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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 216 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 140
Delgivningar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna.
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet.
1.
SOT 2009:11
Förvaltningschefen informerar
- Utvärdering Hakkas Simhall
- Utvärdering av ”Inbjudan till allmänheten”

105

2.
SOT 2008:143
537
Länsstyrelsens beslut om medfinansieringsbidrag till projektet: Ökad tillgänglighet genom strategisk fysisk infrastrukturåtgärd Lapland Airport Etapp II.
3.
SOT 2009:122
420
Fastställande av egenkontroll enligt miljöbalken Gällivare flygplats.
4.
SOT 2009:276
450
Länsstyrelsens yttrande till förslag om avfallsplan och renhållningsordning för Gällivare
kommun.
5.
SOT 2009:276
450
Mbn § 335/2009 Ny renhållningsordning för Gällivare kommun.
6.
SOT 2009:371
Brev om trädfällning på kommunal mark

100

7.
SOT 2008:47
512
Överklagande av service- och tekniknämndens beslut 2009-01-20 angående tillfällig
lokal trafikföreskrift för terrängskotertrafik vid tätorterna Gällivare, Malmberget och
Koskullskulle, för perioden 1 januari till 15 april 2009.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 217 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
8.
SOT 2008:47
512
Överklagan av service- och tekniknämnden i Gällivare kommun beslut 2009-01-20 om
skotertrafik efter skoterled i anslutning till skidspår och promenadväg utefter Vassaraälven.
9.
SOT 2009:343
026
AMA Försörjningsenhets svar på inspektionsmeddelande angående brister i arbetsmiljön.
10.
SOT 2009:391
100
Migrationsverkets informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande
2009 och 2010.
11.
Fåglarna i Svanparken.

SOT 2009:396

480

12.
Ann-Helen Köhler presenterade Medborgarundersökning 2009.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 218 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
SoT/2009:5
§ 141
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
EKONOMIFRÅGOR
Nedskrivningar av kundfordringar
Ekonomiassistenterna har på delegation gjort nedskrivningar understigande ett halvt
basbelopp av kundfordringar enligt sammanställning.
Verksamhet
215 Reglerings- och saneringsfastigheter
700 Industri & affärslokaler
804 Lokalvård
281 Larmcentral
283 Övningsanläggning
380 Sim & Sporthallar

Belopp som nedskrivs
9.636 kr
56.853 kr
3.536 kr
1.936 kr
1.400 kr
1.300 kr

Fordringarna som nedskrivs är överlämnade till Lindorff för långtidsbevakning.
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING
Ordförande för service- och tekniknämnden har beslutat
att anta anbud
Datum
2009-09-14

|
|

|
|

Objekt
Vägupprustning Palohuornas

|
|

Entreprenör
Svevia AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 219 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
Förvaltningschefen för Service- och teknikförvaltningen har beslutat
att anta anbud
Datum
2009-08-03
2009-08-10

Objekt
Konsultuppdrag upprättande av driftSkötselplaner grönområden.
Projektering utbyggnad av flygplatsen

Entreprenör
Tyréns AB Luleå

etapp 2 mark.

Luleå

_

Sweco Infrastructure AB,

Avdelningschefen för GVA har beslutat
att anta anbud
Datum
2009-08-19

Objekt
Projektering utbyggnad av flygplatsen
etapp 2 El.

Entreprenör__
Grontmij AB,
Sundsvall

Enhetschefen för Fritid har beslutat
att anta anbud
Datum
2009-08-19

Objekt
Leverans av transportabel läktare.

Entreprenör
Daco AB, Ersmark

__

Enhetschefen för avfall och va har beslutat
att anta anbud
Datum
2009-07-24

|
|

|
|

Objekt
Försäljning behandlat trä.

|
|

Entreprenör
__
Norrlandsjord & Miljö AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 220 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
SoT/2009:6
§ 142
Kommunala råden informerar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Terttu Kult informerade från Kommunala Pensionärsrådet. Pensionärsrådet har påpekat
att de är ett remissorgan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 221 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
SoT/2009:387
§ 143
Delårsbokslut
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättat delårsbokslut tom augusti månad 2009.
Bakgrund
Delårsbokslut för perioden januari - augusti är upprättad. När det gäller skatteverksamheterna pekar prognosen för helåret på att nämnden kommer att klara ålagt sparkrav
förutom försörjningsstödet som kommer att ge underskott. Prognosen för hela affärsverksamheten är ett mindre underskott vid årets slut. Va-verksamheten prognostiserar
underskott men det uppvägs av att avfallsverksamheten beräknas ge ungefär motsvarande överskott.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut för augusti månad 2009.
Beslutsunderlag
1. Delårsbokslut tom 090831.

|
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 222 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
SoT/2009:395
§ 144
Avgångslösningar service- och teknikförvaltningen
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att service- och tekniknämnden konstaterar övertalighet inom GVA/F-avdelningen, Lokalvårdsenheten samt Räddningstjänsten.
att service- och tekniknämnden föreslår Ks/Pu besluta att erbjuda Gottner Siverhall en
avgångslösning till en kostnad motsvarande ett års lönekostnad beräknad fr.o.m. 201003-01
att service- och tekniknämnden föerslår Ks/Pu besluta att erbjuda Maj-Lis Taavoniku en
avgångslösning till en kostnad motsvarande ett års lönekostnad beräknad fr.o.m. 200911-01,
att erbjuda Yngve Jatko, Kurt Joansson och Sören Gundmalm avgångslösning enligt
Kompetensväxling, dvs tjänsterna återbesätts och ersättning ”Kombination månadsersättning och eget uttag av tjänstepension” utges.
att avslå rörläggare Sven Nilssons och arbetsledare Jerry Lagerqvists ansökningar om
avgångsvederlag.
att service- och tekniknämnden föreslår Ks/Pu besluta att kostnaderna fördelas enligt
Riktlinjer för personalplanering så att service- och tekniknämnden står för 69983 kr
2009 och 504244 kr 2010 samt att centralt konto för avveckling belastas med 307838 kr
2010 och 67186 kr 2011.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Nedanstående anställda inom service- och teknikförvaltningen har ansökt om avgångslösning:
1.Gottner Siverhall, anläggningsarbetare, GVA/F-avdelningen
2.Yngve Jatko, avfallsplanerare, GVA/F-avdelningen
3.Sven Nilsson, rörläggare, GVA/F-avdelningen
4.Sören Gundmalm och Jerry Lagerqvist, arbetsledare, AMA-avdelningen
5.Maj-Lis Taavenikku, lokalvårdare, fastighetsavdelningen
6.Kurt Joansson, brandman, Räddningstjänsten
|
|
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 223 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
Service- och teknikförvaltningen har utrett förutsättningar för avgångslösningar för
samtliga sökanden. Utgångspunkt för förslagen är kommunens ”Riktlinjer för personalplanering ”.
GVA/F-avdelningen
1. Inom GVA/F-avdelningen har bedömningen gjorts att i och med krav på besparingar
kan en tjänst dras in inom avdelningen. Detta skulle innebära övertalighet för Gottner
Siverhall. Förvaltningen gör bedömningen att han därför kan erbjudas avgångsvederlag.
2. Avfallsplanerare Yngve Jatko har anmält intresse om avgångslösning. Här gör förvaltningen bedömningen att tjänsten inte kan dras in. Om avgångslösning skall vara
möjlig finns möjlighet till kompetensväxling, dvs tjänsten återbesätts och Jatko beviljas
ersättning ”Kombination månadsersättning och eget uttag av tjänstepension”.
3. Rörläggare Sven Nilsson har ansökt om avgångsvederlag. Förvaltningen gör bedömningen att tjänsten inte kan dras in och avgångslösning kan ej beviljas.
AMA-avdelningen
4. Arbetsledare Sören Gundmalm och Jerry Lagerqvist har ansökt om avgångslösning.
Förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte är möjligt att dra in någon tjänst
inom detta område. Eftersom Sören Gundmalm har kortast tid kvar har förvaltningen
sett över möjlighet för avgångslösning för honom.
Den avgångslösning som förvaltningen bedömer är möjlig för Sören Gundmalm är
”Kompetensväxling”, dvs tjänsten återbesätts och Gundmalm beviljas ersättning ”Kombination månadsersättning och eget uttag av tjänstepension”. Förvaltningen gör bedömningen att avgångsersättning för Jerry Lagerqvist i dagsläget ej kan beviljas.
Fastighetsavdelningen
5. Lokalvårdare Maj-Lis Taavoniku har ansökt om avgångslösning. På grund av stängning av Gunillaskolan har det uppstått en övertalighetssituation bland lokalvårdare inom
service- och teknikförvaltningen. Detta har medfört att tre lokalvårdare har varslats om
uppsägning. Förvaltningen gör bedömningen att det därför är möjligt att bevilja avgångsvederlag för Maj-Lis Taavoniku.
Räddningstjänsten
6. Brandman Kurt Joansson har ansökt om avgångslösning. Räddningstjänsten har stort
vikariebehov och har därför 3 personer som inlasats på grund av regler i LAS. Förvaltningen gör bedömningen att en av dessa övertaligheter kan lösas genom att bevilja Kurt
Joansson avgångslösning ”Kombination månadsersättning och eget uttag av tjänstepension”.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 224 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering enligt sammanställning;
År
2009
2010
2011

SOT-förv Centrala medel
69 983 kr
0 kr
504 244 kr
307 838 kr
0 kr
67 186 kr

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.
Förslag till beslut
att service- och tekniknämnden konstaterar övertalighet inom GVA/F-avdelningen, Lokalvårdsenheten samt Räddningstjänsten.
att service- och tekniknämnden föreslår Ks/Pu besluta att erbjuda Gottner Siverhall en
avgångslösning till en kostnad motsvarande ett års lönekostnad beräknad fr.o.m. 201003-01
att service- och tekniknämnden föerslår Ks/Pu besluta att erbjuda Maj-Lis Taavoniku en
avgångslösning till en kostnad motsvarande ett års lönekostnad beräknad fr.o.m. 200911-01,
att erbjuda Yngve Jatko, Kurt Joansson och Sören Gundmalm avgångslösning enligt
Kompetensväxling, dvs tjänsterna återbesätts och ersättning ”Kombination månadsersättning och eget uttag av tjänstepension” utges.
att avslå rörläggare Sven Nilssons och arbetsledare Jerry Lagerqvists ansökningar om
avgångsvederlag.
att service- och tekniknämnden föreslår Ks/Pu besluta att kostnaderna fördelas enligt
Riktlinjer för personalplanering så att service- och tekniknämnden står för 69983 kr
2009 och 504244 kr 2010 samt att centralt konto för avveckling belastas med 307838 kr
2010 och 67186 kr 2011.
Beslutsunderlag
1. Ekonomiska konsekvenser.
2. Personalenhetens skrivelse, 2009-09-08.

|
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 225 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
SoT/2009:376
§ 145
Verksamhetsbidrag
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att verksamhetsbidrag för perioderna 2009-01-01 – 2009-06-30 (budget 2009) samt
2009-07-01 – 2009-12-31 (Budget 2010) utgår med 83:-/deltagare och 21:/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 93:-/deltagare och 21:50:/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 103:-/deltagare och 22:/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar i prioriterade områden utgår med 123:/deltagare och 22:50:-/aktivitetstillfälle samt
att prioriterade områden är kommunens byar och prioriterade åldrar och grupper är
flickor 13 – 19 år.
Bakgrund
Enligt gällande normer för kommunalt föreningsstöd ska Service- och tekniknämnden
vid varje utbetalningstillfälle, 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 2009 och den ram som förväntas medges nämnden 2010. Skulle kommande års
ram för bidraget av någon anledning bli förändrad, har nämnden möjlighet att anpassa
bidragsbeloppen i samband med beslutet om 2010 års verksamhetsbidrag.

|
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 226 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
Konsekvenser för barn och ungdomar
Verksamhetsbidraget är av mycket stor betydelse för de föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet. Att ungdomar aktiveras på olika sätt är positivt ur ett 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 tekniknämnden föreslår Service- och tekniknämnden besluta
att verksamhetsbidrag för perioderna 2009-01-01 – 2009-06-30 (budget 2009) samt
2009-07-01 – 2009-12-31 (Budget 2010) utgår med 83:-/deltagare och 21:/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 93:-/deltagare och 21:50:/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 103:-/deltagare och 22:/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar i prioriterade områden utgår med 123:/deltagare och 22:50:-/aktivitetstillfälle samt
att prioriterade områden är kommunens byar och prioriterade åldrar och grupper är
flickor 13 – 19 år.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens förslag avseende fördelning och prioritering av
verksamhetsbidraget.

|
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 227 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
SoT/2009:390
§ 146
Ridklubben Dundret ansöker om utökat driftsbidrag för 2009
Beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Ridklubben Dundrets ansökan om extra driftsbidrag.
Bakgrund
Ridklubben Dundret anhåller i rubricerat ärende om omgående extra driftsbidrag för att
hålla verksamheten och fastigheten igång i avvaktan på kommunalt ställningstagande
om framtida driftsformer för Ridhuset och dess verksamhet. Föreningen anger att man
lever på checkkrediter och i omedelbar närhet av att tvingas permittera anställda.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet funnit det skäligt att
tillstyrka Ridklubbens begäran med anledning av att kommande utredningar om alternativa driftsformer drar iväg tids och beslutsmässigt.
Ekonomiska konsekvenser
Föreningen begär 493 000 :- för att upprätthålla verksamheten året ut.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förödande konsekvenser då den mest populära flickverksamheten i kommunen riskerar
upphöra.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att bevilja Ridklubben Dundrets ansökan om extra driftsbidrag.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens förslag avseende ansökan om extra driftsbidrag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 228 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
SoT/2009:276
§ 147
Förslag till ny renhållningsordning
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna förslaget till ny renhållningsordning,
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny renhållningsordning och att ordningen börjar gälla från 1 januari 2010.
Bakgrund
Förslag till ny renhållningsordning har utarbetats av service- och teknikförvaltningen.
Förslaget har varit utställt under perioden fjärde augusti till första september och kunnat
granskas på Gällivare kommuns hemsida, intranätet och i kommunhusets reception.
Synpunkter har inkommit från ett par privatpersoner, miljö- och byggkontoret i Gällivare och Länsstyrelsen. Synpunkterna har beaktats och finns redovisade i sin helhet i bilaga 5 i renhållningsordningen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga direkta konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkta konsekvenser.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna förslaget till ny renhållningsordning,
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny renhållningsordning och att ordningen börjar gälla från 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Förslag till ny renhållningsordning för Gällivare kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 229 (240)
2009-09-22
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
SoT/2009:355
§ 148
Lagändringar - Fiskevårdsområden
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta framlagda remissyttrande som kommunens yttrande till Jordbruksdepartementet.
Bakgrund
Statens offentliga utredningar SOU 2009:53 har berett Gällivare kommun om synpunkter på remissen ”Fiskevård i enskilt vatten – en översyn om fiskevårdsområden” där
avsikten är att ta fasta på de förändringar som krävs för att lagen om Fiskevårdsområden
skall harmonisera med grundlagen och Europakonventionen.
Synpunkter
Gällivare samtycker till största del i utredarens förslag. Fiskevård blir det grundläggande för bildande av Fiskevårdsområden vilket också samstämmer mer med dagens miljötänkande och vård av fiskbestånden.
4.2 Allmänna bestämmelser
Gällivare kommun ställer upp på förslaget att fiskevårdsområden bildas i syfte att främja fiskevården, vilket också är ett angeläget allmänt intresse. I tidigare lag var syftet att
främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intresse. Detta tas nu bort eftersom det står i
strid med grundlagens bestämmelser om egendomsskydd.
4.4 Förfarandet vid bildande
Förändringen av fiskerättsförteckning till en fiskerättsutredning kommer förmodligen att
medföra merkostnader för de redan bildade fiskevårdsområdesföreningarna och då
framförallt i Norrland.
4.8 Ändring och upplösning av fiskevårdsområde
Om avsikten, som i direktivet till utredningen säger, är ett större miljötänkande - fiskevård, rimmar förslaget med en förändrad tid vid upplösning av ett bildat fiskevårdsområde, från tio år till fem år dåligt.
Orsaken är att det vid olika fiskevårdsåtgärder, i alla fall i Norrland, tar avsevärt längre
tid än fem år innan biologiska effekter – fiskevårdande åtgärder får genomslag i fiskbestånden. Det visar vetenskapliga undersökningar.
Med anledning av ovan så ser kommunen helst att tio år fortfarande skall gälla innan
eventuell upplösning av ett fiskevårdsområde får ske.
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4.9 Sanktioner
Bra förslag. Det som bör påpekas är att det kommer att behövas utbildningsinsatser för
att få en smidig övergång till det nya systemet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga förändrade konsekvenser.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta framlagda remissyttrande som kommunens yttrande till Jordbruksdepartementet.
Beslutsunderlag
1. SOU 2009:53, Fiskevård i enskilt vatten – en översyn av lagen om
fiskevårdsområden.
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SoT/2009:207
§ 149
Revidering av Service- och tekniknämndens reglemente
Beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till reglemente för service- och tekniknämnden,
att kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2009 § 8 därmed upphör att gälla.
Bakgrund
Rubricerat ärende, handlar om beslutet i kommunplanen för verksamhetsperioden 2010
– 2012, att service- och tekniknämnden ska ges delegation att fatta beslut om smärre
förändringar i taxor som är inom nämndens affärsverksamhet och också taxor där prisjusteringarna grundar sig på index, som avtalsparter varit överens.
Service- och tekniknämnden har vid sammanträde 2009 05 19 § 104, tillstyrkt förvaltningens förslag att införa beslutet i reglementet och föreslagit kommunfullmäktige att
besluta om en revidering av reglementet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet med förslaget att rätten att fatta beslut i taxefrågor ska regleras i delegationsordningen.
Skillnaden mellan att nämndens beslutanderätt i frågan, ska återfinnas i reglementet
eller i delegationsordningen är inte av någon större betydelse. Båda alternativen ger den
effekt som efterfrågats vad gäller snabbare och smidigare taxejusteringar. Den formella
skillnaden är att ett beslut som tas med delegation ska delges den nämnd som beslutat
om delegationen inom en viss tid. Beslut som tas som en effekt av ansvaret i reglementet behöver däremot inte delges den som beslutat om reglementet. Frågan handlar kanske mer om, den ställning och det beslutsmandat som service- och tekniknämnden ska
ha i förhållande till marknaden och de privata aktörerna.
Service- och teknikförvaltningen har inte utarbetat något nytt förslag i frågan eftersom
båda alternativen ger den effekt som efterfrågats och lämnar således öppet för nämnden
att fatta beslut i frågan.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har vissa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Bland annat kan taxor
och/eller avgifter inom nämndens affärsverksamhet bli mer effektiva. Också de taxor/avgifter som regleras med index kommer att bli effektivare och framförallt följa de
överenskommelser som parterna tecknat avtal om.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga.
Beslutsunderlag
1. Reviderat reglemente för service- och tekniknämnden.
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SoT/2009:397
§ 150
Information om begäran att utöka, detaljplan Småstallarna
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Småstallarnas Samfällighetsförening har ansökt om revidering av detaljplanen för fastigheten Gällivare 12:74, Del av stallbacken. Motivet för en revidering är samfällighetsföreningens behov av större område för hagar med utgångspunkt i Djurskyddsmyndighetens bestämmelser DFS 2007:6. Nuvarande rasthagar, föreslår man utökas med minst
det tredubbla.
Service- och teknikförvaltningen har fått uppdraget av kommunens strategiska markgrupp att utreda frågan. Utredningen har skickats till kommunstyrelsen för beslut då
uppdraget beslutats av dem. Att service- och tekniknämnden har information i ärendet
är väsentligt, då verksamheter som berörs av ärendet tillhör nämndens ansvarsområde.
Är ambitionen att området ska nyttjas för hästverksamhet och motion, känns det angeläget att i en utökning av befintlig detaljplan ta med flera frågor och verksamhetsutövare.
Som framgår av utredningsmaterialet kommer skidspår att beröras av en utökning av
rasthagar. I en revidering av planen borde en genomarbetad översyn av spårdragningarna göras tillsammans med föreningar och aktiva. Dundrets ridskola har önskemål om
utveckling av sina rasthagar mot Malmbergsleden vilket också borde ingå i nu aktuellt
arbete trots att området regleras i en annan detaljplan.
Ett eventuellt beslut om utökning av detaljplanen för småstallsområdet enligt samfällighetsföreningens förslag, måste föregås av politiska diskussioner och beslut om målsättningen och användningen av aktuellt markområde. Dessutom bör området där hästhållning bedrivs hanteras som en helhet.
Ekonomiska konsekvenser
I nuläget kan inga ekonomiska konsekvenser identifieras.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Området som möjliggör att ha egen häst, har stor betydelse för barn/unga och då i första
hand flickor. Medlemmarna i Småstallarnas samfällighetsförening äger sitt stall och har
sin häst där och kan ha hästar som andra äger inhyrda. Ingen ridskoleverksamhet be
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drivs men samarbetet med andra föreningar, med hästen som bas är stort och fram för
allt är det flickor och kvinnor som är engagerade. Eftersom stallen ägs av privatpersoner
är också familjeengagemanget stort i området.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Utredning, Småstallsområdet.
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SoT/2009:404
§ 151
Information om pågående detaljplanearbete i Malmberget
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Arbetet med att upprätta förslag som skall ligga som grund för kommande detaljplaneförslag avseende vägarna i östra – västra Malmberget har påbörjats. Inriktningen på
arbetet följer de övergripande idéer och riktlinjer som beslutats i den fördjupade översiktsplanen 2008 – 2025. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av materialet och
samma gäller den politiska grupp som tillsatts i kommunen för att föra samtal kring situationen i Malmberget.
Arbetet drivs utifrån ambitionen att miljö- och byggnadsnämnden ska få ett förslag till
detaljplan till sammanträdet i oktober för att kunna ta ställning till samråd.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet är föranlett av gruvdriften i området och kommunen kommer inte att ha några
ekonomiska åtaganden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nu pågående arbete beaktar barn och ungas behov av säkra vägar, inte minst skolvägar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvalningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att lägga informationen till handlingarna
Beslutsunderlag
1. Utkast avseende vägar östra – västra Malmberget.
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SoT/2009:405
§ 152
Information om stängning av Bergmansgatan
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
LKAB har uttalat önskemål att nuvarande trafik på Bergmansgatan flyttas till Terassvägen så att Bergmansgatan kan stängas och införlivas i gruvområdet. Enligt LKAB:s
önskemål bör Bergmansgatan stängas 2009 12 31.
Avtal kommer att skrivas mellan LKAB och Gällivare kommun. I detta fall kommer
LKAB att ansvara för projektering och erforderliga anläggningsarbeten. Både Bergmansgatan och Terassvägen ligger i det område som LKAB förvärvat och där samtliga
detaljplaner blivit upphävda. Det innebär att nu aktuella åtgärder inte kommer att beröra
områden med detaljplaner och att åtgärden ska hanteras som en trafikåtgärd.
Service- och teknikförvaltningen deltar med representanter i såväl projektgrupp som
styrgrupp för arbetet. Konsult för arbetet har utsetts och arbetet planeras starta vecka
39/40.
Ekonomiska konsekvenser
För Gällivare kommun medför ärendet inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
I projekteringsarbetet är oskyddade trafikanter en grupp som beaktas. Barn och unga
intar i det avseendet en särskild trafikantgrupp, där deras upplevelse av trygghet ska
uppmärksammas.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att meddela kommunstyrelsen att man är positiv till att Bergmansgatan stängs för trafik
och ersätts med Terassvägen.
Beslutsunderlag
1. Skiss, Bergmansgatan – Terassvägen.
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SoT/2009:399
§ 153
Medborgarundersökning 2009
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att rapporten godkänns och ligger som underlag för arbetet med de gemensamma planeringsförutsättningarna och inför scenariodagarna som genomförs under februari 2010.
Bakgrund
Statistiska centralbyrån har genomfört en medborgarundersökning i Gällivare kommun
under våren 2009. Medborgarundersökningen genomfördes i syfte att få kommunmedborgarnas åsikter om de kommunala verksamheterna, att få en bedömning så att kommunen med resultaten som bakgrund kan göra prioriteringar och starta ett förbättringsarbete.
Här följer en lättare och sammanställd rapport på det omfattande materialet som hela
undersökningen utgörs av.
Ekonomiska konsekvenser
Undersökningen har kostat ca 130 000 kr att genomföra. Rapportens resultat har inga
direkta ekonomiska konsekvenser men långsiktigt kan resultatet av undersökningen
komma att påverka framtida prioriteringar av resurser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Rapporten i sig har inga direkta konsekvenser på barn- och ungdomar men långsiktigt
kan resultatet av undersökningen komma att påverka framtida prioriteringar av resurser
till för- eller nackdel för barn och unga. Urvalet i undersökningen var medborgare i åldrarna 18-84 år, så en del av de svarande, (6 % 18-24 år) var ungdomar som fått ge sin
syn på kommunen och de verksamheter som bedrivs.
Förslag till beslut
Att rapporten godkänns och ligger som underlag för arbetet med de gemensamma planeringsförutsättningarna och inför scenariodagarna som genomförs under februari 2010.
Beslutsunderlag
1. Rapport Medborgarundersökning 2009.
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SoT/2009:8
§ 154
Service- och tekniknämnden frågar
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att frågorna redovisas vid nästa sammanträdestillfälle.
Bakgrund
Förvaltningschefen redovisade svar på de frågor som ställdes vid föregående sammanträde.
Service- och tekniknämnden frågar
1. Björkmansheden kan man inte bebygga området med ett antal villor?
2. Kärlekstunnel under järnvägen ”Kulleporten” ny avrinning
3. Vägbula eller enkelriktad vid Postgatan. Utfarterna från parkeringen.
4. Myrviksgatan, dålig väg.
5. AMA olämplig affichering i lokalen.
6. Jämförelse snöröjning Koskullskulle och övriga.
7. Bjuda in snöröjningsentreprenören till nästa SoT-sammanträde.
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SoT/2009:9
§ 155
Information om framtidsfrågor
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschefen redovisade pågående utredningar.
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SoT/2009:10
§ 156
Kurser/Konferenser/Återkoppling
Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att Margareta Pohjanen anmäls till Länsstyrelsens konferens den 14-15 oktober 2009.
Bakgrund
Länsstyrelsen inbjuder till konferens ”Miljöforum Norr ´09”
Tid och plats: 14 – 15 oktober 2009 på Länsstyrelsen i Luleå, lokal Stora Björn.
Kostnad: 500 kr.
Anmälan: senast 30 september. Bindande anmälan.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

