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§ 123 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handingarna. 
 
 
Delgivningar redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SOT 2009:11 105 
Förvaltningschefen informerar. 
 
2. SOT  2009:34  351 
Umeå Tingsrätt, Miljödomstolens föreläggande i mål nr M 649-09, tillstånd enligt 7 kap 
28 a § MB om utsläpp av renat avloppsvatten 
 
3. SOT 2009:169 456 
Kf § 80/2009. Förslag till avgift för företag vid kommunens återvinningscentral fr o m  
2009-07-01. 
 
4. SOT 2009:180 170 
Kf § 81/2009. Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) att gälla fr o m 2009-07-01. 
 
5. SOT 2009:183 170 
Kf § 82/2009. Taxa för brandskyddskontroll att gälla fr o m 2009-07-01. 
 
6. SOT 2009:188 174 
Kf § 83/2009. Sotningstaxan att gälla fr o m 2009-07-01. 
 
7. SOT 2009:135 310 
Länsstyrelsens beslut om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads-
/tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
8. SOT 2009:34 351 
Polismyndighetens utredning. Talan om företagsbot med anledning av otillåten miljö-
verksamhet av avloppsreningsverket Skaulo / Puoltikasvaara. 
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9. SOT 2009:345 501 
Länsstyrelsens beslut. Avgränsning av miljöbedömning för länstransportplan 2010-2021 
för Norrbottens län. 
 
10. SOT 2009:335 480 
Farmen i Tjautjas uppsägning av avtal gällande uthyrning av fåglar till Svanparken, 
Malmberget. 
 
11. SOT 2009:308 730 
Kommunala Handikapprådets protokoll 2009-05-26. 
 
12. SOT 2008:472 317 
Skrivelse har inkommit från medborgare den 7 augusti 2009 ang vägbelysning i Markit-
ta. 
 
13. SOT 2009:276 450 
Miljö- och byggnämnden har den 5 augusti 2009 kommit med en ansökan om anstånd 
att inkomma med synpunkter till renhållningsordningen. 
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 SoT/2009:5  

 
§ 124 
Delegationer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden  
 
har tagit del av delegationsbesluten. 
 
Bakgrund 
Delegationerna redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
 
Förvaltningschefen för Service- och teknikförvaltningen har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum  Objekt  Entreprenör_____ 
2009-06-22 Installation UV-utrustning Vassara vattenverk Feros AB, Öjebyn 
 
Fastighetschefen har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum  Objekt  Entreprenör_____ 
2009-06-12 Målning Gröna skolan Norr Måleri AB,  
  Överkalix 
 
2009-06-17 Installation brandlarmanläggning Älvens förskola Eriksson Center 
AB, 
  Gällivare 
 
Service- och tekniknämndens ordförande har beslutat 
 
att som ersättare till flygplatschefen under dennes semester utse Yvonne Gren till flyg-
platschef under tiden 13 juli t o m 7 augusti 2009. 
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 SoT/2009:6  
 
§ 125 
Kommunala råden informerar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Föreligger ingen information. 
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 SoT/2009:53  

 
§ 126 
Budgetuppföljning 2009  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att den tidigare tillämpade principen att eventuellt underskott avseende försörjningsstö-
det ska täckas med överskott från andra verksamheter inom nämndens ansvarsområde 
kan inte krävas innevarande verksamhetsår, 
 
att omdisponera budgetanslag i enlighet med bilaga 1 till ansvar 125, verksamhet 2012 
med totalt 3 miljoner kronor, avseende sparkrav 2009, 
 
att i övrigt godkänna budgetuppföljningen. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljningen januari – juli redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förteckning över spar inom förvaltningen. 
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 SoT/2009:174  

 
§ 127 
Förslag investeringsbudget 2010 och plan 2011-2012, skattefinansierad verksamhet  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta reviderat förslag till investeringsbudgeten 2010 och plan 2011-2012 för den  
skattefinansierade verksamheten. 
 
Bakgrund 
Budgetberedningen har begärt kompletterande uppgifter, inför behandlingen av budget 
2010 och plan 2011-2012.  
 
Beslutsunderlag 
1. Reviderat förslag till investeringsbudget 2010, plan 2011-2012, skattefinansierad. 
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 SoT/2009:364  

 
§ 128 
Förslag investeringsbudget 2010 och plan 2011-2012, affärsverksamhet  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta reviderat förslag till investeringsbudgeten 2010 och plan 2011-2012 för  affärs-
finansierad. 
 
Bakgrund 
Budgetberedningen har begärt kompletterande uppgifter, inför behandlingen av budget 
2010 och plan 2011-2012.  
 
Beslutsunderlag 
1. Reviderat förslag till investeringsbudget 2010, plan 2011-2012. 
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 SoT/2009:175  

 
§ 129 
Förslag driftbudget 2010 och plan 2011-2012  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta reviderat förslag för driftbudget 2010 och plan 2011-2012. 
 
Bakgrund 
Budgetberedningen har begärt kompletterande uppgifter, inför behandling av budget 
2010 och plan 2011-2012. 
 
Beslutsunderlag 
1. Reviderat förslag till driftbudget 2010, plan 2011-2012. 
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 SoT/2009:186  

 
§ 130 
Ändring av taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att beslutet i service- och tekniknämnden den 12 maj 2009 § 75 upphör att gälla. 
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxorna för fritidsverksamheten 2010 enligt förslag som undantar höjningar 
av avgifter för barn och unga. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningens enhet för Fritid har fått uppdraget att inför 2010 ännu 
en gång se över taxorna för lokaluthyrning. Förslag har utarbetats. 
 
Av redovisningen framgår dels en prissättning som beslutats att gälla för 2009 (kolumn 
1) dels och den prissättning som service- och tekniknämnden, 2009-05-12 § 75 föresla-
git ska gälla för 2010 (kolumn 2). I tredje kolumnen redovisat det förslag som utarbetats 
utifrån det uppdrag som Fritidsenheten nu fått. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den beslutade höjningen av taxor och avgifter för fritidsverksamhet 2010 kommer att 
kompensera de beräknade driftkostnadsökningarna, cirka 150 000 kronor. Detta förut-
satt att nyttjandegraderna av anläggningar och utrustning förblir oförändrad jämfört med 
2008-års nyttjandegrader. Den höjning som nu föreslagits, avseende lokaluthyrning kan 
ge en intäktsökning utöver tidigare redovisade på cirka 30 000 kronor per år om nytt-
jandet förblir detsamma som 2008. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget till taxor och avgifter för fritidsverksamhet 2010 är upplagt så att höjningar 
inte ska drabba gruppen barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen överlämnar ärendet utan förslag till beslut, till service- 
och tekniknämnden för diskussion och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Reviderat förslag taxor och avgifter för 2010. 
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SoT/2009:116  

 
§ 131 
Ändring av taxan för felparkeringsavgifter 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att beslutet i service- och tekniknämnden den 12 maj 2009 § 81 upphör att gälla. 
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna reviderat förslag till felparkeringsavgifter 2010. 
 
Bakgrund 
Revidering av service- och tekniknämndens beslut 20090512 § 81, taxa för felparker-
ingsavgifter 2010 har begärts. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämnden 2009-05-12 § 81. 
2. Reviderat förslag till taxa. 
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 SoT/2009:171  

 
§ 132 
Ändring av taxan för pensionärsservice 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att beslutet i service- och tekniknämnden den 12 maj 2009 § 82 upphör att gälla. 
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna reviderat förslag avseende taxa för pensionärsservice 2010. 
 
Bakgrund 
Revidering av service- och tekniknämndens beslut 20090512 § 82, taxa för pensionärs-
service 2010 har begärts. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämnden 2009-05-12 § 82. 
2. Reviderat förslag till taxa. 
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 SoT/2009:333  

 
§ 133 
Bidragsansökan angående dränering och dikning kring Ridklubben Dundrets hopp-
bana och Bifrost Islandshästförenings ovalbana  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att bevilja Bifrost islandshästförening och Ridklubben Dundret 50 % av totalkostnaden 
20 000 kronor i enlighet med villkoren för bidragsgivning för ”Ny- och tillbyggnad av 
Fritidsanläggningar”. 
 
Bakgrund 
Bifrost islandshästförening och Ridklubben Dundret anhåller gemensamt i rubricerat 
ärende om bidrag till dränering och dikning av gemensamhetsanläggningen hoppba-
na/ovalbana. Kostnaderna beräknas till 20 000 kronor inklusive material, arbete och 
montage. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att båda före-
ningarna uppfyller alla kriterier för bidragsgivning samt noterar tacksamt gemensam-
hetsansökan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsområde 304 och aktivitet 510 har 160 000 kronor till förfogande i drifts-
budgeten för 2009. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Hoppbanan/ovalbanan har en väsentlig betydelse för föreningarnas ungdomsverksamhe-
ter. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att bevilja Bifrost islandshästförening och Ridklubben Dundret 50 % av totalkostnaden 
20 000 kronor i enlighet med villkoren för bidragsgivning för ”Ny- och tillbyggnad av 
Fritidsanläggningar”. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Bifrost islandshästförening och Ridklubben Dundret.  
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 SoT/2009:342  
 
§ 134 
Ansökan om ny- och tillbyggnad av föreningsanläggningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att bevilja Gällivare Sportklubb 50 % av totalkostnaden 33 000 kr i enlighet med villko-
ren för bidragsgivning för ”Ny- och tillbyggnad av Fritidsanläggningar”.  
 
Bakgrund 
Gällivare Sportklubb anhåller i rubricerat ärende om bidrag till inköp av Innebandy-
plan/Golv. Kostnaderna beräknas till 33 000 kr. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att föreningen 
uppfyller alla kriterier för bidragsgivning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsområde 304 och aktivitet 510 har 150 000 kr till förfogande i driftsbudge-
ten för 2009.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Innebandyn är i huvudsak en ungdomsidrott som stadigt rekryterar fler och fler utövare 
och Innebandyplan/Golv har en väsentlig betydelse för föreningens ungdomsverksam-
het. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att bevilja Gällivare Sportklubb 50 % av totalkostnaden 33 000 kr i enlighet med villko-
ren för bidragsgivning för ”Ny- och tillbyggnad av Fritidsanläggningar”.  
 
Beslutsunderlag 
 1. Ansökan från Gällivare Sportklubb. 
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 SoT/2009:332  

 
§ 135 
Inriktningsbeslut avseende radiokommunikationssystemet RAKEL (RAdioKom-
munikation för Effektiv Ledning)  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att ansluta sig till RAKEL-systemet, 
 
att efter analys och inventering av behovet implementera systemet i kommunen. 
 
Bakgrund 
RAKEL är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället 
som arbetar med allmän ordning, säkerhet och hälsa. Systemet ska vara färdigbyggt i 
Sverige 2010. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för ut-
byggnaden av RAKEL-systemet. 
 
Systemet har byggts ut i flera etapper med start kvartal 4 2007 och Norrbotten byggs ut i 
den sista etappen och ska vara färdigt och driftsatt kvartal 4 2010. 
 
Frågan om ett gemensamt radiokommunikationssystem för aktörerna i krishanteringssy-
stemet har utretts i 10 år. Den 10 juni 2002 tillsatte regeringen den kommitté vars arbete 
resulterat i det som nu har blivit Rakelsystemet. Efter ett regeringsbeslut i maj 2003 ges 
Försvarets materielverk i uppdrag att genomföra upphandlingen av ett nytt radiokom-
munikationssystem för skydd och säkerhet i samverkan med Rakelkommittén. I januari 
2005 övertog Krisberedskapsmyndigheten ramavtalet och påbörjade samarbetet med 
leverantören för utbyggnaden av Rakelsystemet. Vid årsskiftet 2009 slogs Krisbered-
skapsmyndigheten, Styrelsen för psykologiskt försvar och Statens räddningsverk sam-
man till en myndighet MSB som då också övertog ansvaret för systemet. 
 
Vid en räddningschefsträff i Haparanda i början av maj 2009 kom länets räddningsche-
fer överens om att gemensamt ansöka om medel för kompetensstöd för anslutning till 
Rakelsystemet. Projektutredningen via kompetensstödet kommer att visa vilken nivå 
kommunerna behöver ligga på i inledningsskedet vad gäller investerings- och driftbud-
getmässigt och därefter utbyggnad av systemet. Det måste finnas ett kommunalt poli-
tiskt beslut om anslutning till RAKEL för att MSB ska behandla ansökan. Ansökningar-
na om stöd för anslutning kommer att prioriteras före ansökningar om att bereda frågan. 
 
Mot detta som bakgrund föreslår räddningschefen att Gällivare kommun ska ansluta sig 
till RAKEL-systemet. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsmedel måste avsättas för inköp av radioenheter (hand-/bilenheter) beroende 
på antal enheter. 
 
Driftbudgeten behöver ökas för att klara av ökade drift- och licenskostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I nuläget kan inga konsekvenser för barn och unga identifieras. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta  
 
att ansluta sig till RAKEL-systemet, 
 
att efter analys och inventering av behovet implementera systemet i kommunen. 
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 SoT/2009:350  

 
§ 136 
Nedläggning av lekplats / försäljning av tomt vid Sjötorgsgatan, kvarteret Gripen  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna föreslaget om att avveckla lekparken och föreslå kommunstyrelsen att 
lämna ut tomten till försäljning för villabebyggelse, förutsatt att planen tillåter detta. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har en lekplats vid kvarteret Gripen som inte används idag och som 
håller på att förslummas pga att det saknas kommunala pengar för drift- och underhåll 
av alla lekplatser i tätorten och landsbygden. 
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår därför att lekplatsen avvecklas och att tomten 
läggs ut till försäljning för villabebyggelse. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Gällivare kommun får en intäkt för försäljning av tomten för villabebyggelse samt slip-
per drift- och underhåll av en lekplats som inte används idag.  
 
Konsekvenser för barn och ungdom 
Barn och ungdomar i området har närhet till diverse fritids- och friluftsaktiviteter i 
Hembygdsområdet, Vassaraparken, Kvarnbacken, Idrottsplatsen och Campingplatsen. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår att service- och tekniknämnden  
 
att godkänna föreslaget om att avveckla lekparken och föreslå kommunstyrelsen att 
lämna ut tomten till försäljning för villabebyggelse, förutsatt att planen tillåter detta. 
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 SoT/2009:8  

 
§ 137 
Service- och tekniknämnden frågar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden besluta 
 
att frågorna besvaras vid nästa sammanträde. 
 
Bakgrund 
 

- Markområdet vid bilprovningen mot småstuguvägen, lämplig plats för villor? 
- Finns det någon kostnadsberäkning när alla kvicksilverlampor ska bytas ut i 

kommunen? 
- Sandvikens badplats ser illa ut, skräpigt! 
- Avfallskvarnarna? 
- Gångstig efter järnvägsbron mot Malmberget, traktorer kör en bit efter gångsti-

gen, går det att sätta upp betonggrisar? 
- Efter besöket i Skellefteå för att titta på servicefunktionen, vad händer? 
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§ 138 
Information om framtidsfrågor  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerar om att nya riktlinjer för personalplanering har antagits. 
Idag har service- och teknikförvaltningen sex ansökningar från personal som vill gå i 
pension. Riktlinjer medger numera pensionärslösningar med sk kompetensväxling.  
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§ 139 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att Botolf Brandebo deltar i Vägverkets seminarium Nätverksträff den 23-24 september 
i Piteå, 
 
att i övrigt lägga kurserna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunakuten AB inbjuder till kurs ”Ny sekretesslag” 
Tid och plats: 16 september på Saturnus konferens, Stockholm. 
Kostnad: 3.350 kr exkl moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår. 
Anmälan: senast 24 augusti. 
Avanmälan: efter anmälningstidens utgång debiteras halv kursavgift. 
Uteblir deltagare debiteras hel kursavgift. 
 
Vägverket inbjuder till seminarium ”Nätverksträff”. 
Tid och plats: 23 – 24 september i Piteå. 
Kostnad: Vägverket står för alla kostnader för seminariet. Deltagarna står själva för resa 
och logi, 
Anmälan: senast 2 september. 
 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till kurs ”Arrende och driftentreprenader”. 
Tid och plats: 8 oktober, Umeå Folkets Hus. 
Kostnad: 1.850 kr exkl moms. Kaffe och lunch ingår. 
Anmälan: senast 10 september. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen med 
hela konferensavgiften. 
 
Komrev inbjuder till två utbildningar för förtroendevalda. 
Kommunal revision. 
Tid och plats: 8 oktober 2009 i Stockholm. 
Kostnad: 2.750 kr/deltagare, exkl skatt. Dokumentation, lunch och kaffe ingår i priset. 
Anmälan: Senast 8 september 2009. Anmälan är bindande och hela avgiften debiteras 
vid ev avbokning. 
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Årsredovisningen – ett verktyg för förtroendevalda 
Tid och plats: 4 februari 2010 i Stockholm. 
Kostnad: 2.750 kr/deltagare, exkl skatt. Dokumentation, lunch och kaffe ingår i priset. 
Anmälan: Senast 4 januari 2010. Anmälan är bindande och hela avgiften debiteras vid 
ev avbokning. 
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