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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 135 (167)
2014-09-09
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2014:3 -042
§ 83
Budgetuppföljning maj 2014
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och godkänna upprättad budgetuppföljning för maj.
Bakgrund
Budgetuppföljning för maj har upprättats.
Ekonom Sofia Ekström föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för maj.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter maj 2014.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter maj 2014.
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SoT/2014:3 -042
§ 84
Budgetuppföljning juli 2014
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och att godkänna upprättad budgetuppföljning för juli,
att uppdra åt förvaltningschef Joakim Svensson att till sammanträdet den 7 oktober
återkoppla till nämnden på vilket sätt servicen förbättrats för medborgarna och hur
tryggheten ökat för medarbetarna efter nybyggnation av entrén,
att bjuda in räddningschef Robert Svanberg och risk- och säkerhetssamordnare Andreas
Larsson till service- och tekniknämndens sammanträde den 7 oktober 2014, för
information om larmcentralen.
Bakgrund
Budgetuppföljning för juli har upprättats.
Sofia Ekström, ekonom föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning för juli.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter juli 2014.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter juli 2014.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 137 (167)
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Service- och tekniknämnden

Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar med instämmande av Lena Israelsson (s), Margareta Pohjanen
(s) och Frank Öqvist (s)
att tacka för informationen och att godkänna upprättad budgetuppföljning för juli,
att uppdra åt förvaltningschef Joakim Svensson att till sammanträdet den 7 oktober
återkoppla till nämnden på vilket sätt servicen förbättrats för medborgarna och hur
tryggheten ökat för medarbetarna efter nybyggnation av entrén,
att bjuda in räddningschef Robert Svanberg och risk- och säkerhetssamordnare Andreas
Larsson till service- och tekniknämndens sammanträde den 7 oktober 2014, för
information om larmcentralen.
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/2014:244 -041
§ 85
Service- och tekniknämndens driftbudget 2015, plan för 2016-2017
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2015:

93 461 tkr, varav 3 000 tkr i engångsanslag och 800 tkr i
driftkonsekvens.
92 236 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 300 tkr i
driftkonsekvens.
96 526 tkr, varav 1 900 tkr i engångsanslag och 500 tkr i
driftkonsekvens.

Driftbudget 2016:
Driftbudget 2017:

Protokollsanteckning
Mats Rantapää (s), Lena Israelsson (s), Frank Öqvist (s), Margareta Pohjanen (s), Benny
Ringvall (m), Henrik Lehtipalo (v), Ann-Christin Lehtipalo (v) vill föra följande till
protokollet:
Att nämnden konstaterat att äskade behov inte har tillgodosetts och ser med tillförsikt
fram emot en ny budgetprocess.
Bakgrund
Förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för service- och
tekniknämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till det av kommunstyrelsen 2014-06-16 § 131 antagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag.
Ekonom Sofia Ekström föredrar ärendet.
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Service- och tekniknämnden

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2015:

93 461 tkr, varav 3 000 tkr i engångsanslag och 800 tkr i
driftkonsekvens.
92 236 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 300 tkr i
driftkonsekvens.
96 526 tkr, varav 1 900 tkr i engångsanslag och 500 tkr i
driftkonsekvens.

Driftbudget 2016:
Driftbudget 2017:

Beslutsunderlag
1. Driftbudgethandlingar.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-08-26 § 36.
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SoT/2014:245 -041
§ 86
Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2015, plan för 2016-2017,
affärsverksamhet och skattefinansierad verksamhet
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2015: 27 950 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr.
Budgetplan 2016:
42 500 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr.
Budgetplan 2017:
52 120 tkr och driftkonsekvenser 500 tkr.
Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2015: 10 000 tkr.
Budgetplan 2016:
10 000 tkr.
Budgetplan 2017:
10 000 tkr.
Protokollsanteckning
Mats Rantapää (s), Lena Israelsson (s), Frank Öqvist (s), Margareta Pohjanen (s), Benny
Ringvall (m), Henrik Lehtipalo (v), Ann-Christin Lehtipalo (v) vill föra följande till
protokollet:
Att nämnden konstaterat att äskade behov inte har tillgodosetts och ser med tillförsikt
fram emot en ny budgetprocess.
Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 för service- och
tekniknämnden (affärs- och skatteverksamheter) har upprättats i enlighet med
kommunstyrelsens direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131. Innebärande att
förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna projekten.
Ekonom Sofia Ekström föredrar ärendet
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Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2015: 27 950 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr.
Budgetplan 2016:
42 500 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr.
Budgetplan 2017:
52 120 tkr och driftkonsekvenser 500 tkr.
Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2015: 10 000 tkr.
Budgetplan 2016:
10 000 tkr.
Budgetplan 2017:
10 000 tkr.
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2015-2017 för skattefinansierade verksamheter inklusive kalkyler
för investeringsprojekt.
2. Investeringsbudget 2015-2017 för affärsverksamheter inklusive kalkyler för
investeringsprojekt.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-08-26 § 37.
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SoT/2014:97 -041
§ 87
Taxor inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde år 2015, delegerat
för beslut till service- och tekniknämnden
Service- och tekniknämnden beslutar
att anta föreslagna taxor för 2015.
Bakgrund
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 20 juni 2012 § 87 har service- och
tekniknämnden delegation att fatta beslut om följande taxor.
-

Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser, Dnr Ks 2014:213 -041.
Taxa för Räddningstjänsten extern teknisk service, Dnr Ks 2014:215 -041.
Taxa för torghandel, Dnr Ks 2014:217 -041.
Taxa för sotning, Dnr Ks 2014:218 -041.
Taxa för brandskyddskontroll, Dnr Ks 2014:219 -041.

Ekonom Sofia Ekström föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta föreslagna taxor för 2015.
Beslutsunderlag
1. Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser, Dnr Ks 2014:213 -041.
2. Taxa för Räddningstjänsten extern teknisk service, Dnr Ks 2014:215 -041.
3. Taxa för torghandel, Dnr Ks 2014:217 -041.
4. Taxa för sotning, Dnr Ks 2014:218 -041.
5. Taxa för brandskyddskontroll, Dnr Ks 2014:219 -041.
6. Sammanställning taxor.
7. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-08-26 § 38.
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SoT/2014:98 -041
§ 88
Taxor inom service- och tekniknämndens verksamhetområde år 2015, för beslut i
kommunfullmäktige
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade
verksamheter,
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Service- och
tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxor inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde:
Skattefinansierad verksamhet
-

Taxa för fritidsanläggningar, Dnr Ks 2014:198 -206.
Taxa för felparkeringsavgifter, Dnr Ks 2014:199 -514.
Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Dnr Ks 2014:200 -170.
Taxa för Pensionärsservice, Dnr Ks 2014:201 -737.

Affärsverksamheter
-

Avfallstaxa för hushållsavfall, Dnr Ks 2014:209 -406.
Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Dnr Ks 2014:210 -406.
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Dnr Ks 2014:211 -356.
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Dnr Ks 2014:212 -346.

Ekonom Sofia Ekström föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade
verksamheter,
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter.
|
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Beslutsunderlag
Skattefinansierad verksamhet
8. Taxa för fritidsanläggningar, Dnr Ks 2014:198 -206.
9. Taxa för felparkeringsavgifter, Dnr Ks 2014:199 -514.
10. Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Dnr Ks 2014:200 -170.
11. Taxa för Pensionärsservice, Dnr Ks 2014:201 -737.
12. Sammanställning taxor, skattefinansierad verksamhet.
Affärsverksamheter
13. Avfallstaxa för hushållsavfall, Dnr Ks 2014:209 -406.
14. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Dnr Ks 2014:210 -406.
15. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Dnr Ks 2014:211 -356.
16. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Dnr Ks 2014:212 -346.
17. Sammanställning taxor, affärsverksamheter.
18. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-08-26 § 39.
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SoT/2014:1 -001
§ 89
Delgivningar
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Bakgrund
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet.
1. Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting
2014:13
2014-06-02 – Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och
Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar.
2.
SOT 2014:12
452
Miljö- och byggförvaltningen maj 2014 – Beslut med stöd av renhållningsordningen
beviljande av befrielser från: Råneträsk, Rånträsk 5:38, 5:72, 5:9. R26, R37, 39.
Meurisvare 1:44. Ullatti 32:1, Liikavaara 4:22. Råneträsk 4. Råneträsk 30. Dundret 5:9.
Vettasjärvi 8:11. Pålkem 2:4. Sadjem 1:2. Killingi 9:16. Västanälv 1:10.
Miljö- och byggförvaltningen juni 2014 – Beslut med stöd av renhållningsordningen
beviljande av befrielser från: Äijävaara 4:8, Gällivare S:1, Soutujärvi 12:2, Gällivare
11:34, Risträsk 1:6, Nilivaara 3:3, Råneträsk 5:30, Råneträsk R22.
Avslag befrielse från kommunal avfallshämtning från: Råneträsk 5:44, Puoltikasvaara
2:5. Beslut om godkännande av behovsanpassad avfallshämtning från: Förmannen 10
var fjärde vecka, Ullatti 2:18 var fjärde vecka.
Miljö- och byggförvaltningen juli 2014 – Beslut med stöd av renhållningsordningen
beviljande av befrielser från: Satter 3:7.
Avslag om befrielse från kommunal avfallshämtning från: Råneträsk 36, Sikträsk.
Beslut om godkännande av kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning för:
Mosebacke 2:6, var fjärde vecka. Sarvisvaara 1:16, var åttonde vecka.
Slamtömning, avslag på dispensansökning: Flakaberg 1:13.
3.
SOT 2013:374
239
Miljö- och byggnämnden 2014-06-05 § 38 – Sanktionsärende avseende utförd målning
på fastigheten Malmberget 2:12.
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4.
SOT 2014:344
829
Miljö- och byggförvaltningen 2014-06-11 – Delegationsbeslut med anledning av
anmälan om uppläggning av avfall Kavaheden 1:2.
5.
SOT 2013:344
829
Miljö- och byggnämnden 2014-06-05 § 34 – Bygglov nybyggnad Gällivare 12:74
skidstadion.
6.
SOT 2013:329
214
Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 122 – Detaljplan för Vuoskonjärvi industriområde,
etapp II.
7.
SOT 2014:202
514
Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 125 – Tillfällig personalparkering längs Postgatan.
8.
SOT 2014:165
042
Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 127 – Äskande av tilläggsanslag för investeringsprojekt 2014.
9.
SOT 2014:143
042
Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 131 – Budgetarbete 2015-2017, åtgärder efter
kommunstyrelsens budgetdialog med nämnder.
10.
SOT 2014:159
042
Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 138 – Omföring investeringar.
11.
SOT 2014:193
250
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-06-18 – Remiss program för verksamhetslokaler i
centrala Gällivare.
Service- och teknikförvaltningen 2014-08-14 – Synpunkter program för centrala
Gällivare.
12.
SOT 2013:90
171
Länsstyrelsen Norrbotten 2014-07-04 – Beslut om överklagan av Räddningstjänsten i
Gällivare kommuns tillsynsföreläggande den 4 februari 2013, avseende Gällivare
sjukhus.
13.
SOT 2014:239
020
Räddningstjänsten 2014-07-31 - Avsteg i numerär operativ bemanning.
Räddningstjänsten 2014-08-06 - Avsteg i numerär operativ bemanning.
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14.
SOT 2014:238
330
Medborgarförslag 2014-08-05 – Förslag och synpunkter stadsomvandlingen.
15.
SOT 2014:232
311
Trafikverket 2014-07-24 – Informationsbrev om att Trafikverket avser att påbörja
arbetet med att avverka enstaka trädgrupper längs väg E10.
16.
SOT 2014:8
212
Service- och teknikförvaltningen 2014-07-15 – Yttrande om översiktsplan Gällivare
kommun 2014.
17.
SOT 2014:397
425
Miljö- och byggförvaltningen 2014-06-27 – Föreläggande gällande trafikbuller och
damning för boende på fastigheterna Silvret 1-6 och 13 i Gällivare kommun.
Service- och teknikförvaltningen 2014-08-14 – Svar på föreläggande gällande trafikbuller och damning för fastigheterna Silvret 1-6 och 13.
18.
SOT 2014:255
341
Berörda trafikanter 2014-08-21 – Begäran om omprövning av vattendom, deldom
1992-10-28, A15/1964 och tolkning av densamma samt prövning om brott begåtts.
19.
SOT 2014:23
460
Miljö- och byggförvaltningen 2014-08-22 – Inspektionsrapport offentlig kontroll av
livsmedelsanläggning Nikkaluokta vattenverk.
20.
SOT 2014:256
452
Miljö- och byggförvaltningen 2014-08-27 – Beslut gällande ansökan om befrielse från
sophämtning på fastigheten Nattavaara 19:9 i Gällivare kommun.
21.
SOT 2014:257
452
Miljö- och byggförvaltningen 2014-08-25 – Beslut gällande anmälan om kompostering
samt behovsanpassad avfallshämtning på fastigheten Leipojärvi 1:24, Gällivare
kommun.
22.
SOT 2014:258
449
Miljö- och byggförvaltningen 2014-08-27 – Delegationsbeslut med anledning av
störande duvor på fastigheten Malmberget 8:1, Gällivare kommun.
Protokoll har inkommit från:
Kommunala pensionärsrådet 2014-05-23.
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-05-27.
Fjällsäkerhetskommittén 2014-05-05.
|
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
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SoT/2014:2 -002
§ 90
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
2014-06-25 Upphandling GC-väg Kvannevägen, Gällivare kommun.
Entreprenör: AB Berggren & Bergman, Luleå.
2014-06-03 Tilldelningsmeddelande – Upphandling avseende sanering Asbest och
PCB Gällivare kommun, ramavtal.
Entreprenör: 1. Corvara Industri- och skadeservice AB, Skogås.
2. OCAB Norrbotten AB, Luleå.
3. Gällivare Måleri AB, Gällivare.
2014-07-03 Upphandling avseende ny stadionbyggnad Hellnerstadion, Gällivare
kommun.
Entreprenör: Vittjärvshus i Boden AB, Boden.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
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SoT/2014:4 -301
§ 91
Förvaltningschefen informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor
för service- och teknikförvaltningen.
Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om pågående och planerad verksamhet,
samt utförda åtgärder på service- och teknikförvaltningen.
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SoT/2014:6 -100
§ 92
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen angående samhällsomvandlingen och projektet ”Nya Gällivare”.
Förvaltningschef Joakim Svensson föredrar ärendet.
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SoT/2014:5 -009
§ 93
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.
Lena Israelsson (s):
Svanparken – har inte sett snygg ut under sommaren.
Förvaltningschef Joakim Svensson återkopplar att visst underhåll är gjord, men att det
är stort problem med duvor som smutsar ner.
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SoT/2014:7 -104
§ 94
Kommunala råden informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att Benny Ringvall återkopplar från kommunala pensionärsrådets sammanträde den
29 augusti, vid service- och tekniknämndens nästa sammanträde den 7 oktober 2014.
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde informerar ledamöter från de kommunala råden om ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
Benny Ringvall (m) har varit på kommunala pensionärsrådets sammanträde, men har
inget underlag vid dagens sammanträde.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att Benny Ringvall återkopplar från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 29
augusti, vid service- och tekniknämndens nästa sammanträde den 7 oktober 2014.
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/2012:62 -808
§ 95
Delrapport skoterutredning
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Snöskoteråkningen är reglerad på olika sätt av olika myndigheter. En rad faktorer
påverkar hur snöskoteråkningen kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett
välfungerande och tydligt nät är positivt av flera anledningar, bl.a. säkerhet, miljö,
störningar och tillgänglighet. Ett väl genomtänkt skoternät med förståelse över
skoteranvändningens krav och villkor tillsammans med övriga samhällsfunktioner ger
en möjlighet att utveckla kommunen, inte bara avseende skoteråkning, utan även i
övrigt.
Vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 augusti 2014 § 40,
beslutades att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den
9 september 2014.
Uppdrag
Skoterleder finns omkring tätorterna. Önskan finns att utöka med stråk inom tätorterna.
Kompletteringar av skoternätet har diskuterats, bl.a. i kommunfullmäktige, med
resultatet att man ska genomföra en skoterutredning för rubricerat område. Utredningen
ska vara i linje med den antagna fördjupade översiktsplanen för 2008, avseende beslut
om att fördjupade studier av skoterleder genomförs. Utbyggnaden av skoternätet
samordnas med planeringen av nya bostads- och verksamhetsområden med mera.
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 25 februari 2014 beslutades att
godkänna det framtagna förslaget till utredningsprocessen för skoterutredningen
Gällivare – Malmberget – Koskullskulle med vissa kompletteringar, som redovisas på
service- och tekniknämndens sammanträde den 9 september 2014.
Tommy Isaksson, fritidschef, Bengt Gustavsson, Planteamet AB och Marcuz
Zetterqvist, trafikingenjör föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 13.10–14.20.
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Beslutsunderlag
1. Tidplan.
2. Skoterutredning.
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SoT/2014:209 -512
§ 96
Nedsättning av hastighet vid Tallbackaskolan
Service- och tekniknämnden beslutar
att en nedsättning av tillåten hastighet från 70 km/h till 50 km/h från Malmbergsvägen
till Norra bussgatan genomförs.
Bakgrund
Rektor för Tallbackaskolan, Birgitta Hurtig Landström, har uppmärksammat ett
problem med att trafiken håller för hög hastighet, 70 km/h, från rondellen på
Malmbergsleden (Parkgatsleden) efter Mellanvägen fram till Bussgatan som går ner till
Tallbackaskolan. Önskemålet som presenteras är att hastigheten regleras från 70 km/h
till 50 km/h för att få en tryggare övergång.
Service och teknikförvaltningen ser inga hinder till att sänka hastigheten.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Sänkningen av hastigheten innebär en tryggare övergång på Mellanvägen.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att en nedsättning av tillåten hastighet från 70 km/h till 50 km/h från Malmbergsvägen
till Norra bussgatan genomförs.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Birgitta Hurtig Landström.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-08-26 § 41.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 157 (167)
2014-09-09
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2014:8 -212
§ 97
Översiktsplanen
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 22 januari 2013 § 9 beslutades att
översiktsplanen blir en stående punkt vid nämndens sammanträden.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen ny information.
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SoT/2014:9 -012
§ 98
Ärendeuppföljning
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen, samt
att lyfta in bowlinghallen och skylt närradion till ärendeuppföljningslistan.
Bakgrund
Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid nämndens sammanträden.
Verksamhetsledare Thomas Regemalm redogör för service- och teknikförvaltningens
ärendeuppföljning.
Informationen pågår mellan kl. 15.00–15.25.
Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningslista.
Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
att tacka för informationen, samt
att lyfta in bowlinghallen och skylt närradion till ärendeuppföljningslistan.
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/2012:120 -511
§ 99
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) angående trafiken längs
Postgatan i Gällivare
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att uppdra service och tekniknämnden att återkomma med redovisning av buller och
dammätningen när mätningarna slutförts,
att utöka mätningarna att gälla övriga gator i centrum,
att kostnaderna för mätningarna finansieras av samhällsbyggnadsförvaltningen då
framtaget underlag kan utgöra del av planeringsförutsättning för nya centrum.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har uppdragit åt service- och tekniknämnden att utvärdera hur
trafiksituationen längs Postgatan ser ut efter att förbud mot motortrafik i centrum efter
klockan 22.00 togs bort. Utvärderingen ska ge en faktisk bild av läget genom att bland
annat mäta damm, buller osv och resultatet ska redovisas för kommunfullmäktige.
Att genomföra en utvärdering av situationen på Postgatan kan göras genom mätning av
damm och buller. Buller mätning kan genomföras och tar ungefär 1 månad att göra.
Dammätning är mer omfattande avseende utrustning och tidsåtgång och utredning av
lämplig dammätningsmetod pågår. Dammätningar behöver vanligtvis genomföras under
längre tid.
Buller och damm upplevs ofta som besvärande. Buller och damm kan bero på trafik
men det finns också andra orsaker till upplevelser av störning i form av buller. Det kan
bero på att fastigheten som man vistas i inte har tillräcklig isolering i väggar och fönster.
Vidare så är det generellt sett mer av den typen av störning i centrum än på andra
områden och det är något som kräver högre tolerans av de boende.
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Störning på gatorna i centrum i form av buller och damm, orsakas ofta av personer som
gör sig skyldig till störande av allmän ordning. Det har varit problem med den typen av
oönskad aktivitet i centrum en längre tid, redan innan förbudet om motortrafik efter
klockan 22.00 togs bort. . Fordon som framförs i tillåten hastighet upplevs inte ofta som
störande, även när de framförs efter klockan 22.00. Däremot är buskörning störande och
de personer som uppför sig på det sättet gör sig skyldig till brott och det är polis ärende.
Samhället och centrum i Gällivare är i förändring. Flertalet förslag och utredningar
pågår angående trafik, parkering, bostäder osv. Att mäta buller och damm på Postgatan i
dagsläget är i sig intressant men det går inte att säga om bilden är förändrad då ingen
mätning är genomförd innan förbudet om klockan 22.00 togs bort.
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 26 augusti 2014, beslutades att
lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den 9 september
2014.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget om mätning av damm och buller medför kostnader som måste tas från drift
som redan är kraftigt ansträngd, det medför att något annat måste bortprioriteras.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En mätning av buller och damm som medför bättre livsmiljö medför positiva
konsekvenser för alla medborgare.
Förslag till beslut
Service och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige
att uppdra service och tekniknämnden att återkomma med redovisning av buller och
dammätningen när mätningarna slutförts, samt
att kostnaderna för mätningarna finansieras av samhällsbyggnadsförvaltningen då
framtaget underlag kan utgöra del av planeringsförutsättning för nya centrum.
Beslutsunderlag
1. Motion.
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Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar med instämmande av Lena Israelsson (s) och Frank Öqvist
att bifalla motionen,
att uppdra service och tekniknämnden att återkomma med redovisning av buller och
dammätningen när mätningarna slutförts,
att utöka mätningarna att gälla övriga gator i centrum,
att kostnaderna för mätningarna finansieras av samhällsbyggnadsförvaltningen då
framtaget underlag kan utgöra del av planeringsförutsättning för nya centrum.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag.
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SoT/2014:62 -826
§ 100
Yttrande motion av Tomas Nilsson (s) och Ulf Normark (s) angående boulebana
Service- och tekniknämnden beslutar
att så som yttrande ange att ärendet hänskjuts till budgetberedningen och budgetprocessen 2016-2018 med beaktande av samhällsomvandlingen och centrumplanen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott har remitterat ärendet till service- och
teknikförvaltningen för yttrande. Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att
kommunen ombesörjer en etablering av en ny modern och tävlingsanpassad boulebana
med möjligheter till sittplatser för spelare och åskådare. Alternativt upprusta befintlig
bana.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att motionen
bör hänskjutas till budgetberedningen och budgetprocessen 2015-17 för ställningstagande. Beaktande av samhällsomvandlingen bör också iakttas.
Ekonomiska konsekvenser
Driftskostnaden är beräknad till 30 000 kr/år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En etablering kan medföra ett positivt komplement för barn ungdomars möjligheter till
meningsfull sysselsättning.
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att så som yttrande ange att ärendet hänskjuts till budgetberedningen och budgetprocessen 2016-2018 med beaktande av samhällsomvandlingen och centrumplanen.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts protokoll 2014-06-03 § 55.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-08-26 § 44.
3. Motion.
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SoT/2014:253 -805
§ 101
Ansökan från Nattavaarabygdens Handel och Service ekonomiska förening om
lönebidrag för två personer
Service- och tekniknämnden beslutar
att bevilja Nattavaarabygdens Handel och Service ekonomiska förening kommunalt
bidrag för två personer enligt ovan redovisade bidragsnivåer,
att beslutet gäller från september 2014.
Bakgrund
Nattavaarabygdens Handel och Service ekonomiska förening driver en livsmedelsbutik
och har hemleveranser av matvaror. Ansökan avser två lönebidragstjänster. En tjänst på
100 % för en person för tiden 140714 – 150131 och en tjänst på 50 % för en person för
tiden 140601 - 150531. Deras arbetsuppgifter är butiksbiträde, beställa och packa upp
varor, stå i kassan, IT-arbete, vaktmästeriarbete och städning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger då bidraget kan beviljas inom budget enligt
nedan:
Person
1
2

Bidragsantal
1
1

Sysselsättningsgrad
100 %
50 %

Kostnad/mån Kostnad tot
1 350 kr
6 750 kr
675 kr
6 075 kr

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.
Förslag till beslut
Som ett led i Gällivare kommuns satsning på att bevara en levande landsbygd föreslår
service- och teknikförvaltningen service- och tekniknämnden besluta
att bevilja Nattavaarabygdens Handel och Service ekonomiska förening kommunalt
bidrag för två personer enligt ovan redovisade bidragsnivåer,
att beslutet gäller från september 2014.
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Beslutsunderlag
1. Uppgifter från Nattavaarabygdens Handel och Service ekonomiska förening.
2. Kopia från Arbetsförmedlingen på beslut om beviljade lönebidrag.
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SoT/2014:262 -805
§ 102
Fördelning av verksamhetsbidrag
Service- och tekniknämnden beslutar
att verksamhetsbidrag för perioderna 2014-01-01 – 2014-06-30 (budget 2011)
samt 2014-07-01 – 2014-12-31 (budget 2014) utgår med 89 kronor/deltagare och
34 kronor/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 99 kronor/deltagare och
34:50 kronor/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 109 kronor/deltagare och
35 kronor/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 129 kronor/deltagare och
35:50 kronor/aktivitetstillfälle,
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, 25 februari och 25 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 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 2014 och den ram som förväntas medges nämnden 2015. Skulle kommande års
ram för bidraget av någon anledning bli förändrad, har nämnden möjlighet att anpassa
bidragsbeloppen i samband med beslutet om 2015 års verksamhetsbidrag.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Verksamhetsbidraget är av mycket stor betydelse för de föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet. Att barn och ungdomar aktiveras på olika sätt är positivt ur ett
folkhälsoperspektiv. Föreningarnas verksamhet leder i flertalet fall till att barn tränas i
demokrati på ett praktiskt sätt och i bästa fall lär sig se allas lika värde.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta
att verksamhetsbidrag för perioderna 2014-01-01 – 2014-06-30 (budget 2011)
samt 2014-07-01 – 2014-12-31 (budget 2014) utgår med 89 kronor/deltagare och
34 kronor/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 99 kronor/deltagare och
34:50 kronor/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 109 kronor/deltagare och
35 kronor/aktivitetstillfälle,
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 129 kronor/deltagare och
35:50 kronor/aktivitetstillfälle,
att prioriterade områden är kommunens byar och prioriterade åldrar och grupper är
flickor 13-19 år.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens förslag avseende fördelning av verksamhetsbidraget.
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SoT/2014:10 -027
§ 103
Kurser/konferenser/återkoppling
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Anmälda kurser till dagens sammanträde.
1. Sveriges kommuner och landsting inbjuder till nätverkskonferens om tillgänglighet.
Tid och plats: First Hotel Grand, Alingsås, torsdag den 16 oktober – 17 oktober 2014,
kl. 10.00.
Anmälan: senast 10 september 2014.
Kostnad: 2 200 kr (exkl. moms).
2. Trafikverket inbjuder till träff med nätverket för ett säkert och miljöanpassat
transportsystem.
Tid och plats: Kulturens hus, Luleå, den 27-28 oktober 2014.
Anmälan: senast 10 oktober.
Kostnad: 800 kr.
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