidraget. Motivet är i huvudsak de kostnadsfördyrningar som skett på bensinkostnaderna. Budskapet har varit tydligt, höjs inte ersättningen från 250:-/ km år till
500:-/km år så orkar vi ej längre åta oss fortsatt drift och underhåll av de kommunala
skoterlederna.
I service- och teknikförvaltningen förslag till budget 2009 fanns yrkandet medtaget.
Service- och tekniknämnden beslutade också att i budgetprocessen för 2009, begära en
ökning av ramen för driftkostnader med 150 000 kronor med hänsyn till de kostnadsökningar som föreningarna fått vidkännas. Kommunfullmäktige beslutade avslå äskandet
för 2009 men beviljade ett engångsanslag för 2010 med yrkat belopp.
Föreningslivet har uppvaktat kommunen igen i syfte att tydliggöra allvaret i sitt budskap. Det uppkomna läget innebär att drygt hälften av de fyrtio mil skoterleder som
kommunen är huvudman för, blir utan drift och underhåll under kommande vinter. Det
ledsystem som direkt kommer att beröras är tätortslederna, Nilivaara – Gällivare samt
Torasjärvi – Gällivare. Ett eftersatt eller helt uteblivet underhåll av lederna får konsekvenser inte bara för medborgarna i Gällivare utan också markägare, besöks- och rennäringen. Framkomligheten försvåras eller blir helt omöjlig och körning utanför ledsystemen etableras. Ett omtyckt och väletablerat vinternöje för många omöjliggörs.
Troligen följer uteblivet ledunderhåll dessutom på fler ledsträckningar, eftersom alla
föreningar som sköter drift och underhåll, förmodligen inte nåtts av budskapet om att
ersättningen inte kommer att höjas 2009 och att fler uppsägningar kan väntas.
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Den uppkomna situationen är bekymmersam. Den höjning av ersättningen som föreningarna ställer krav på, kan inte inrymmas inom de ekonomiska ramar som serviceoch tekniknämnden har. Möjligheter finns att omprioritera inom den ram som finns för i
första hand verksamhetsstöd där nu aktuellt bidrag budgeteras. En sådan förändring
skulle medföra andra problem eftersom konsekvensen blir att vi tar från en förening för
att ge till en annan. Förvaltningen har diskuterat möjligheterna att avgiftsbelägga körning på preparerad led. Ett sådant beslut kräver dock en ordentlig utredning och genomgång av de juridiska förutsättningarna och den tiden har inte medgivits med hänsyn till
den uppkomna situationen. Inför 2010 bör dock den frågan utredas.
Service- och teknikförvaltningen gör bedömningen att det i den budget service- och
tekniknämnden ansvarar för, inte finns utrymme vare sig 2008 eller 2009 att omfördela
eller på annat sätt finansiera den merkostnad och ersättning som föreningarna påtalar.
Ekonomiska konsekvenser
Den begärda ram ökningen är 150 000 kronor medför en ny utgiftspost i den samlade
kommunala ekonomin
Konsekvenser för barn och ungdomar
Snöskotern är för många ungdomar från 16 år och uppåt en mycket betydelsefull fritidssysselsättning. Att hålla leder preparerade och öppna är också ett sätt att minska den
otillåtna och ofta kritiserade skoterkörningen i och omkring tätorter.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta
att överlämna aktuellt ärende till kommunstyrelsen med ett äskande om att nämnden
beviljas ett extra anslag om 150 000 kronor för att säkerställa fortsatt drift och underhåll
av de kommunala skoterledssystemen vintern 2009,
att i äskandena för 2010 års budget ta upp behovet av en utökad ram för driftbudgeten
med 150 000.
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SoT/2008:362
§ 203
Samverkan för avfall i Norrbotten
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att begära mer information kring samverkansprojektet vad avser bland annat finansieringsfrågan som blir aktuell om inte alla kommuner deltar samt möjligheterna för deltagande kommuner att disponera aktuell samordnare för viss tid i verksamhet som kommunen prioriterat.
Bakgrund
Samverkan inom avfallsområdet har bedrivits i olika former och i olika projekt i Norrbotten under ett antal år. Som grund för arbetet har den ”Regionala avfallsplanen” och
den ”Överenskommelse” varit som beslutades av Norrbottenskommunerna 2002.
Kommunförbundet i Norrbotten har tagit initiativ till en ny samverkansplan ”Avfall
Norrbotten” där samverkansområdena är att:
1. stödja kommunerna inom avfallshanteringen
2. samordna och planera gemensamma aktiviteter
3. samordna remissyttranden
4. vara sakkunniga
5. genom samverkan uppnås bättre och mer ekonomiska lösningar
6. avtal, upphandlingar och förhandlingar
7. framtida organisationsformer för kommunal avfallshantering
8. avfallsbehandling
9. producentansvar
10. information, utbildning och omvärldsbevakning.
Kommunerna åtar sig för samarbetsprojektet ”Avfall Norrbotten” att under en treårs
period bidra med 100 000 kronor. Kostnaden består i huvudsak av personalkostnader för
en projektanställd samordnare, resor, traktamenten samt telefon mm. Samordnaren stationeras i Luleå och administreras därifrån.
Ekonomiska konsekvenser
Nu aktuell kostnad ska finansieras från verksamheten avfall. Beloppet är inte av sådan
storlek att det enskilt påverkar taxan.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
I de fall ex vis information eller annat aktivitet riktas till barn och unga är projektet bra
kortsiktigt. Ur ett långsiktigt perspektiv är det bra för barn och unga att alla blivit medvetandegjorda.
Beslutsunderlag
1. Samverkansplan för Avfall Norrbotten perioden 2008 08 01- 2010 08 01.
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