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 SoT/2014:1 -001 
 
 § 17 
Delgivningar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 
 
Bakgrund 
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet 
 
1. SOT 2014:56 001 
Kommunstyrelsen 2014-01-20 § 6 - Flytt av GIS-samordnartjänst från service- och  
tekniknämnden till kommunstyrelsen. 
 
2. SOT 2014:197 423 
Kommunstyrelsen 2014-01-20 § 9 - Projekt efterbehandling av Nautanens gruvområde.  
Service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att avsluta projektet. 
 
3. SOT 2014:59 456 
Jordbruksverket 2014-01-27  - Låt matavfall bli smart avfall. På regeringens uppdrag att  
minska matsvinn 2013-2015. 
 
4. SOT 2014:66 294 
Boverket informerar – Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. 
 
5. SOT 2014:12 452 
Miljö- och byggförvaltningen januari 2014 Beslut med stöd av 32 § kommunala  
renhållningsordningen om beviljande av befrielser från kommunal avfallshämtning från  
sex fastigheter. Med stöd av 27 § kommunala renhållningsordningen om godkännand av  
kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning, två fastigheter tömning var 4:e  
vecka och en fastighet tömning var 8:e vecka. Befrielse slamtömning från en fastighet. 
 
6.  SOT 2014:70 167 
Länsstyrelsen 2014-02-06 Information om regional överenskommelse om samverkan  
för stärkt krisberedskap i Norrbottens län. 
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7. SOT 2012:197 423 
Länsstyrelsen 2014-01-30 Beslut om återkallelse av bidragsbeslut avseende  
förberedelser och åtgärder för efterbehandling av förorenade områden vid Nautanens 
gruvfält i Gällivare kommun. 
 
Protokoll har inkommit från: 
 Kommunala pensionärsrådet, sammanträde 2014-01-31. 
 Fjällsäkerhetskommittén, Gällivare, sammanträde 201-02-03. 
 
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  
 
 § 18 
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. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggning-
ar/vattenverken Hakkas, Vassara, Ritsem, Nikkaluokta, Leipojärvi, Markitta, Mårdsel, 
Puoltikasvaara, Vettasjärvi, Nilivaara, Dokkas, Palohuornas, Pålkem, Mäntyvaara, 
Nattavaara, Skröven, Sammakko, Ullatti och Tjautjasjaure. Den årliga kontrollavgiften 
fastställs utifrån timtaxa på 981 kronor multiplicerat med tilldelad kontrolltid.  
 
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 
Ordförande för service- och tekniknämnden, Mats Rantapää har i enlighet med  
delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut 
 
Datum Objekt       

2014-01-13 Upphandling avseende ombyggnad kundtjänst/växel Gällivare  
Förvaltningsbyggnad. 

Entreprenör: HT Bygg, Övertorneå. 
 
2014-01-27 Upphandling avseende ishockeysarg, Gällivare kommun. 
Entreprenör: Daco AB, Ersmark. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 
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 SoT/2014:48 -041  
 
 § 19 
Bokslut 2013  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att service- och tekniknämndens bokslut tillförs ärende Årsredovisning 2013 och  
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 68 656 tusen kronor av  
skatteverksamheternas investeringsbudget, till 2014, 
 
att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 21 000 tusen kronor av  
affärsverksamheternas investeringsbudget, till 2014, 
 
att överföra överskott av driftprojekt 2013 med 328 tusen kronor till 2014. 
 
Bakgrund 
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag, 
årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys, framtidsperspektiv&  
utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även Service- och tekniknämndens  
måluppfyllelse utifrån det tagna styrkortet som är en del av kommunens styrmodell  
Balanserad styrning. 
  
Service- och tekniknämndens bokslut avseende driftbudget 2013 uppvisar ett överskott 
på 2 tkr. 
 
Service- och tekniknämnden begär att få kompletteringsbudgetera med 68 656 tusen kr 
av skatteverksamheternas investeringsbudget till 2014. 
 
Service- och tekniknämnden begär att få kompletteringsbudgetera med 21 000 tusen kr 
av affärsverksamheternas investeringsbudget till 2014. 
 
Service- och tekniknämnden begär att få överföra överskott av driftprojekt, 328 tusen 
kr, till 2014. 
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Vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 februari 2014 § 2, 
beslutades att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den 
25 februari 2014. 
 
Sofia Ekström, ekonom, Yasmine Kristiansen, verksamhetutvecklare och Joakim 
Svensson, förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
Informationen pågår mellan kl.09.15-10.00. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att service- och tekniknämndens bokslut tillförs ärende Årsredovisning 2013 och  
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 

 
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 68 656 tusen kronor av  
skatteverksamheternas investeringsbudget, till 2014, 
 
att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 21 000 tusen kronor av  
affärsverksamheternas investeringsbudget, till 2014, 
 
att överföra överskott av driftprojekt 2013 med 328 tusen kronor till 2014. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och teknikförvaltningens verksamhetsberättelse 2013. 
2. Skatteverksamheter bokslut 2013. 
3. Affärsverksamheter bokslut 2013. 
4. Överföring av driftprojekt 2013 till 2014. 
5. Skatteverksamheternas kompletteringsbudget 2013 till 2014. 
6. Affärsverksamheternas kompletteringsbudget 2013-till 2014. 
7. Verksamhetsmått/nyckeltal skatteverksamheter. 
8. Verksamhetsmått/nyckeltal affärsverksamheter. 
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 SoT/2014:4 -301  
 
 § 20 
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 verksamhet. 
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 SoT/2013:369 -007  
 
 § 21 
Styrkortsmodellens tillämpning - uppföljande granskning  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat huruvida styrmodellen med 
balanserad styrning/styrkort tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har  
omfattat samtliga nämnder och förvaltningar. Granskningen avseende kommunens  
företag är mer översiktlig.  
 
Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. Utifrån dessa har 
revisorerna lämnat förslag på lämpliga åtgärder.  
 
Revisorerna har i en skrivelse av den 10 december 2013 begärt kommunstyrelsens och 
nämndernas svar angående vilka åtgärder styrelsen och nämnderna avser vidta med 
anledning av granskningen. 
 
Ett gemensamt svar på revisorernas granskning kommer att avges från kommun-
styrelsen och nämnderna.  
 
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 4 februari 2014 § 5 beslutades 
att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den 25 februari 
2014. 
 
Tim Zedig, kvalitetsledare och Yasmine Kristiansen, verksamhetsutvecklare föredrar 
ärendet.  
 
Informationen pågår mellan kl.10.00–10.25. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten.  
 
Beslutsunderlag 
1. Svar till revisorerna. 
2. Styrkortsmodellens tillämpning – en uppföljande granskning. 
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 SoT/2014:68 -042  
 
 § 22 
Justering av budget mot bakgrund av ersättning för huvudmannaskap vatten och 
avlopp (VA) Malmberget  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ersättningen på 11 507 621 kr ska användas till förnyelse av VA-infrastruktur i  
enlighet med investeringsplanen för VA. Slag 24924, ansvar 15205. 
 
Bakgrund 
Med anledning av samhällsomvandlingen uppstår förändringar i infrastruktur avseende 
VA-anläggningar. Befintliga anläggningar läggs ned och nybyggnation krävs samt drift 
av dessa vilket medför ökade kostnader. Huvudmannaskapsavtal är tecknat mellan  
Gällivare kommun och LKAB där kommunen ersätts för tillkommande kostnader med 
anledning av stadsomvandlingen med 11 507 621 kr för år 2012-2013 som tillfaller  
VA-kollektivet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ersättningen på 11 507 621 kr används till infrastruktursatsningar VA. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att ersättningen på 11 507 621 kr ska användas till förnyelse av VA-infrastruktur i  
enlighet med investeringsplanen för VA. Slag 24924, ansvar 15205. 
 
Beslutsunderlag 
1. Handlingsplan för överskott VA. 
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 SoT/2014:69 -042  
 
 § 23 
Budgetjusteringar med anledning av ersättningar för huvudmannaskap drift och 
underhåll allmänna ytor i Malmberget  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att driftsersättningen 4 905 007 kr tillförs driftbudgetram för gata/park för att möta  
förväntningar från kommunens medborgare avseende service och underhåll.  
 
Bakgrund 
Huvudmannaskapsavtal är tecknat mellan Gällivare kommun och LKAB där kommunen 
ersätts för tillkommande kostnader med anledning av stadsomvandlingen. Gata/park får 
en ersättning på 4 905 007 kr för driften år 2014. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Gata/parks driftbudgetram minskas med 4 905 007 kr för år 2014. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att minska Gata/parks driftbudgetram för år 2014 med motsvarande summa som  
ersättningen, 4 905 007 kr. 
 
Beslutsunderlag 
1. Driftbudget 2014. 
 
Yrkande 
Mats Rantapää (s) yrkar med instämmande av Janete Henriksson (v), Ulf Markström (s), 
Margareta Pohjanen (s) och Frank Öqvist (s) 
 
att driftsersättningen 4 905 007 kr tillförs driftbudgetram för gata/park för att möta  
förväntningar från kommunens medborgare avseende service och underhåll.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat  
föreslå kommunstyrelsen i enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag.  
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 SoT/2014:37 -409  
 
 § 24 
Områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts och information till skolor och all-
mänhet om vilka regler som gäller kring fyrverkerier  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga till en paragraf i den allmänna lokala ordningsföreskriften för Gällivare  
kommun gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor,  
 
att paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften lyder enligt följande  
nedanstående text. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
I 3 kap 7 § ordningslagen finns regler om att det i vissa fall krävs tillstånd från  
polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor. Utöver den tillståndplikt som  
följer av 3 kap 7 § ordningslagen gäller att tillstånd alltid krävs från polismyndigheten 
inom delar av centrala Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, utom påskafton,  
valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag fram till klockan 03.00. 
 
Karta för områdets avgränsningar under bearbetning. 
Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor i  
närheten av följande platser: 
 
- I anslutning till Enen särskilda boende 
- I anslutning till Gunillahem särskilda boende 
- I anslutning till Hedgården särskilda boende 
- I anslutning till Lövberga särskilda boende 
- I anslutning till Älvgården särskilda boende 
- I anslutning till Wassarahem korttids boende 
- I anslutning till Gällivare sjukhus 
- I anslutning till hundklubbens lokaler 
- I anslutning till ridhuset och tillhörande ridbanor 
 
Det är däremot förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från 
ovan nämnda platser. 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige har efter en motion från Stig Eriksson (v) m.fl. angående använd-
ning av fyrverkerier inom Gällivare kommun (KS/2008:388) beslutat att service och 
teknikförvaltningen skall ta fram ett antal områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts, 
samt att information sker i skolor och till allmänheten om vilka regler som gäller kring 
fyrverkerier (exempelvis åldersgränser) samt vilka risker som är förknippade med  
fyrverkerier och smällare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet är inte förenat med några ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella riktlinjer som visar hur kommunen avser fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor får nyttjas inom Gällivare kommun är positivt för alla medborgare 
och då inte minst för barn och unga. 
 
Vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 februari 2014 § 12, 
beslutades att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den 
25 februari 2014. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga till en paragraf i den allmänna lokala ordningsföreskriften för Gällivare  
kommun gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor,  
 
att paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften lyder enligt följande  
nedanstående text. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
I 3 kap 7 § ordningslagen finns regler om att det i vissa fall krävs tillstånd från  
polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor. Utöver den tillståndplikt som  
följer av 3 kap 7 § ordningslagen gäller att tillstånd alltid krävs från polismyndigheten 
inom delar av centrala Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, utom påskafton,  
valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag fram till klockan 03.00. 
 
Karta för områdets avgränsningar under bearbetning. 
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Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor i  
närheten av följande platser: 
 
- I anslutning till Enen särskilda boende 
- I anslutning till Gunillahem särskilda boende 
- I anslutning till Hedgården särskilda boende 
- I anslutning till Lövberga särskilda boende 
- I anslutning till Älvgården särskilda boende 
- I anslutning till Wassarahem korttids boende 
- I anslutning till Gällivare sjukhus 
- I anslutning till hundklubbens lokaler 
- I anslutning till ridhuset och tillhörande ridbanor 
 
Det är däremot förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från 
ovan nämnda platser. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-05-11 § 63. 
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 SoT/2014:46 -805  
 
 § 25 
Lönebidrag Gellivare Skidallians IK  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att bevilja Gellivare Skidallians IK kommunalt lönebidrag med 2 025 kr/mån fr.o.m.  
1 januari 2014. 
 
Bakgrund 
Ansökan avser en lönebidragstjänst på 100 % fr.o.m. 2013-11-13 vid Gellivare  
Skidallians IK. Järleros arbetar som administratör och verksamheten gäller  
längdskidåkning på junior- och seniornivå. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger, då bidraget kan beviljas inom budget enligt 
nedan: 
 
Antal pers Bidragsantal Sysselsättningsgrad Kostnad/mån Kostnad/år 

1 1,5 100 %  2 025 kr 24 300 kr 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att bevilja Gellivare Skidallians IK kommunalt lönebidrag med 2 025 kr/mån fr.o.m.  
1 januari 2014. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Gellivare Skidallians IK. 
2. Arbetsförmedlingens beslut på beviljat lönebidrag. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-02-04 § 14. 
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 SoT/2014:5 -009  
 
 § 26 
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att förvaltningschef Joakim Svensson tar med sig frågorna och återkopplar till  
service- och tekniknämnden den 25 mars 2014. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt vid nämndens  
sammanträden kan nämndens ledamöter ställa frågor till förvaltningschefen. 
 
Janete Henriksson (v): 
- Dålig snöröjning vid bussgaraget i Malmberget. Två bilar kan inte mötas. 
- Gatlysen lyser på dagtid vid bussgaraget. 
- Skylt 30 km måndag-fredag vid Sjöparksskolan. Bör stå att det gäller under skoltid. 
 
Margareta Pohjanen (s): 
- Vägen från  östra Malmberget mot Mellanvägen – stoppskylt önskas för att minska 
olyckor. 
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 SoT/2014:6 -100  
 
 § 27 
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: 
 
- ersättningsprinciper för verksamhetslokaler och mark. 
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 SoT/2014:7 -104 
 
 § 28 
Kommunala råden informerar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid nämndens sammanträde informerar ledamöter från de kommunala råden om  
ärenden som berör nämndens verksamhetsområde. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger ingen ny information. 
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 SoT/2012:62 -808  
 
 § 29 
Skoterutredning Gällivare - Malmberget - Koskullskulle  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna framtaget förslag till utredningsprocess för skoterutredning Gällivare – 
Malmberget – Koskullskulle, med viss komplettering. 
 
Bakgrund 
Snöskoteråkningen är reglerad på olika sätt av olika myndigheter. En rad faktorer på-
verkar hur snöskoteråkningen kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett väl funge-
rande 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 ut-
veckla kommunen, inte bara avseende skoteråkning, utan även i övrigt. 
 
Tommy Isaksson, fritidschef och Bengt Gustavsson, Planteamet föredrar ärendet. 
 
Informationen pågår mellan kl. 13.10–14.05. 
 
Uppdrag: Skoterleder finns omkring tätorterna. Önskan finns att utöka med stråk inom 
tätorterna. Kompletteringar av skoternätet har diskutterats, bl.a. i kommunfullmäktige, 
med resultatet att man skall genomföra en skoterutredning för rubricerat område.  Ut-
redningen skall vara i linje med den antagna fördjupade översiktsplanen från 2008, av-
seende beslut om att fördjupade studier av skoterleder genomförs. Utbyggnaden av 
skoternätet samordnas med planeringen av nya bostads- och verksamhetsområden mm.   
 
Förslag till utredningsprocesser som indelas i fyra faser:  
A-Förankringsprocess, -kommunala organisationen.   
B- Förankringsprocess-Allmänheten, organisationer, näringsliv mm genom programar-
bete enligt PBL 
C- Detaljplaneprocess. 
D- Genomförandeprocess 
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A: Förankring av förslaget i den kommunala organisationen, ekonomi-
genomförandefrågor-tider mm. Utredning upprättas som underlag för  
förankring/strategiskt beslut i kommunen. Beslutsordningen via service- och  
tekniknämnden för vidare ”transport” uppåt i kommunala beslutsordningen med slutligt 
beslut om att inleda fas B.   
 
B: Program upprättas och hanteras enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Det är en fördel 
att upprätta program för komplicerade planeringsfrågor som berör många intressenter 
och som innehåller motstående intressen. Programmet innebär en möjlighet att på ett 
tidigt stadium lyfta fram förslag, motiv mm till allmän diskussion.  Program utarbetas 
och samråd genomförs motsvarande när ett detaljplaneplanförslag tas 
fram. Kommunfullmäktige tar beslut om programmet.  
 
C: För de avsnitt i skoterstråken som finns redovisat i programmet och kräver en  
detaljplaneändring, genomförs detaljplaneprocessen enligt PBL. Miljö- och  
konsekvensbeskrivning (MKB) kan eventuellt bli aktuellt i vissa avsnitt. 
  
D: Genomförandet hanteras i budgetsammanhang över tiden. Prioriteringsordning skall 
finnas i programarbetet. Dels som underlag för ekonomisk ställningstagande och dels 
som underlag för vilka detaljplaner som skall upprättas och när.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Särskilda större kostnadskrävande åtgärdar måste identifieras och ekonomiskt redovisas.  
I nuläget kan några punkter identifieras som särskilt kostnadskrävande. Dessa är; 
- Eventuellt behov av ny bro över Vassara älv 
- Tunnel under E45 (två punkter) samt under järnvägen vid Vuosko. 
 
Kostnaderna kommer att studeras i det fortsatta arbetet och finnas redovisat i fas B. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Målet är att ta fram förslag 
på nya och förbättrade skoterstråk inom utredningsområdet. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna framtaget förslag till utredningsprocess för skoterutredning Gällivare – 
Malmberget - Koskullskulle. 
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Beslutsunderlag 
1. Förslag till förankringsprocess, kommunala organisationen. 
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-02-04 § 13. 
3. Förslag på tidplan. 
 
Yrkande 
Mats Rantapää (s) yrkar  
 
att godkänna framtaget förslag till utredningsprocess för skoterutredning Gällivare – 
Malmberget – Koskullskulle, med viss komplettering. 
 
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.  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  51 (61) 
 
 2014-02-25  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 

 SoT/2014:55 -042  
 
 § 30 
Investeringsram för fritidsanläggningar 2014  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att ramanslaget 1 000 000 kr går till reningsverken i simhallarna, friluftssatsningar och 
E-book bokningssystem. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningens avdelning service- och fritid har i rubricerat ärende 
fått till uppgift att ge förslag på lämplig prioritering av de tilldelade 1 000 000 kr i  
investeringsbudgeten för 2014. 
 
Vid beredning av ärendet har följande objekt och prioriteringar konstaterats. 
 
Reningsverken i simhallarna: 500 000 kr 
Inbyggnad av sandfilter, utbyte rörsystem till ventilation inklusive installation av  
nödduschar och elarmaturer vid entréer. App-styrning av dörrar och belysning. 
 
Friluftssatsningar: 300 000 kr 
Friluftsstigen Nuolajärvi-Sandviken samt uppgradering av skyltning för skidspåren. 
 
E-book: 200 000 kr 
Slutbetalning av nytt bokningssystem för idrotts- och fritidslokaler. 
 
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 4 februari 2014 beslutades att 
lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den 25 februari 
2014. 
 
Tommy Isaksson, fritidschef föredrar ärendet. 
 
Informationen pågår mellan kl. 14.05–14.10. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga eftersom medel finns i investeringsbudgeten för 2014.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser konstateras. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen förslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att ramanslaget 1 000 000 kr går till reningsverken i simhallarna, friluftssatsningar och 
E-book bokningssystem. 
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 SoT/2013:73 -537  
 
 § 31 
Strategisk handlingsplan flygplatsen  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta föreslagen handlingsplan för flygplatsen år 2014 för Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Bakgrunden till handlingsplanen för flygplatsen är att det finns ett behov av tydliga mål 
och planer för verksamheten. Handlingsplanen för flygplatsen utgår från den strategiska 
handlingsplanen för skatteverksamheterna. 
 
Vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 februari 2014  
beslutades att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den 
25 februari 2014.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomin kommer att påverkas positivt då flygplatsen drivs effektivt och verksamheten 
anpassas till kundernas krav. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Planen innebär positiva konsekvenser för barn och ungdom eftersom flyget möjliggör 
långväga resor vid behov. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta föreslagen handlingsplan för flygplatsen år 2014 för Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1. Handlingsplan för flygplatsen år 2014. 
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 SoT/2013:40 -210  
 
 § 32 
Strategisk handlingsplan reinvesteringar och projekt 2014-2015  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta den strategiska handlingsplanen för reinvesteringar och projekt 2014-2015. 
 
Bakgrund 
Bakgrunden till den strategiska planen för projektavdelningen är att det finns ett behov 
av tydliga mål och planer för området. 
 
Thomas Regemalm, verksamhetsledare föredrar ärendet. 
 
Informationen pågår mellan kl. 14.20–14.25. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Infrastrukturen har under lång tid hållits på en låg nivå och är kraftigt eftersatt. En  
upprustning och förnyelse av infrastruktur och anläggningar i etapper och områdesvisa 
satsningar de kommande åren kräver större årliga ekonomiska insatser jämfört med 
tidigare år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
För barn och ungdom innebär planen positiva konsekvenser eftersom de ökade  
satsningarna på infrastruktur och anläggningar ger en positiv livsmiljö. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta den strategiska handlingsplanen för reinvesteringar och projekt 2014-2015. 
 
Beslutsunderlag 
1. Strategisk handlingsplan reinvesteringar och projekt 2014-2015. 
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 SoT/2014:9 -012  
 
 § 33 
Ärendeuppföljning  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista. 
 
Bakgrund 
Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid nämndens sammanträden. 
 
Thomas Regemalm föredrar service- och teknikförvaltningens ärendeuppföljning. 
 
Informationen pågår mellan kl. 14.25–15.05. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ärendeuppföljningslista. 
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista. 
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 SoT/2013:291 -344  
 
 § 34 
Utökning av vatten- och avlopp (VA) verksamhetsområde i Tjautjasjaure  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka VA-verksamhetsområdet i Tjautjasjaure enligt förslag. 
 
Bakgrund 
Med anledning av att byn Tjautjasjaure utvecklas och växer har privatperson byggt en 
egen VA-anläggning utanför kommunens VA-verksamhetsområde. Anläggningen är 
ansluten till det kommunala VA-nätet. 
 
Anläggningen är byggd med yrkesmässig kunskap och består av 237 meter  
VA-ledningar inklusive brunnar med åtta stycken anslutna kunder. 
 
Den privatperson som byggt anläggningen med yrkesmässig kunskap uppfyller  
kommunens standard. Ägaren till anläggningen begär att vi löser ut VA-anläggningen, 
eftersom han har svårt att hitta ekonomiska ersättningsformer för nya kunder som vill 
ansluta sig till nätet som han byggt upp. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Då samtliga nyanslutna kunder erlagt anslutningsavgift sker inlösen av  
VA-anläggningen för 250 tkr. VA-avgift debiteras fortsättningsvis de anslutna  
fastighetsägarna enligt gällande taxa. Detta innebär att kommunens VA-avdelning  
övertar drift och underhåll av anläggningen.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Investeringarna är positiva och främjar byns utveckling. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka VA-verksamhetsområdet i Tjautjasjaure enligt förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Karta, Tjautjas VA-anläggning 
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-02-04 § 3. 
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 SoT/2014:51 -829  
 
 § 35 
Marknads-Cup 2014  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avslå Gällivare-Malmbergets Fotbollsförenings anhållan om tidigare öppnade av 
Tallbacka IP beroende på att ekonomiskt utrymme ej medges i 2014-års driftbudget.  
 
Bakgrund 
Gällivare-Malmbergets Fotbollsförening anhåller i rubricerat ärende om att få  
service- och tekniknämndens gehör för ett tidigare öppnande av Tallbacka IP,  
innebärande spelklar plan 15 mars 2014. Avsikten är att återinföra marknadscupen som 
senast gick av stapeln 2009.  
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att erhållen 
driftbudget 2014 inte medför något ekonomiskt utrymme till att tillmötesgå föreningens 
önskan. Driftbudgeten är baserad på ett säsongsöppnande 1 april årligen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett scenario där väderleken är emot oss och vi tvingas ha full effekt på uppvärmningen 
under ytterligare två veckor medför en beräknad kostnadsfördyrning på ca: 300 000 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Två veckors skillnad i öppethållande medför inga negativa kosekvenser för barn och 
ungdom. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att avslå Gällivare-Malmbergets Fotbollsförenings anhållan om tidigare öppnade av 
Tallbacka IP beroende på att ekonomiskt utrymme ej medges i 2014-års driftbudget.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Gällivare-Malmbergets Fotbollsförening 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  58 (61) 
 
 2014-02-25  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 

 SoT/2014:50 -805  
 
 § 36 
Förslag till ungdoms- och ledarstipendiater 2013  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att utse Anneli Murto, OK Sarven till Gällivare kommuns ungdomsledarstipendiat 2013. 
 
att utse Mica Eriksson-Nyberg, Gällivare SK Alpina till Gällivare kommuns  
idrottsungdomsstipendiat 2013. 
 
Bakgrund 
En kommitté bestående av Marie Ridderström, Norrländska Socialdemokraten (NSD), 
Kenth Bergmark Norrbotten Kuriren (NK) samt Tommy Isaksson, fritidschef, lämnar 
härmed förslag på ungdomsledar- och idrottsungdomsstipendiat. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser då medel avsedda för ändamålen finns i driftbudgeten för 2014. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser konstateras. 
 
Förslag till beslut 
Till ungdomsledarstipendiet föreslår kommittén service- och tekniknämnden besluta 
 
att utse Anneli Murto OK Sarven till Gällivare kommuns ungdomsledarstipendiat 2013. 
 
Till idrottsungdomsstipendiet föreslår kommittén att service- och tekniknämnden  
besluta 
 
att utse Mica Eriksson-Nyberg Gällivare SK Alpina till Gällivare kommuns  
idrottsungdomsstipendiat 2013. 
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Beslutsunderlag 
1. Till Ungdomsledarstipendiet har tre (3) förslag inkommit och som motiv till  
föreslagen stipendiat anges följande. Anneli är en engagerad och entusiasmerande  
ledare som oförtrutet engagerat föreningens ungdomar i över 10 års tid. Hennes  
ledargärning präglas med att barnen är i fokus där hon hittar den enskildes unika  
egenskaper som hjälper dem att uppnå nya nivåer i sin idrottsutveckling. 
 
2. Till Idrottsungdomsstipendiat har tre (3) förslag inkommit och som motiv till  
föreslagen stipendiat anges följande. Mica har redan som första års junior nått  
framskjutna placeringar nationellt och internationellt. 2:a vid Yngre Junior SM, 4:a vid 
Äldre Junior SM där deltagarna i huvudsak är 3 år äldre samt flertalet 1:a platser och 
”pallplatser” vid nationella och internationella FIS tävlingar. Micas tävlingsresultat  
tillsammans med väldigt goda studieresultat gör henne till en god förebild för  
idrottsungdomar.   
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 SoT/2014:8 -212  
 
 § 37 
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 inget nytt att rapportera. 
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 § 38 
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 konferens om hot & våld. 
Tid och plats: 26 mars 2014, kl. 09.30-16.00, SKL Hornsgatan 20, Stockholm – Stora 
Hörsalen.  
Anmälan: Senast 14 mars 2014. 
Kostnad: 1 500 kr exkl.moms. 
 
2. Sveriges kommuner och Landsting Luleå kommun och Handisam inbjuder till  
Nationell tillgänglighetskonferens. 
Tid och plats: 3-4 april 2014, Kulturens hus, Luleå. 
Kostnad: 3 100 kr. 
 
3. Sveriges kommuner och Landsting inbjuder till Demokratidagen 2014. 
Tid och plats: 3 april 2014, City Conference Centre,  Folkets hus i Stockholm. 
Anmälan: Senast 3 mars 2014. 
Kostnad: 2 400 kr. 
 
 
  
/ 
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