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SoT/2014:1 -001
§ 59
Delgivningar
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga förteckningen över delgivningar med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet.
1. Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting
14:11
2014-03-14 - Sotningsindex 2014.
14:15
2014-04-09 - Vårpropositionen för år 2014.
14:14
2014-04-11 – Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid
trafikskador på kommunala anläggningar.
2.
SOT 2013:199
011
Kommunstyrelsen 2014-01-20 § 16 - Inriktning på programarbetet för centrala
Gällivare.
3.
SOT 2014:123
020
Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 54 - Förlängning av förordnande av förvaltningschef,
service- och teknikförvaltningen.
4.
SOT 2014:124
020
Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 58 - Fastställande av riktlinjer och rutiner för
systematisk kontroll och uppföljning av anställdas bisysslor.
5.
SOT 2014:117
100
Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 64 - Profileringsprogram för Gällivare kommun och
gestaltningsprogram för centrum.
6.
SOT 2013:340
761
Kommunfullmäktige 2014-03-03 § 18 - Utvärdering av Folkhälsorådets
sammansättning.
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7.
SOT 2014:116
252
Gällivare Sportklubb 2012-12-29 - Gällivare sportklubb hemställer om att av kommunstyrelsen, Gällivare kommun få förvärva aktuellt markområde som innefattar Gällivare
IP.
8.
SOT 2014:106
214
Service- och teknikförvaltningen, teknikavdelningen, 2014-03-23 -Yttrande samråd
detaljplan för del av kvarteret Dansaren, Dansaren 22 och 23, Gällivare.
Service- och teknikförvaltningen, räddningstjänsten, 2014-04-08 -Yttrande gällande
förslag till detaljplan för fastigheterna Dansaren 23 samt del av Dansaren 22, Gällivare
kommun.
9.
SOT 2013:329
214
Service- och teknikförvaltningen 2014-03-10 -Yttrande samråd detaljplan för
Vuoskonjärvi industriområde etapp II.
10.
SOT 2014:122
214
Dundret Sweden AB 2014-03-21 - Skrivelse till miljö- och byggförvaltningen avseende
förändring av detaljplan Dundret 5:4.
11.
SOT 2014:128
409
Miljö- och byggförvaltningen 2014-04-01 - Beslut om tillsynsavgift för service- och
teknikförvaltningen, Hjortronet på fastigheten Gällivare 12:76.
12.
SOT 2014:12
452
Miljö- och byggförvaltningen mars 2014 - Beslut om godkännande av kompostering
samt behovsanpassad avfallshämtning för: Purnu 6:18, Koskullskulle 1:130 och Purnu
2:13.Befrielse slamtömning för: Puoltikasvaara 2:9.
13.
SOT 2014:121
370
Miljö- och byggförvaltningen 2014-03-28 - Kontrollrapport avseende år 2013 för
stationär kyl/värmepumpanläggning/aggregat med CFC/HCFC/HFC köldmedier:
Hakkas simhall, Kryddan restaurang, Malmberget, Gällivare sjöparksbadet, Kavahedens
avloppsreningsverk.
14.
SOT 2013:305
455
Miljö- och byggförvaltningen 2014-03-17 - Rättning av beslut rörande avgift och
verksamhetskoder för Kavahedens avfallsanläggning och komposteringsanläggning på
Kavaheden 1:2.
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15.
SOT 2014:108
312
Miljö- och byggförvaltningen 2014-03-17 - Kommunicering angående rättelse av utförd
åtgärd, ommålning av gång- och cykeltunnel under Parkgatsleden, korsningen
Parkgatan-Hellebergsvägen, Gällivare 76.
Miljö- och byggförvaltningen 2014-03-31 - Bygglov för ommålning av gång- och
cykeltunnel, Gällivare 76:1.
16.
SOT 2013:344
829
Kommunstyrelsen 2014-04-10 § 80 – Godkännande av föreslagen finansiering av
projektet stadionbyggnaden, Hellnerstadion.
17.
SOT 2014:134
822
Gällivare sportklubb 2014-02-24 – Nytt utomhusbad vid Vassaraälven – ett landmärke
för Gällivare.
18.
SOT 2013:344
829
Kommunstyrelsen 2014-04-10 – Sponsoravtal mellan Gällivare kommun och LKAB
avseende Hellnerstadion.
19.
SOT 2014-143
042
Kommunfullmäktige 2014-04-07 § 44 – Budgetdirektiv och budgetregler 2015-2017.
20.
SOT 2014:144
007
Kommunfullmäktige 2014-04-07 § 45 – Ansvarsfrihet för år 2013.
21.
SOT 2014:79
287
Kommunfullmäktige 2014-04-07 § 47 – Projektering Maria förskolas kök.
22.
SOT 2014:80
287
Kommunfullmäktige 2014-04-07 § 48 – Projektering Tallbackaskolans kök.
23.
SOT 2014:142
511
Länsstyrelsen Norrbotten 2014-04-09 – Beslut av ansökan om hastighetsbegränsning
och datumparkering på väg 822 i Gällivare, Gällivare kommun.
24.
SOT 2014:145
812
Skrivelse på förslag om hälsofrämjande åtgärder i kommunen.
25.
SOT 2014:141
454
Länsstyrelsen Norrbotten 2014-04-09 – Tillstånd till transport av farligt avfall.
Tillståndet gäller till och med den 9 april 2019.
|
|
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26.
SOT 2014:149
047
Länsstyrelsen Norrbotten 2014-04-22 – Beslut om avslag på ansökan om statligt bidrag
till det lokala naturvårdsprojektet-Friluftsstigen, Gällivare kommun.
27.
SOT 2014:147
420
Service- och teknikförvaltningen 2014-04-22 – Fiskevårdsbidrag och bidrag till
Gällivare kommuns jaktvårdskrets för viltvårdande åtgärder samt minkfångst för
verksamhetsåret 2014.
28.
SOT 2014:12
452
Miljö- och byggförvaltningen april 2014 – Beslut med stöd av 27 § Kommunala
renhållningsordningen om avslag på anmälan av kompostering samt behovsanpassad
avfallshämtning för fastigheten Hakkas 32:1.
Slamtömning, dispensansökan - Äijävaara 2:11 intervall var tredje år. Yrttivaara 13:3
befrielse.
29.
SOT 2014:157
537
Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 91 – Kommunstyrelsen beslutar att definiera Gällivare
flygplats som SGEI (Service of General Economic Interest) under perioden 2014-2023.
30.
SOT 2014:69
042
Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 98 – Budgetjusteringar med anledning av ersättningar
för huvudmannaskap drift och underhåll allmänna ytor i Malmberget.
31.
SOT 2014:68
042
Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 99 – Justering av budget mot bakgrund av ersättning
för huvudmannaskap vatten och avlopp Malmberget.
32.
SOT 2013:276
006
Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 110 – Kommunstyrelsen beslutar att förskjuta
budgetprocessen en månad.
33.
SOT 2014:83
003
Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 97 - Kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet ”Ändring och revidering av service- och tekniknämndens reglemente”, då
revidering av reglementet ska ske via nämnd- och utredningsenheten.
34.
SOT 2014:156
407
Länsstyrelsen Norrbotten 2014-05-05 – Beslut om tillstånd till transport av avfall som
inte är farligt avfall.
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35.
SOT 2012:449
814
Friluftsfrämjandet 2014-05-13 – Redovisning av kostnader till försök att anlägga isbana.
Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-05-13 § 27.
36.
SOT 2014:171
509
Trafikverket 2014-05-21 – Beslut om vägvisning till Världsarvet Laponia samt naturum,
Gällivare kommun samt Jokkmokks kommun.
37.
SOT 2014:173
290
Boende i Puoltikasvaara maj 2014 – Nya säkra staket till Lillsjöns förskola i
Puoltikasvaara.
2014-05-26 Svar från fastighetssamordnaren att ärendet är prioriterat och ska åtgärdas
under sommaren/hösten 2014.
38.
SOT 2014:179
040
Service- och teknikförvaltningen 2014-05-23 – Prislista 2014 för tjänster service- och
teknikförvaltningen.
39.
SOT 2014:96
805
Kommunfullmäktige 2014-05-19 § 66 – Förslag till nya regler för kommunalt
lönebidrag till vissa föreningar.
40.
SOT 2013:291
344
Kommunfullmäktige 2014-05-19 § 67 – Utökning av vatten- och avlopp (VA)
verksamhetsområde i Tjautjasjaure.
41.
SOT 2014:23
460
Miljö- och byggförvaltningen 2014-05-23 – Inspektionsrapport offentlig kontroll av
livsmedelsanläggning, Hakkas vattenverk.
42.
SOT 2014:188
102
Kommunfullmäktige 2014-05-19 § 74 – Avsägelse av uppdrag som ersättare i serviceoch tekniknämnden.
Protokoll har inkommit från
Ungdomsrådets sammanträde 2014-02-19.
Ungdomsrådets sammanträde 2014-03-13.
Ungdomsrådets sammanträde 2014-04-01.
Service- och teknikförvaltningen 2014-04-03,
samrådsmöte FK Nordvingen.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att lägga förteckningen över delgivningar med godkännande till handlingarna.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 104 (131)
2014-06-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2014:2 -002
§ 60
Delegationsbeslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
Bakgrund
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden.
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Ordförande för service- och tekniknämnden, Mats Rantapää har i enlighet med
delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut
Datum
Objekt
2014-04-07 Upphandling avseende utförande av VS-arbeten, Gällivare kommun,
ramavtal.
Entreprenör: 1. Gällivare Rör AB, Gällivare
2. Caverion Sverige AB, Gällivare
3. Bravida Sverige AB, Gällivare.
2014-04-16 Upphandling avseende rivning av f.d. bensinstation, Gällivare kommun.
Entreprenör: Håkans Entreprenad AB, Brålanda.
2014-05-23 Upphandling avseende Multiarena Malmstaskolan, Gällivare kommun.
Entreprenör: Nyanläggarna i Luleå AB, Luleå.
2014-05-26 Upphandling snöslunga flygplatsen, Gällivare kommun.
Entreprenör: Överaasen AS, Gjövik Norge.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
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SoT/2014:133 -042
§ 61
Nyttjande av nämndens reserv
Service- och tekniknämnden beslutar
att omgående bevilja Malmbergets AIF:s anhållan om bidrag med 300 000 kr som
belastar 2014 driftbudget från ansvar 120 verksamhet 21510 aktivitet 351.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Malmbergets AIF anhåller om ett omedelbart bidrag om 300 000 kr för att klara driften
fram till hösten.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att
ambitionsnivån om ramökning för att uppnå ett årligt driftbidrag om 1 195 000 kr ej
förverkligats. Även föregående verksamhetsår (2013) tillsköts ett engångsanslag som då
medfört uppkommen situation.
Ekonomiska konsekvenser
De nämnda engångsanslagen och utebliven ramjustering medför att driftbidraget för
2014 uppnår endast 895 000 kr i driftbudgeten för ishallen. De resterande och begärda
300 000 kr måste finansieras från annan verksamhet, förslagsvis från ansvar 120
verksamhet 21510 aktivitet 351.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett uteblivet stöd till föreningen kan innebära stora konsekvenser för barn och ungdom
som bedriver ishockey och konståkning som fritidssysselsättning.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att omgående bevilja Malmbergets AIF:s anhållan om bidrag med 300 000 kr som
belastar 2014 driftbudget från ansvar 120 verksamhet 21510 aktivitet 351.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Malmbergets AIF.
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SoT/2014:165 -042
§ 62
Äskande av tilläggsanslag för investeringsprojekt 2014
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att ur investeringsreserven konto 89901 anvisa totalt 9 596 000 kronor till investeringsprojektkonton enligt bilaga ”Specifikation investeringsprojekt”
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen arbetar med investeringsprojekt och äskar medel som
återtagits i budgetprocessen samt äskar medel för akut reparation av landningsbana på
Lapland Airport i syfte att flytta fram större investering på landningsbana. Delar av
projekten är pågående och måste slutföras. Enligt uppgift från ekonomienheten finns för
närvarande en investeringsreserv om 10 758 000 kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Om de äskade tilläggsbudgetmedlen anvisas ur investeringsreserven i 2014 års budget
ryms dessa anslag inom befintlig investeringsram för 2014. Kvarstående investeringsreserv skulle då härefter uppgå till 1 162 000 kronor.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Investeringarna är positiva för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår, efter samråd med ekonomichefen, kommunstyrelsen besluta
att ur investeringsreserven konto 89901 anvisa totalt 9 596 000 kronor till investeringsprojektkonton enligt bilaga ”Specifikation investeringsprojekt”
Beslutsunderlag
1. Specifikation investeringsprojekt.
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SoT/2014:105 -450
§ 63
Revidering av Gällivare kommuns avfallsplan och föreskrifter om
avfallshanteringen
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att godta den upprättade sammanställningen av avfallsplanens måluppfyllelse,
att anta förslaget om revidering av avfallsplanen med tillhörande renhållningsföreskrifter, renhållningsordningen, för Gällivare kommun,
att i planen inarbeta de aktuella etappmålen som fastslagits av regeringen.
Bakgrund
Gällivare kommuns avfallsplan och renhållningsföreskrifterna som ingår i den s.k.
renhållningsordningen reviderades 2010-11-15. I denna avfallsplan finns avfallsmål
som har väglett kommunens avfallshantering i sitt arbete. I bifogat dokument redogörs
måluppfyllelsen för den nu gällande avfallsplanen. Enligt miljöbalkens krav så ska
avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.
I Gällivare kommun har det organiska avfallet inte separerats för resurshushållning från
det övrigt hushållsavfallet trots det föregående och nuvarande miljömålen föreskriver att
så ska ske för åtminstone delprocent av detta organiska avfall. Tekniska verken i Kiruna
AB har dispens att förbränna organiskt avfall dit Gällivare transporterar sitt organiska
avfall.
Regeringen har fastställt två etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet:
Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från
hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring
tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.
Ökad resurshushållning i byggsektorn
Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och
annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70
viktprocent senast år 2020.
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Ekonomiska konsekvenser
Revideringen i sig leder inte till några nämndvärda ekonomiska konsekvenser. De
ekonomiska konsekvenserna uppkommer då åtgärder som vidtas för att uppfylla
avfallsplanen ska utföras.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En avfallsplan är nödvändig för att minska negativa konsekvenser för att barn och
ungdomar genom åtgärdsmål som ska leda till en hållbar miljö att leva i.
Förslag till beslut
Service- teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godta den upprättade sammanställningen av avfallsplanens måluppfyllelse,
att anta förslaget om revidering av avfallsplanen med tillhörande renhållningsföreskrifter, renhållningsordningen, för Gällivare kommun,
att i planen inarbeta de aktuella etappmålen som fastslagits av regeringen.
Beslutsunderlag
1. Måluppfyllelse år 2013 av tidsangivna åtgärder i avfallsplan från år 2010.
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SoT/2014:159 -042
§ 64
Omföring investeringar
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att omföra 100 000 kronor från Nytt konstgräs Tallbacka, projektkonto 34334, ansvar
12012 till Multiarena Malmstaskolan, projektkonto 44104, ansvar 12012,
att omföra 128 000 kronor från Betongpark/Cykelpark, projektkonto 34335, ansvar
120122 till Multiarena Malmstaskolan, projektkonto 44104, ansvar 12012.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Anbudet för Multiarenan vid Malmstaskolan blev högre än förväntat, anbudet ligger
på 1 400 000 kronor. För att nå upp till den budgeten krävs omföringar mellan
investeringsprojekt. På Nytt konstgräs Tallbacka återstår endast restpunkter och hela
budgeten beräknas inte att förbrukas. Betongpark/Cykelpark är vilande i avvaktan på ny
centrumplan. Totalt beräknas 228 000 kronor kunna omföras till Multiarena
Malmstaskolan.
Ekonomiska konsekvenser
Omföringar mellan service- och teknikförvaltningens investeringsprojekt.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Anläggning av Multiarena vid Malmstaskolan är positiv för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att omföra 100 000 kronor från Nytt konstgräs Tallbacka, projektkonto 34334, ansvar
12012 till Multiarena Malmstaskolan, projektkonto 44104, ansvar 12012,
att omföra 128 000 kronor från Betongpark/Cykelpark, projektkonto 34335, ansvar
120122 till Multiarena Malmstaskolan, projektkonto 44104, ansvar 12012.
Beslutsunderlag
1. Finansiering av Multiarena Malmstaskolan.
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SoT/2013:373 -311
§ 65
Svar på revisorernas granskning avseende gatuunderhåll i egen regi respektive på
entreprenad
Service- och tekniknämnden beslutar
att service- och tekniknämnden delar revisorernas uppfattning och lägger ärendet till
handlingarna.
Bakgrund
Förtroendevalda revisorerna I Gällivare kommun har genomfört en uppföljande
granskning av om service- och tekniknämnden (SoT), underhåll av gator bedrivs
ändamålsenligt och med tillräckligt intern kontroll. Revisorernas sammanfattade
bedömning utifrån revisionsfrågan är att SoT-nämndens arbete med gatuunderhållet inte
är ändamålsenligt men att nämnden för det underhåll som bedrivs har en tillräckligt
intern kontroll vad gäller kvalitetaspekter och ekonomiskt utfall.
Revisorerna noterade i sammanhanget som positivt det arbete som inletts i form av en
infrastruktur-utredning (och därav följande handlingsplaner) som påvisar de långsiktiga
underhållsbehoven på en övergripande nivå.
Service och teknikförvaltningen instämmer i resultatet och bekräftar behovet av
tillräckliga resurser för att ändamålsenligt kunna bedriva underhåll av gator.
Ekonomiska konsekvenser
För små resurser som leder till eftersatt underhåll skjuter upp kostnaderna samt fördyrar
åtgärder som genomförs sent.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Eftersatt underhåll medför störning samt skjuter kostnaderna på framtiden vilken medför negativa konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att beakta granskningen vid kommande fördelning av ram för infrastruktursatsningen
och drift.
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Beslutsunderlag
1. Revisorernas granskning.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att service- och tekniknämnden delar revisorernas uppfattning och lägger ärendet till
handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnen har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 112 (131)
2014-06-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2014:4 -301
§ 66
Förvaltningschefen informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor
för service- och teknikförvaltningen.
Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om pågående verksamhet.
Informationen pågår mellan kl. 11.35–12.05.
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SoT/2014:5 -009
§ 67
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt vid nämndens
sammanträden kan nämndens ledamöter ställa frågor till förvaltningschefen.
Janete Henriksson (v):
Undrar när sopning av vägarna påbörjas. Förvaltningschef Joakim Svensson informerar
att arbetet redan påbörjats.
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SoT/2014:3 -042
§ 68
Budgetuppföljning mars 2014
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för mars.
Bakgrund
Budgetuppföljning för mars har upprättats.
Ekonom Sofia Ekström föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 13.00–13.05.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för mars.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter mars 2014.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter mars 2014.
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SoT/2014:3 -042
§ 69
Budgetuppföljning april 2014
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för april.
Bakgrund
Budgetuppföljning för april har upprättats.
Ekonom Sofia Ekström föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 13.05–13.10.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för april.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter april 2014.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter april 2014.
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SoT/2014:150 -040
§ 70
Ärendeuppföljning årsredovisning affärsverksamheten
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen informerar avseende fakturor hushållsavfall samt
årsredovisning affärsverksamheten.
Annika Keisu-Lampinen informerar om varför det blivit underskott vid debitering av
hushållsavfall.
Informationen pågår mellan kl. 13.10–13.20.
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SoT/2014:174 -332
§ 71
Program lekplatser
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta handlingsplanen som ett förslag på framtida inriktning för satsning på lekparker
och mötesplatser, samt
att uppdra åt förvaltningen att från samhällsbyggnadsförvaltningen begära in remissyttranden på föreslagna nyanläggningar.
Bakgrund
Flertalet av de befintliga kommunala lekplatserna har idag stora brister avseende både
status och innehåll. En inriktning för utveckling och avveckling är nödvändig för att
möjliggöra drift och framtida satsningar på lekplatser och mötesplatser.
Avdelningschef Annika Keisu-Lampinen föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 13.20–14.00.
Ekonomiska konsekvenser
Färre antal lekplatser förbättrar möjlighet att hålla driftsbudget. Nyanläggning av
lekplatser kräver investering.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Säkra, intressanta och stimulerande lekplatser medför positiva konsekvenser för barn
och unga.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta
att anta lekplatsprogrammet som ett förslag på framtida inriktning för satsning på
lekparker och mötesplatser, samt
att uppdra åt förvaltningen att begära in remissyttranden från övriga förvaltningar.
Beslutsunderlag
1. Lekplatsprogram för Gällivare kommun.
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Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar med instämmande av Lena Israelsson (s), Margareta Pohjanen
(s), Torvald Burman (s), Henrik Lehtipalo (v), Janete Henriksson (v) och Benny
Ringvall (m)
att anta handlingsplanen som ett förslag på framtida inriktning för satsning på lekparker
och mötesplatser, samt
att uppdra åt förvaltningen att från samhällsbyggnadsförvaltningen begära in remissyttranden på föreslagna nyanläggningar.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i
enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag.
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SoT/2013:296 -308
§ 72
Avgift schakttillstånd
Service- och tekniknämnden beslutar
att revidera ”Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark” med ett tillägg att en
avgift på 25 000 kr tillkommer vid schakt som genomförs utan schakttillstånd.
Bakgrund
Schakttillstånd krävs innan schakt genomförs i kommunalmark och det fungerar i de
flesta fall. Ibland sker dock schakt utan tillstånd och återställningsarbeten genomförs
inte heller alltid enligt gällande föreskrifter. Det medför kostnader och oförutsedda
resurser inom förvaltningen tas i anspråk.
Service och teknikförvaltningen har enligt ”Allmänna villkor för schaktning i
kommunal mark” en avgift som reglerar hantering av tillståndsanökan och
återställningsarbeten som bygger på att föreskrifterna följs. Den extra avgiften går till
att täcka den interna administration och handläggning som uppkommer i samband med
schakt som utförs utan tillstånd eller då återställningsarbetet inte genomförs enligt
föreskrifterna.
Avdelningschef Annika Keisu-Lampinen föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 14.10–14.15.
Ekonomiska konsekvenser
Med den extra avgiften förbättras möjligheten att finansiera administration och
återställningsarbeten orsakade av annan.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta
att revidera ”Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark” med ett tillägg att en
avgift på 25 000 kr tillkommer vid schakt som genomförs utan schakttillstånd.
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Beslutsunderlag
1. Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark.
2. Ansökningsblankett.
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SoT/2014:8 -212
§ 73
Översiktsplanen
Service- och tekniknämnden beslutar
att delegera till service- och tekniknämndens ordförande att yttra sig om den nya
översiktsplanen.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 22 januari 2013 § 9 beslutades att
översiktsplanen blir en stående punkt vid nämndens sammanträden.
Vid dagens sammanträde är den nya översiktsplanen ute för utställning/granskning.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att delegera till service- och tekniknämndens ordförande att yttra sig om den nya
översiktsplanen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.
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SoT/2014:175 -170
§ 74
Information om Räddningstjänstens verksamhet
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Räddningschef Robert Svanberg informerar om Räddningstjänstens verksamhet.
- Digital utalarmeringsutrustning.
- Ny insatsledarbil.
- Samverkan med Kiruna räddningstjänst.
- Länsgemensam samverkan.
- Instruktioner.
- Tillståndshantering av LBE.
- Riskanalyser.
- Organisation.
Informationen pågår mellan kl. 14.50–16.10.
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SoT/2014:140 -730
§ 75
Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta yttrandet.
Bakgrund
Andelen äldre av befolkningen kommer att öka och därmed behovet av särskilda
boenden men även att de äldre kan bo kvar i ordinära boenden under längre tid.
Tillgänglighet och trygghet är viktiga parametrar för att de äldre ska kunna bo
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro.
Projektledare Michael Martinsson föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 16.10–16.20.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för kommunerna kommer att öka då befolkningen blir allt äldre.
Viktigt är att nya bostäder planeras så att de äldre har möjlighet att bo hemma i så hög
utsträckning som möjligt. Vid nybyggnation bör därför bostäder anpassas så att
kvarboende är möjligt för äldre.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Tillgänglighetsanpassning i yttermiljöer och förtätning av kollektivtrafik gynnar barn
och ungdomar. Särskilt rörelsehindrade ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta yttrandet.
Beslutsunderlag
1. Förslag, strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare.
2. Yttrande - synpunkter ”Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare”.
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SoT/2014:9 -012
§ 76
Ärendeuppföljning
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista, samt
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid nämndens sammanträden.
Verksamhetsledare Thomas Regemalm informerar service- och tekniknämnden om
service- och teknikförvaltningens ärendeuppföljningslista.
Informationen pågår mellan kl. 16.30–17.05.
Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningslista.
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SoT/2014:158 -805
§ 77
Fritids- och skoterföreningen Nord ansöker om bidrag för ny- och tillbyggnad i
föreningslokalen.
Service- och tekniknämnden beslutar
att bevilja Fritids- och skoterföreningen Nord 50 % av totalkostnaden 14 550 kr i
enlighet med villkoren för bidragsgivning för ny- och tillbyggnad av fritidsanläggningar.
Bakgrund
Föreningen ansöker i rubricerat ärende om bidrag för byte av tre stycken fönster i
föreninglokalen till en kostnad av 14 550 kr.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att föreningen
uppfyller alla kriterier för bidragsgivning.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamhetsområde 3014 och aktivitet 510 ”Bidrag ny- och tillbyggnad” har 200 000
kr i förfogande i driftbudgeten för 2014.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Enbart positiva för föreningen och dess ungdomsverksamhet.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att bevilja Fritids- och skoterföreningen Nord 50 % av totalkostnaden 14 550 kr i
enlighet med villkoren för bidragsgivning för ny- och tillbyggnad av fritidsanläggningar.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Fritids- och skoterföreningen Nord.
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SoT/2014:6 -100
§ 78
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen angående samhällsomvandlingen och projektet ”Nya Gällivare”.
Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om vad som pågår avseende samhällsomvandlingen.
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SoT/2014:7 -104
§ 79
Kommunala råden informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde informerar ledamöter från de kommunala råden om
ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
Janete Henriksson (v) informerar från rådet för funktionshindersfrågor.
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SoT/2014:106 -214
§ 80
Detaljplan för del av kvarteret Dansaren, Dansaren 22 och 23, Gällivare kommun
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta yttrandet.
Bakgrund
Förvaltningen har fått möjlighet att yttra sig i en ny detaljplan för kvarteret Dansaren.
Service och teknikförvaltningen har yttrat sig angående drift och underhåll på gång och
cykelväg, parkeringsmöjligheter, snöupplagsplatser och tillgänglighet. Vidare har
förvaltningen också yttrat sig i VA och renhållningsfrågor med rekommendationer i
enighet med renhållningsordningen.
I aktuell handling har förvaltningens tidigare yttrande tagits i beaktande avseende
förvaltningens angelägenheter genom att bland annat flytta gång och cykelvägen för att
möjliggöra drift och underhåll. VA och renhållningsfrågan är lagd på fastighetsägaren
att beakta.
Ekonomiska konsekvenser
Nya åtaganden och nya driftsområden kräver också ny driftsbudget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden
att anta yttrandet.
Beslutsunderlag
1. Yttrande.
2. Kungörelse.
3. Planbeskrivning.
4. Samrådsredogörelse.
5. Planillustration.
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SoT/2012:456
§ 81
Digital informationstavla vid infarterna till Gällivare
Service- och tekniknämnden beslutar
att delge kommunfullmäktige att den utredda kostnaden för att anlägga två digitala
informationstavlor är 1,4–1,5 miljoner kronor.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har fått uppdrag att utreda kostnaderna för anläggande av
digitalinformationstavla vid infarterna till Gällivare tätort. Vid utredning av ärendet har
förvaltningen tagit del av liknande satsningar med liknande placeringar. Avgörande för
skyltens storlek och tekniskprestanda är vilken hastighet fordonen har för att kunna
uppfatta budskapet. Kostnaden för nyanläggning av en sådan digitalinformationstavla är
mellan 1,4–1,5 miljoner kronor per styck.
Annika Keisu-Lampinen föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 14.10–14.20.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och unga.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2013-01-22 § 11.
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-08 § 60.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att delge kommunfullmäktige att den utredda kostnaden för att anlägga två digitala
informationstavlor är 1,4–1,5 miljoner kronor.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat föreslå
kommunstyrelsen i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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SoT/2014:10 -027
§ 82
Kurser/konferenser/återkoppling
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger inga kurser till dagens sammanträde.
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