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§  1

Delgivningar

Service- och tekniknämnden beslutar

Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet.
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2011-01-25

att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.

1. SOT 2011:2 105
Förvaltningschefen informerar: Om nämndens ansvarsområde.

2. SOT 2010:504 312
Trafikverkets beslut om principgodkännande och preliminärt bidragsbelopp gällande
GC-väg Kärleksstigen.

3. SOT 2010:483 537
Transportstyrelsens beslut om ersättning till Gällivare flygplats för beräknade kostnader
för säkerhetskontroll av passagerare och bagage under år 2011.

4. SOT 2010:477 511
Länsstyrelsens beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg El 0
i Moskojärvi-Skaulo-Puoltikasvaara, Gällivare kommun.

5. SOT 2011:12 462
Fastställande av egenkontroll enligt miljöbalken Gällivare flygplats.

6. SOT 2010:480 310
Angående anläggande av permanent vinter- och sommarled mellan Kirjaluokta-
Kebnats-Stora Sjöfallets nationalpark.

7. SOT 2011:1 344
Styrelsens för Sveriges Kommuner och Landstings förslag till beslut om markavtal för
ledningar i allmän plastmark.

8. SOT 2010:500 517
Länsstyrelsens remiss angående ansökan från Midnight Sun Adventure om dispens att
framföra snöskoter på snötäckt mark inom Dundrets naturreservat, Gällivare kommun,
samt Service- och teknikförvaltningens yttrande.
Länsstyrelsens beslut 2011-01-11.
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9. SOT 2010:442 517
Länsstyrelsens beslut om dispens att framföra bandvagn på snötäckt mark inom Dund-
rets naturreservat, Gällivare kommun.

10. SOT 2010:497 823
Minnesanteckningar från Nationella snöskoterrådets möte 8-9 september 2010 i Furu-
fjärden, Luleå.

11. SOT 2010:494 314
Samråd mellan Miljö- och byggkontoret och Service- och Teknikförvaltningen gällande
snötippar 2010.

12. SOT 2010:228 773
Protokoll från Folkhälsorådets möte 12 november 2010.

13. SOT 2010:502 739
Sammanträdesprotokoll från Kommunala pensionärsrådet 2010-12-08.

14. SOT 2010:425 012
Ks § 290/2010 Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Service- och tekniknämn-
den.

15. SOT 2010:333 042
Ks § 295/2010 Investeringskostnader 2010, Hellnerstadion Dundret (KS/2010:613).

16. SOT 2010:6 042
Ks § 307/2010 Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2010 (KS/2010:53) — ganskning
av lokalvården.

17. SOT 2010:178 170
Kf § 146/2010 Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om
brandfarligt och explosiva varor (LBE) 2011 (KS/2010:333).

18. SOT 2010:178 170
Kf § 234/2010 Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om
brandfarligt och explosiva varor (LBE) 2011 (KS/2010:333).

19. SOT 2010:67 042
Kf § 173/2010 Avstämningsperiod för redovisat resultat inom affårsmässiga verksamhe-
ter (KS/2010:174).

i
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20. SOT 2010:15 311
Kf § 178/2010 Motion av Socialdemokraterna angående Ritsembommen
(KS/2009 :670).

21. SOT 2010:201 828
Kf § 179/2010 Motion av SKP angående fritids-hobbyaktiviteter för ungdomar i syn-
nerhet flickor (KS/2010:196).

22. SOT 2010:271 514
Kf § 184/2010 Motion av Moderaterna angående datumparkering (KS/2010:431).

23. SOT 2010:272 514
Kf § 185/2010 Motion av Moderaterna angående felparkeringsavgift (KS/2010:432).

24. SOT 2010:270 315
Kf § 186/2010 Motion av Moderaterna angående parkeringsproblem vid Vallmovägen
(KS/2010:428).

25. SOT 2010:505 102
Kf § 199/2010 Inträdesdag för ersättare 2011 — 2014 (KS/2010:693).

26. SOT 2010:14 317
Kf § 238/2010 Motion av SKP angående vägbelysning Vaarantievägen i Markitta
(KS/2009:591).

27. SOT 2011:20 106
Drogpolitisk plan 2010 — 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-15.

28. SOT 2011:19 141
Evenemangsundersökning: World Cup Gellivare 2010, Visit Gellivare Lapland.

29. SOT 2010:307 452
Delegationsbeslut från Miljö- och Byggnämnden:
60 beviljade och 2 avslag på ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning,
3 godkända anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning, samt
7 beviljade ansökan om befrielse från slamtömning, samt beviljade ansökan om ändrat
tömningsintervall (slamavskiljare).

30. SOT 2011:40
Fabianscenario - utredning.

427
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31.
Elsy Nordvall, ekonomi och Ann-Helen Köhler nämnd- och utredningsenheten informe-
rade om BAS-projektet.

32.
Lars Nilsson, Mats Ryen och Lena Lindberg, Försörjningsenheten informerade om pro-
jekt sj älvförsörjning.
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§ 2

Delegationer

Service- och tekniknämnden

har tagit del av delegationsbesluten.

Bakgrund
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet.

Anmälan om beslut fattade enom dele ation service- och tekniknämnden

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING

Avdelningschefen för GVA har beslutat

att anta anbud

Datum Ob'ekt Entre renör
2010-11-25 Leverans av lastväxlarflak till GVA Balticum Frinab AB, Knivsta

Service- och tekniknämndens ordförande

har i enlighet med delegation tecknat avtal om bidrag till Norrbottens Idrottsförbunds
och Specialdistriktsförbundens ungdomsarrangemang och läger i Norrbotten 2011-2015.

Förvaltningschefen för Service- och teknikförvaltningen har beslutat

om en mindre organisationsförändring p g a pensionsavgångar, som inte påverkar servi-
ce till kommuninnevånarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 8(33)
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§  3
Kommunala råden informerar

2011-01-25

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 9 (33)

SoT/2011:4

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information från de kommunala råden.

Ingamaj Backman informerar om att folkhälsorådet arbetar med alla, inte enbart anställ-
da utan även mot medborgarna. Nu kommer man att förändra och nämndernas ordf
kommer att ingå i rådet. Budget finns på 150 000 kr som används till material och ut-
bildningar. Sista mötet tog upp ett antal rapporter, bl a barns hälsa och levnadsvanor.
Rådet arbetar även ihop med landstinget med gemensamma projekt som avrapporteras
kontinuerligt. Nästa möte är fredagen den 18 mars 2011.

Vid dagens sammanträde föreligger ingen övrig information.

I
(-

1 Utdragsbestyrkande
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§ 4

Val av ledamöter till Service- och tekniknämndens arbetsutskott mandat erioden
2011-2014  

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011:38

att välja Bernd Lass (s), Margareta Pohjanen (s) och Botolf Brandebo (v) väljs till ordi-
narie ledamöter i arbetsutskottet,

att Mats Rantapää (s) och Terttu Kult (v) väljs som ersättare till arbetsutskottet,

att arbetsutskottet sammanträdet på de dagar som är avsatt till beredning.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har tidigare arbetat med en ärendeberedning, i vilken ord-
förande, vice ordförande och ledamot från vänsterpartiet ingått. From verksamhetsåret
2011 ska beredningen kompletteras med ett arbetsutskott.

Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och ska sammanträda på de dagar som i nulä-
get reserverats för beredning. Om beredningsgruppen ska finnas kvar, måste nya sam-
manträdesdagar avsättas för de mötena.

Ekonomiska konsekvenser
Om arbetsutskottet ersätter nuvarande ärendeberedning medför ärendet inga ekonomis-
ka konsekvenser. Då kostnaderna för inrättande av arbetsutskottet och beredning varit
omöjliga att beräkna vid ärendeberedningen kan merkostnaderna inte anges.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen lämnar ärendet öppet för nämndens beslut.

1 1 Utdragsbestyrkande
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§ 5
Val av ordinarie re resentant och ersättare till kommunala ensionärsrådet 2011-
2014  

Service- och tekniknämnden beslutar

att välja Terttu Kult (v) till ordinarie och Lena Israelsson (s) som ersättare till Kommu-
nala Pensionärsrådet.

Bakgrund
Föreligger val från service- och tekniknämnden till Kommunala Pensionärsrådet, KPR.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 11(33)
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§ 6

Val av ordinarie re resentant och ersättare till Gellivare Landsb dsrådet 2011-
2014  

SoT/2011:16

att till ordinarie representant välja Bernd Lass (s) och till ersättare Benny Ringvall (m).

Bakgrund
I Gellivare Landsbygdsråd har ordföranden i service- och tekniknämnden varit vald som
ordinarie representant för perioden 2007 — 2010. Per Eriksson har som ledamot i servi-
ce- och tekniknämnden varit utsedd som ersättare för samma period. Nu föreligger be-
hovet att utse ny ordinarie representant och ersättare till landsbygdsrådet.

Gellivare Landsbygdsråd ska arbeta för att skapa en ny framtidstro på landsbygden.
Rådet är samarbetsorgan för 26 medlemsbyar, samarbetspartner med kommunen i frå-
gor som rör landsbygden och har fyra - sex möten per år då aktuella frågor som rör
samtliga boende utanför tätort diskuteras.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga nya ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga nya konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen lämnar frågan öppen för service- och tekniknämnden
att fatta beslut.

1 1 Utdragsbestyrkande
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§ 7
Val av ordinarie re resentant och ersättare till un domsfullmäkti e 2011-2014

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 13 (33)

SoT/2011 :41

att till ordinarie välja Bernd Lass (s) och till ersättare Margareta Pohjanen (s) som kon-
taktpolitiker till ungdomsrådet för mandatperioden.

Bakgrund
Kontaktpolitikerna skall delta i Ungdomsrådets möten vid minst två tiliffillen per termin.
Representant från nämnd eller styrelse skall medverka vid ett tillfälle per år, alternativt
vid behov. Ungdomsrådet ges möjlighet att rapportera en till två gånger per år till kom-
munstyrelsen.

Vid behandling av svårare ärenden äger rådet att konsultera nämnder/styrelser och för-
valtningar för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Under sammanträdet väljs representanter från service- och tekniknämnden.

Beslutsunderlag
1. Arbetsordning för ungdomsrådet, fastställd av Kf 2007-08-27, § 164.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 8
Val av ordinarie re resentant och ersättare till Folkhälsorådet 2011-2014

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011 :47

att till ordinarie välja Bernd Lass (s) och till ersättare Margareta Pohjanen (s) som repre-
sentant till Folkhälsorådet för mandatperioden.

Bakgrund
Förslag att förändra representationen i Folkhälsorådet har behandlats av kommunstyrel-
sen. Enligt förslaget ska den politiska representationen from mandatperioden 2011-2014
utökas så att ordförande eller vice ordförande från styrelsen och nämnderna och en le-
damot från oppositionen ingå.

Ekonomiska konsekvenser
Deltagande politiska representanter i folkhälsorådet från de kommunala nämndema får
ersättning enligt kommunens arvodesreglemente. De representanter som inte är heltids-
arvoderade medför ökade kostnader i form av arvoden. Tjänstemännens deltagande in-
går i ordinarie arbetstid.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser för kommunens barn och ungdo-
mar. Barn och ungdomar har inte tillfrågats i handläggningen av ärendet och inget
medinflytande i ärendet bedöms flnnas.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen lämnar ärendet öppet för nämndens beslut.

Utdragsbestyrkande
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§ 9
Samhällsornvandlin en
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Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 15(33)

SoT/2011:39

att besluta att arbetet med samhällsomvandlingen blir en stående punkt på nämndens
dagordning.

att tacka för dagens information i frågan.

Bakgrund
Service- och tekniknämndens beredning har uttryckt bekymmer över att man upplever
att den egna informationen kring pågående arbeten runt samhällsomvandlingen är brist-
fälliga och engagemanget därmed också på en låg nivå.

I syfte att ge service- och tekniknämnden så bra och aktuell information som möjligt i
frågan, kommer verksamheten att bli en stående punkt på nämndens dagordning. I de
flesta fall kommer troligtvis inget material att skickas ut utan aktuell information ges
vid sammanträdet.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga.

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

att besluta att arbetet med samhällsomvandlingen blir en stående punkt på nämndens
dagordning.

att tacka för dagens information i frågan.

1  Utdragsbestyrkande
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§ 10

Nya Gällivare

2011-01-25

Service- och tekniknämnden beslutar

att "Nya Gällivare" blir en stående punkt på dagordningen samt

att lägga dagens informationen om projektet "Nya Gällivare" med beaktande till hand-
lingarna.

Bakgrund
Information om arbetet i projektet "Nya Gällivare" ska ges vid varje sammanträde ser-
vice- och tekniknämnden har. Service och teknikförvaltningen informerar om det pågå-
ende arbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 16(33)

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

att lägga dagens information om projektet "Nya Gällivare" till handlingarna.

1 1 Utdragsbestyrkande
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§ 11

Detallud et 2011

2011-01-25

Service- och tekniknämnden beslutar

att anta förslag till detaljbudget för 2011.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga tidigare inte kända konsekvenser för barn och unga kan ses i ärendet.

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

att anta förslag till detaljbudget för 2011.

Beslutsunderlag
1. Förslag till detaljbudget, 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 17(33)
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Bakgrund
Enligt den årsplanering som gäller i kommunen, ska detaljbudget för nämndens an-
svarsområde beslutas i december månad årligen. Med hänsyn till att nämndens samman-
träde i december 2010, genomfördes under första vecka fanns inte utrymme för förvalt-
ningen att tillsammans med ekonomen fårdigställa underlagen för nämndens beslut.

Alla budgetansvariga har tillsammans med förvaltningens ekonom arbetat igenom de
ramar kommunfullmäktige beslutade 2010 11 15 — 16 och förvaltningens egna budget-
underlag som nu sammanställts och presenteras.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunfullmäktige har fastställt den ekonomiska ram som nu föreslås fördelats till
respektive enhet inom nämndens ansvarsområde.
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Beslutsunderlag
1. Kontrollrapporter 2010.
2. Kontrollplan 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 18(33)
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§ 12

Internkontroll - u föYnin av kontroll lan 2010 och kontroll lan 2011

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av 2010 års kontrollplan samt

att anta förslaget till 2011 års kontrollplan med tillägg av bidragsutbetalningar.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Kontrollplanen för 2011 innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.

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

att godkänna uppföljningen av 2010 års kontrollplan samt

att anta förslaget till 2011 års kontrollplan.

1 Utdragsbestyrkande
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SoT/2011:11

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har i sitt styrkort beslutat att varje år upprätta planer för
intern kontroll. Förvaltningen har genomfört kontrollaktiviteter enligt 2010 års plan. Ny
kontrollplan för 2011 har upprättats.

Ekonomiska konsekvenser
Internkontroll innebär att säkerställa att verksamheterna är ändamålsenliga, kostnadsef-
fektiva och att den ekonomiska rapporteringen blir tillförlitligare.
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§ 13

Servicedeklarationer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 19(33)
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Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011:13

att upprättade servicedeklarationer för simhallar, snöröjning och renhållning antas att
gälla.

Bakgrund
I styrkortsarbetet har det diskuterats och vid åtskilliga tillfällen lyfts fram, behovet av att
tydligare beskriva kommunala tjänsters innehåll och kvalitet. Syftet med servicedeklara-
tionen är att ge medborgarna information om vad de kan förvänta sig av den aktuella
kommunala tjänsten och likaså få information om vad kommunen förväntar sig av med-
borgaren. Då servicedeklarationen på ett tydligt sätt, ska beskriva en tjänst kan kanske
också medborgarens nöjdhet över resultatet påverkas.

Kommunfullmäktige har i sitt styrkort beslutat att samtliga förvaltningar ska utarbeta
servicedeklarationer. Projektgruppen för BAS har presenterat en gemensam mall för
deklarationernas innehåll, utseende, vilka deklarationer som ska utarbetas inom respek-
tive förvaltning och hur dessa ska kommuniceras ut.

Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde har tre enheter utsetts att utarbeta
servicedeklarationer. Dessa är simhallarna, snöröjningen och renhållning.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En servicedeklaration tydliggör den kommunala tjänstens innehåll och kvalitet. Detta är
bra för barn och unga, men också för vuxna eftersom man då vet vilka förväntningar
och krav man kan ha.

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

att upprättade servicedeklarationer för simhallar, snöröjning och renhållning antas att
gälla.
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Beslutsunderlag
1. Förslag till servicedeklaration, snöröjningen.
2. Förslag till servicedeklaration, renhållning.
3. Förslag till service deklaration, fritiden.
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§ 14

På ående och kommande rekr erin ar till förvaltnin en

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 21(33)
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Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SoT/2011:15

Bakgrund
Service och teknikförvaltningen informerar om glädjeämnen och hinder i det pågående
och kommande rekryteringsarbetet till förvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser
I nuläget kan inga ekonomiska konsekvenser ses i ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
I nuläget kan inga konsekvenser för barn och unga ses i ärendet.

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

att lägga informationen till handlingarna.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 15

Service- och tekniknämndens arbete

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 22(33)

att uppdra åt förvaltningen att planera så att två av nämndens sammanträden under verk-
samhetsåret 2011, genomförs i lokaler utanför kommunhuset som tillhör förvaltningen
och där enhet från förvaltningen är lokaliserad,

att förvaltningen får i uppdrag att presentera planering för visionsdagar 2011,

SoT/2011 :36

att utifrån nämndens beslut om vilken by som ska besökas under 2011, uppdra åt service
och teknikförvaltningen att planera besöket och sammanträdet.

Bakgrund
Service och teknikförvaltningen har aktualiserat frågan om nämndens arbete inför verk-
samhetsåret 2011. Frågan handlar mindre om de ärenden som nänmden ska hantera och
mer om nämndens uppfattningar om sammanträdena kan förläggas på andra ställen än
kommunhuset och om nämnden har icker om planeringsdagar, exkursioner mm.

Service- och tekniknämndens beredning har föreslagit att något eller några sammanträ-
den under året kan genomföras i lokaler där enheter som tillhör förvaltningen är place-
rade. Bland annat nämns Hjortronet och Lapland Airport som möjliga att besöka och där
också sammanträden kan genomföras.

Nänmden ska också planera för visionsdagar. Dessa kan lämpligen genomföras efter det
att kommunstyrelsen haft de sk. scenariodagarna.

Service- och tekniknämnden har årligen besökt och genomfört sammanträde i någon av
kommunens byar. Besöken har genomförts i samband med sammanträdena i juni eller
augusti månad och har varit uppskattade av både nämnden och de representanter för
respektive byar som haft möjligheter att träffa nämndens ledamöter.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga nya ekonomiska åtaganden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Att nämndens ledamöter besöker och sammanträder på andra ställen än kommunhuset
kan vara positivt för barn och unga, beroende på var besöket och sammanträdet genom-
förs.

1 Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att uppdra åt förvaltningen att planera så att ett av nämndens sammanträden under verk-
samhetsåret 2011, genomförs i lokaler utanför kommunhuset som tillhör förvaltningen
och där enhet från förvaltningen är lokaliserad,

att förvaltningen får i uppdrag att presentera planering för visionsdagar 2011,

att utifrån nämndens beslut om vilken by som ska besökas under 2011, uppdra åt servi-
ce och teknikförvaltningen att planera besöket och sammanträdet.
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§ 16

Redovisnin av EU-ansökan Hellnerstadion

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 24(33)

SoT/2010:333

att hos kommunstyrelsen begära anslag med 250 000 kronor för att påbörja projektering
av stadionbyggnaden och för att kunna påbörja arbetet med parkeringar i samband med
att andra aktuella anläggningsarbeten utförs där överskottsmassor kommer att vara till-
gängliga.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen planerar att söka EU-bidrag för etapp II av Hellnersta-
dion. I denna ingår bland annat spår— och stadionbelysning, stadionbyggnad. Stadion-
byggnaden kommer att inrymma lokaler för presscentra, toaletter, föreningslokaler,
kommunlokaler m m.

EU-medel beviljas först i Juni 2011, men det är av yttersta vikt att komma igång med
projekteringen av byggnaden direkt efter årsskiftet så att upphandlingar m.m är klara
när beskedet från tillväxtverket kommer. Den uppskattade projekteringskostnaden upp-
går till 250 000 kr.

Tanken är även att bygga en parkeringsplats i anslutning till stadion. Med hänseende till
två projekt (nordöstra länken och söderbergskullar) vars överskottsmassor vore perfekta
att använda hit istället för att köra dem på deponi. Uppskattad kostnad för detta är
250 000 kr.

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom dessa kostnader ligger före projektstarten i ansökan går dessa pengar inte att
"växla upp"

Konsekvenser för barn och ungdom
Tack vare en stadionbyggnad uppe på Hellnerstadion finns det möjlighet för t.ex. skid-
gymnasiet att bedriva viss teoretisk verksamhet uppe på stadion. Byggnaden kan även
användas som samlingslokal vid tillexempel träningsläger m  m

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

att godkänna medel för projektering av stadionbyggnad, samt medel att börja göra i ord-
ning en parkering. Medel för detta tas från investeringsreserven.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har tagit beslut om medfinansiering, och ansökan till tillväxtverket
kommer att skickas in i mitten av januari.
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§ 17

Behov av terli are markområden Hellnerstadion

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 26(33)

SoT/2010:333

att uppmärksamma kommunstyrelsen om det behov av mark som finns på Hellnerstadi-
on och

att samtidigt rekommendera att arbetet med att undersöka ett möjligt förvärv av mark
påbörjas.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningens har i samband med World Cup 2010 på Hellnerstadi-
on erfarit, att det markområde som ägs av Gällivare kommun och som finns tillgängliga
för bland annat TV-teamen och deras bussar, parkeringsytor för press, VIP och skid-
teamen och slutligen den kommande "vallabyn" är för litet. Antalet intresserade TV-
team blir fler för varje tävling som genomförs och de kommer med sina utrustningar i
stora bussar och kräver rejäla uppställningsytor.

I den evenemangsundersökning av World Cup 2010 som presenterats av Turismens
utredningsinstitut i december 2010 framkommer också, att de besökande anser att ar-
rangemanget skulle kunna förbättras med fler och bättre parkeringsmöjligheter för be-
sökande.

I tidigare diskussioner och planeringar har "vallabyn" varit placerad mellan upploppet
och vägen till Dundret. En sådan placering skulle innebära att de flesta av de ståtliga
tallarna som finns kvar i området måste tas bort. Åtgärden skulle vara mycket negativ
för stadionanläggningens yttre miljö och bör därför undvikas.

En förnyad och reviderad EU-ansökan är upprättad och kommunen är positiva till finan-
siering av sin del av arbetet. Beviljas ansökan kommer arbetet preliminärt att komma
igång i augusti 2011 och redan då bör frågan om markköp vara beslutad och arbetet med
detsamma påbörjat. Detta för att planeringen av Hellnerstadion ska bli så bra som möj-
ligt.

Ekonomiska konsekvenser
Behandlas frågan positivt av samtliga kommunala nämnder kommer ett förvärv av mark
intill nuvarande Hellnerstadion att innebära en kostnad för kommunen.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Tillskott av mark är positivt för barn och unga då detta skulle möjliggöra en mera plane-
rad och strukturerad placering av de anordningar och uppställningar som krävs. Möj-
ligtvis skulle också tillgängligheten och tryggheten för bam och unga öka.

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

att uppmärksamma kommunstyrelsen om det behov av mark som finns på Hellnerstadi-
on och

att samtidigt rekommendera att arbetet med att undersöka ett möjligt förvärv av mark
påbörjas.

1
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§ 18

PRO sarnor anisation i Gällivare stän nin av bastu i Ullatti skola

Service- och tekniknämnden beslutar

att PRO samorganisations framställan om gratis bastubad i Ullatti avslås.

Bakgrund
PRO samorganisation i Gällivare frågar varför bastun i Ullatti skola är stängd och att
den brukar användas av pensionärer vid Bergsgläntans äldreboende. PRO vill också att
bastun skall bli en fri nyttighet för alla pensionärer i Ullatti.

Bastuanläggningen som finns i Ullatti skola har aldrig formellt upplåtits till pensionä-
rerna i Bergsgläntans äldreboende. Har den använts så är det utan tillåtelse av hyresvär-
den (fastighetsavdelningen). Det är inte möjligt att upplåta en kommunal nyttighet för
en utvald grupp på en viss plats utan att detta får konsekvenser i andra delar i kommu-
nen och för andra befolkningsgrupper.

Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.

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

att PRO samorganisations framställan om gratis bastubad i Ullatti avslås.

Beslutsunderlag
1. PRO samorganisationen i Gällivare,s skrivelse.

1 Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2010:295

§ 19

PRO Ullatti och PRO samor anisation i Gällivare om h reskostnader i Ullatti skola

att PRO samorganisations framställan om selektiv hyra för Ullatti PRO i Ullatti skola
avslås.

Bakgrund
Fastighetsavdelningen har vid tre tillfällen det senaste året förhandlat med föreningslivet
i Ullatti. En modell som bygger på deltagande i vissa sysslor som mindre reparationer,
snöskottning, gräsklippning mm har gemensamt utarbetats i syfte att tillhandahålla före-
ningarna så låga lokalkostnader som möjligt. Vid ett möte i Gällivare den 17 februari
där även PRO Ullatti var med föreslogs en hyresnivå som ligger under vad driftkostna-
den har varit för Ullatti skola. Vid nästa möte den 23 juni i Byagården i Ullatti presente-
rades det slutliga förslaget till hyra för föreningarna. Vid detta möte anmälde PRO Ul-
latti behov av fyra rum. Hyreskontrakt skickades ut till alla föreningar med samma hy-
resnivå som för PRO Ullatti uppgick till 42 500 kr.

Den 7 september har PRO Ullatti tagit ett medlemsbeslut om att endast hyra 1 rum till
slöjdsal samt angett en hyresnivå av 5000 kr/år. Vid kontakter med PRO har meddelats
att lokalhyran för detta rum blir med samma hyresnivå som övriga föreningar 13 750
kr/år. PRO hävdade sitt medlemsbeslut och valde att avstå från lokalen. Hyresvärden
gick med på att föreningens slöjdmaskiner får stå kvar tills dom hittat andra lokaler men
att dom ej får bedriva någon verksamhet i lokalen. Genom sitt ställningstagande om att
avstå från att hyra lokaler i Ullatti skola, äventyrar PRO Ullatti hela projektet genom att
inte delta som hyresgäst.

I denna nya situation borde övriga föreningars hyror räknas upp för att ekonomin skall
komma i balans för Ullatti skola. Detta har inte skett därför att alla hyresavtal skickades
ut samtidigt och att andra redan har undertecknat sina hyreskontrakt. PRO samorganisa-
tion i Gällivare föreslår att frågan löses på så sätt att PRO Ullatti får en hyra i paritet
med övriga PRO föreningar.

Ekonomiska konsekvenser
Försämrad ekonomi om förslaget ges bifall.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.
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Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknärnnden besluta

att PRO samorganisations framställan om selektiv hyra för Ullatti PRO i Ullatti skola
avslås.
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§ 20

Revisionsra ort sk teanlä nin en

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 31(33)

SoT/2011 :48

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har uppdragit åt revisionen att granska ärenden med anläg-
gande av skyttebanor på Kavaheden.

Anna Henriksson från PWC redovisade arbetet med revisionen av anläggande av skyt-
tebanor på Kavaheden.

1 1 Utdragsbestyrkande
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§ 21

Service- och tekniknämnden frå ar

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga frågoma och informationen med beaktande till handlingarna.

Bakgrund
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen ang nämn-
dens verksamhet.

1
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§ 22

Kurser/Konferenser/Återko lin

2011-01-25

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga kurserna med beaktande till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 33(33)

SoT/2011:8

Bakgrund
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till utbildning "Nyvalda och omvalda ordföran-
de och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder" (Ersätter
tidigare utsänd inbjudan "Kommunallagen har ändrats igen!").
Tid och plats: 3 mars 2011 i Luleå, hotell Nordkalotten, Konferenscentrat.
Kostnad: 1 800 kr/deltagare exkl moms. Kaffe och lunch hela dagen ingår.
Anmälan: senast 15 februari 2011.

OBS! Angående ovanstående: Utbildning planeras på orten, mars 2011!

Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till utbildning i "Politiskt ledarskap i prakti-
ken"
Tid och plats: tisdag 15 mars och tisdag 5 april 2011 i Luelå, Sunderby Folkhögskola.
Kostnad: 2 600 kr/deltagare exkl moms. Kaffe och lunch samt kurslitteratur ingår.
Anmälan: senast 23 februari 2011.

Kommunakuten AB inbjuder till kurs i "Personuppgiftslagen inriktning på kommunala
frågor"
Tid och plats: 18 mars 2011 på Saturnus konferens i Stockholm.
Kostnad: 2 875 kr exkl moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Anmälan: senast 23 februari 2011.

Pwc inbjuder till utbildning "Utveckla beredningsprocessen i nämnder och styrelser".
Tid och plats: 3 februari i Umeå, 10 mars i Göteborg, 20 maj i Malmö.
Kostnad: 3 550 kr exkl moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Anmälan: senast 20 januari till Umeå, senast 10 februari till Göteborg och senast 21
april till Malmö.

Beslutsunderlag
1  — 4. Kursinbjudan.
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