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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, tisdagen den 15 juni 2010 
 Kl 10.00 – 17:40  
 
Beslutande Bernd Lass, (s) ordförande 
 Margareta Pohjanen, (s) 

Per Eriksson, (s)  
Botolf Brandebo, (v)  

 Sune Lantto, (m)  
 Terttu Kult, (v) 
 Torvald Burman, (s) tjg ersättare 
 Janete Henriksson, (v) ej tjg ersättare 
 Frank Öqvist. (s) ej tjg ersättare  
 
Övriga deltagande Ingamaj Backman, förvaltningschef 
 Ann-Katrin Karlsson, nämndsekreterare 
 Elsy Nordvall, ekonom §§ 110:23, 113-114, 117-121, 124-127 
 Ann-Helen Köhler, utredare § 110:23 
 
Utses att justera Terttu Kult 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 21 juni 2010, kl 14.30 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 110-142 
  Ann-Katrin Karlsson 
 
 Ordförande 
  Bernd Lass 
 
 Justerande  
  Terttu Kult   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Service- och tekniknämnden 
 

Sammanträdesdatum 2010-06-15 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-06-22 Datum för anslags nedtagande 2010-07-14  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Ann-Katrin Karlsson   
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§ 111 181 
Delegationer 

§ 112 182 
Kommunala råden informerar 

§ 113 183 
Budgetuppföljning april 2010 

§ 114 184 
Budgetuppföljning maj 2010 

§ 115 185 
Anbud tömning av enskilda brunnar, slutna tankar samt reningsverk. Ramavtal 

§ 116 186 
Anbud byggservice; va-arbeten. Ramavtal

§ 117 188 
Förslag till driftbudgetram 2011 och plan 2012-2013

§ 118 190 
Investeringsbudget 2011 VEP 2012-2013, skattefinansierad

§ 119 191 
Investeringsbudget 2011 VEP 2012-2013, affärsfinansierad

§ 120 192 
Förslag till disposition ersättning vid försäljning av stegbil

§ 121 194 
Förslag till fördelning av bidrag till insatser

§ 122 196 
Samordning och utlåning av glasmontrar i Gällivare centrum

§ 123 198 
Utdelning av service- pch tekniknämndens stipendier

§ 124 199 
Taxa för felparkeringsavgifter 2011 



47 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 176 (220) 
 
 2010-06-15  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

§ 125 200 
Taxa för brandskyddskontroll 

§ 126 201 
Sotningstaxa 2011 

§ 127 202 
Förslag avseende fördelning av ramanslag för teknisk reinvestering fastigheter 

§ 128 203 
Elenergi mäklaruppdrag Bergen Energi

§ 129 204 
Obligatorisk legitimation för anställda i Gällivare kommun

§ 130 205 
Rapport från revisorernas granskning av minoritetsspråklagens efterlevnad 

§ 131 206 
Yttrande över drogpolitisk plan 2010-2014, Gällivare kommun

§ 132 208 
Ansökan om kommunalt lönebidrag Café Växthuset

§ 133 209 
Redovisning utvärdering av försök med reducerad badavgift Hakkas badhus 

§ 134 210 
Detaljplan för Gällivare 12:520, Bäckåsen

§ 135 211 
Revidering av lokala trafikföreskrifter

§ 136 213 
Hälsans stig 

§ 137 214 
Utredning, Dundrets Ridklubb 

§ 138 215 
Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) -  Fritids-Hobbyaktaktiviteter för 
ungdomar i synnerhet flickor 

§ 139 217 
Information till dem som använder solarier i kommunens lokaler 
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§ 140 218 
Service- och tekniknämnden frågar 

§ 141 219 
Information om framtidsfrågor 

§ 142 220 
Kurser/Konferanser/Återkoppling 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  178 (220) 
 
 2010-06-15 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 
§ 110 

Delgivningar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SOT 2010:11 105 
Förvaltningschefen informerar. 
 
2. SOT  2010:235 107 
Företagspolicy för Gällivare kommun (förslag). 
 
3. SOT 2010:217 758 
Cirkulär 10:25 från Sveriges kommuner och landsting: Sommarjobbsatsning 2010. 
 
4. SOT 2010:228 773 
Protokoll från Folkhälsorådets möte 2010-02-02. 
 
5. SOT 2010:215 114 
Protokoll från mål nr FT 260-10 och FT 261-10 fordran Gällivare kommun./.Nordan i 
Malmberget AB. 
 
6. SOT 2010:105 311 
Yttrande i besvär angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 736-10, 
rotel 2.  
 
7. SOT 2010:106 511 
Skrivelse angående Gällivare kommuns beslutsprotokoll om terrängfordonstrafik vid 
tätorten Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. 
 
8. SOT 2010:189 214 
Synpunkter på detaljplan för del av Gällivare 12:74 (Söderbergskullar), Gällivare kom-
mun. 
 
9. SOT 2010:148 537 
Beslut om utbetalning av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projekt-
namn: Ökad tillgänglighet genom strategisk fysisk infrastrukturåtgärd Lapland Airport 
etapp II. 
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10. SOT 2010:203 537 
Transportstyrelsens beslut om godkännande för operativ drift, Gällivare flygplats. 
 
11. SOT 2010:209 537 
Transportstyrelsens beslut angående förnyelse av säkerhetsgodkännande för Gällivare 
kommun Lapland Airport. 
 
12. SOT 2010:197 511 
Länsstyrelsens beslut om lokala trafikföreskrifter på väg 828 i Gällivare kommun. 
 
13. SOT 2010:157 511 
Länsstyrelsens beslut om lokala trafikföreskrifter om stopplikt mot väg E10 i Kalix, 
Överkalix, Gällivare och Kiruna kommuner. 
 
14. SOT 2010:157 511  
Länsstyrelsens beslut om lokala trafikföreskrifter om huvudled på väg E10 i Kalix, 
Överkalix, Gällivare och Kiruna kommuner. 
 
15. SOT 2010:204 427  
Länsstyrelsens beslut i fråga om betydande miljöpåverkan för den av kommunen plane-
rade verksamheten vid Gällivare flygplats på fastigheten Kavaheden 1, Gällivare kom-
mun. 
 
16. SOT 2010:239 370 
Elsäkerhetsverkets beslut om avslutat ärende. Gällivare kommun har ett fungerande 
elsäkerhetsarbete. 
 
17. SOT 2010:106 511 
Svar på frågan ”Nu är väl Gällivare kommun ute och cyklar på hal is?”. 
 
18. SOT 2010:238 420 
Kontrollrapport Vettasjärvi vattenverk. 
 
19. SOT 2010:254 002 
Ks § 102/2010. Undertecknande av handlingar. 
 
20. SOT 2010:213 514 
Ks § 70/2010. Parkeringsplatser, Kyrkallén. 
 
21. SOT 2010:232 739 
Rådet för funktionshinder § 9/2010. Redovisning av tillgänglighetsdagen den 7 april 
2010. 
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22. SOT 2010:257 171 
Länsstyrelsens beslut om uppdrag att fatta beslut om genomförande av skogsbrandbe-
vakning. 
 
23.  
Elsy Nordvall, ekonom och Ann-Helen Köhler, utredare informerade om verksamhets-
planering och styrprocessen vid dagens sammanträde.
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§ 111 

Delegationer  

 
Service- och tekniknämnden  
 
har tagit del av delegationsbesluten. 
 
Bakgrund 
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
EKONOMIFRÅGOR 
 
Inköpschefen har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum        Objekt Entreprenör  
2010-04-08 Utförande av ny takbeläggning Fors- Gällivare Måleri AB 
 Gårdsvillorna 70, 71 
 
2010-04-28 Utvändig ommålning Maria daghem, Klippmarks Måleri AB 
 Älvens daghem samt Vassara 20 
 
 
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
 
Enhetschefen för Fritid har beslutat 
 
att beviljat föreningen ”Budoklubb Gällivare” startbidrag med 500 kr. Föreningen avser  
i första hand bedriva Budo för Barn- och ungdom, medlemmar och allmänhet. 
 
Fiskekonsulenten har beslutat 
 
att år 2010 till föreningarna utbetala 184 000 kr för fiskevårdande åtgärder, 
 
att år 2010 reducera bidraget för 5 föreningar som erhöll bidrag i fjol men inte nytt-
jats fullt ut, vilket sammanlagt utgör 18 052 kr samt, 
 
att till Gällivare kommuns Jaktvårdkrets utbetala ett blockanslag utgörande 14 000 
kr. 
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     SoT/2010:5 
 
§ 112 

Kommunala råden informerar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Föreligger ingen information vid dagens sammanträde. 
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 SoT/2010:6  

 
§ 113 

Budgetuppföljning april 2010  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för april månad 2010. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för april månad 2010, är upprättad. Verksamheten gator/vägar pekar 
på ett underskott vid årets slut. Kommunstyrelsen har beslutat, att samtliga nämnder ska 
redovisa hur eventuella underskott i verksamheterna ska täckas inom nämndens ram. 
Förvaltningen kommer i samband med att maj månads budgetuppföljning presenteras 
också att visa möjligheter att finansiera ett eventuellt underskott inom nämndens ram. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och unga har kunnat ses i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för april månad 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning, april månad 2010. 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  184 (220) 
 
 2010-06-15 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2010:6  

 
§ 114 

Budgetuppföljning maj 2010  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att uppmärksamma den ekonomiska utvecklingen inom nämndens ansvarsområde extra 
intensivt kommande period för att kunna vidta åtgärder som innebär att ett eventuellt 
underskott kan finansieras inom ramen, 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning t.o.m maj månad 2010. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för maj månad 2010 har upprättats. Service och teknikförvaltningen 
redovisar också analyser avseende försörjningsstödet, FAS 3 verksamheten, LYFT och 
pensionärsservice. Vidare visar förvaltningen på möjligheterna att inom nämndens eko-
nomiska ram finansiera ett eventuellt underskott i verksamheten.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna redovisas i bifogade material.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Medför verksamheterna att ett underskott uppkommer som ska finansieras inom nämn-
dens ekonomiska ram kan barn och unga påverkas. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att uppmärksamma den ekonomiska utvecklingen inom nämndens ansvarsområde extra 
intensivt kommande period för att kunna vidta åtgärder som innebär att ett eventuellt 
underskott kan finansieras inom ramen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning, maj månad 2010. 
2. Statistik, försörjningsstöd, 2010. 
3. Redovisning Fas 3 och Lyft 
4. Konsekvensanalys över kostnaderna för gata/park 2010  
5. Möjligheter att finansiera ett underskott inom ramen. 
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 SoT/2010:255  

 
§ 115 

Anbud tömning av enskilda brunnar, slutna tankar samt reningsverk. Ramavtal  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anbudet avgivet av BDX Miljö AB antas och att upphandlingskontrakt tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol 
inte förordar om åtgärd enligt 16 kap 2 § LOU. Avtalstid: 2011-04-01- 2016-03-31.  
5 år med 1 års option. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Nuvarande avtal med BDX Miljö AB löper ut 2011-03-31 och upphandling för ett nytta 
avtal har genomförts enligt bifogat förfrågningsunderlag. 
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler. 
Följande har erhållit förfrågningsunderlaget. 
BDX Miljö AB, Gällivare 
Cliffton, Gällivare 
Ola H Konsulting AB, Gällivare 
Br Ahos maskin i gellivare AB, Gällivare 
Polcirkelns Konsult&Miljö AB, Övertorneå 
Opic, Linköping 
 

Anbud har inkommit från följande. 
BDX Miljö AB, Gällivare 
Cliffton, Gällivare 
Ola H Konsulting AB, Gällivare 
 

Sammanställning samt utvärdering av inkomna anbud redovisas i ”Sammanställning-
utvärdering anbud slamtömning.Ramavtal.” 
Av utvärderingen framgår att BDX Miljö AB har avgett det ekonomiskt fördelaktigaste 
anbudet.  
 
Förslag till beslut. 
 

att anbudet avgivet av BDX Miljö AB antas och att upphandlingskontrakt tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol 
inte förordar om åtgärd enligt 16 kap 2 § LOU. Avtalstid: 2011-04-01 - 2016-03-31.  
5 år med 1 års option. 
 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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 SoT/2010:256  

 
§ 116 

Anbud byggservice; va-arbeten. Ramavtal  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta anbudet avgivet av AB Berggren&Bergman. Avtalstid: 2010-08-01-2012-07-31. 
2 år med rätt till förlängning med 1 år. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Nuvarande avtal avseende rubr med AB Berggren&Bergman löper ut 2010-07-31 och vi 
har infordrat anbud för en ny avtalsperiod  enligt bifogat förfrågningsunderlag. 
 
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler och följande har erhållit förfråg-
ningsunderlaget. 
AB Berggren&Bergman, Luleå/Gällivare 
Gällivare Rör AB, Gällivare  
Bravida Nord AB, Gällivare 
Skanska Sverige AB, Luleå 
NCC Construction AB, Luleå 
Opic, Linköping 
 
Anbud har inkommit från AB Berggren&Bergman enligt nedan. 
 
A. Timpris exkl materialkostnader: 

(Timpriset ska inkludera samtliga kostnader inkl kostnader för arbetsledning; arbets-
givaravgifter, sociala avgifter, rese- och traktamentskostnader m m). I timpriset ska 
även ingå normal utrustning för va-arbeten ; handverktyg-redskap, avstängningsma-
terial för vägavstängningar, mindre maskiner såsom kapmaskin , jordpackningsma-
skin samt erforderligt servicefordon. 

 
 .1 Ordinarie arbetstid mån-fre 375 kr/tim 
 
 .2 Icke ordinarie arbetstid            560 kr/tim    mån-fre  
                                                                  675 kr/tim    lör-sön                                                      
Inställelsetid vid avrop   1-5  tim .Icke ordinarie arbetstid   1-8 tim.                        
 
B. Materialpriser 
     .1 Priser på Ahlsells prisnyckel med rabatt   20 % 
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C. Maskinpriser på entreprenörens maskinprislista enligt bilaga. 
 
D. Entreprenadarvode på UE enligt AB 04 Kap.6§9.5    12 %. 
 
Nuvarande avtal med AB Berggren&Bergman har fungerat på ett tillfredsställande sätt . 
 
Arbetskostnaderna i AB Berggren&Bergman´s anbud  ökar med ca 15% jämfört med 
nuvarande avtal och maskinpriserna ökar med ca 4%.   
Utvärderingen har skett i samråd med verksamhetsansvariga. 
  
Förslag till beslut 
 
att anta anbudet avgivet av AB Berggren&Bergman. Avtalstid: 2010-08-01-2012-07-31. 
2 år med rätt till förlängning med 1 år. 
 
att paragrafen förklaras omdelbart justerad. 
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 SoT/2010:55  

 
§ 117 

Förslag till driftbudgetram 2011 och plan 2012-2013  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen höjning av VA-taxan. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
I det möte som varit med kommunstyrelsens arbetsutskott har framkommit att förslagen 
att höja taxan för pensionärsservice och anläggningsavgiften i VA-taxan behöver ses 
över innan nämndens driftbudgetframställan kan behandlas vidare.  
 
Service och tekniknämnden beslutade vid sammanträde 2010 05 04 § 77 att taxan för 
pensionärsservice skulle revideras 2011, vilket bland annat innebar en höjning vad avser 
kostnaden för ”Fixar-Malte” från nuvarande 25 kronor per påbörjad timme till 100 kro-
nor per påbörjad timme. Om föreslagen höjning uteblir eller reduceras medför det ett 
inkomstbortfall i verksamheten. Enligt beräkningar motsvarar inkomstbortfallet 50 000 
kronor för helår vilket i så fall skulle behöva täckas på annat sätt.  
 
Beträffande VA-taxans anläggningsavgift eller anslutningsavgift har förvaltningen gjort 
ytterligare beräkningar som visar att avgiften måste höjas om verksamhetens resultat 
ska balansera under perioden 2009 – 2011.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet får ekonomiska konsekvenser. Beträffande ”Fixar-Malte” måste bortfallet av 
inkomster täckas på annat sätt. Medan föreslagen förändring av va-taxan medför bättre 
kostnadstäckning för affärsverksamheten. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att till driftbudgetramen för perioden 2011-2013 
medge anslag med 50 000 kronor avseende verksamheten med ”Fixar-Malte” 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen höjning av VA-taxan. 
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att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Redovisning ”Fixar-Malte” 
2. Reviderat förslag VA-taxan 2011. 
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 SoT/2010:170  

 
§ 118 

Investeringsbudget 2011 VEP 2012-2013, skattefinansierad  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat förslag för investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012 – 2013 
avseende den skattefinansierade verksamheten inom nämndens ansvarsområde.  
 
Bakgrund 
Genomgång av förslag till investeringar 2011 och plan för 2012 – 2013 avseende skatte-
finansierade verksamheter, har gjorts tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Vissa förändringar avseende finansiering av projekt som redovisades i förslaget är aktu-
ella och revidering av underlagen med hänsyn till de diskussionerna, presenteras.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige 
 
att anta reviderat förslag för investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012 – 2013 
avseende den skattefinansierade verksamheten inom nämndens ansvarsområde.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till investeringsbudget 2011 och plan 2012- 2013, skattefinansierad verksam-
het. 
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 SoT/2010:194  

 
§ 119 

Investeringsbudget 2011 VEP 2012-2013, affärsfinansierad  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat förslag för investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012 – 2013 
avseende den affärsmässiga verksamheten inom nämndens ansvarsområde.  
 
Bakgrund 
Genomgång av förslag till investeringar 2011 och plan för 2012 – 2013 avseende af-
färsmässiga verksamheten, har gjorts tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Vissa förändringar avseende finansiering av projekt som redovisades i förslaget är aktu-
ella och revidering av underlagen med hänsyn till de diskussionerna, presenteras.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige 
 
att anta reviderat förslag för investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012 – 2013 
avseende den affärsmässiga verksamheten inom nämndens ansvarsområde.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till investeringsbudget 2011 och plan 2012- 2013,affärsmässiga verksamhe-
ten. 
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 SoT/2010:247  

 
§ 120 

Förslag till disposition ersättning vid försäljning av stegbil  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att den ersättning som kommunen fått vid försäljning av räddningsfordon och de medel 
som tillfallit kommunen i samband med valutaomvandling vid slutbetalning av det nya 
fordonet, totalt 443 750 kronor läggs till ramen för maskiner och fordon, slag 3811 och 
investeringsprojekt 20199, 
 
att räddningstjänsten får disponera 210 000 kronor av kvarvarande medel i denna ram 
2010 för inköp av kompressor.  
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden beslutade vid sammanträde 2008 12 09, § 185 att fördela 
ramanslaget för maskiner och fordon för 2009 så att räddningstjänsten skulle disponera 
2 125 000 kronor av kvarvarande medel av 2008 och 2009 års anslag och utöver det 
också disponeras 2010 års hela anslag 3 000 000 kronor, dvs. totalt 5 125 000 kronor för 
inköp av ny stegbil. I samband med inköpet skulle två gamla räddningstjänstfordon säl-
jas. 
 
Det första fordonet försåldes under 2009 och ersättningen 147 000 kronor gick direkt in 
på anslaget för inköp av nya stegbilen. Vi har nu sålt det andra fordonet och fått 443 750 
kronor i ersättning. Dessutom har vi i samband med slutfaktura avseende leverans av det 
nya fordonet fått tillbaka 41 674 kronor avseende valutakurs omvandling. Det fordon 
som vi sålt är helt avskriven och inga ytterligare kostnader ska erläggas. Vi föreslår att 
ersättningen 443 750 kronor förs till ramen för investeringar i maskiner och fordon.  
 
Idag finns ett underskott i ramen för maskiner och fordon på 201 000 kronor. Detta har 
uppkommit bland annat beroende på att inköp av arbetsfordon AMA blivit dyrare än 
kalkylerat och att vinterdäck till stegbilen inte ingick i kalkylen.  
 
Räddningstjänsten har aviserat stort behov av inköp av kompresser för att fylla and-
ningsutrustningarna. Prisuppgift för en sådan har infordrats och kostnaden uppgår till 
210 000 kronor. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ur ekonomisk synpunkt medför ett beslut enligt förslaget att den ersättning som kom-
munen fått vid försäljningen av gamla stegbilen också används för reinvesteringar i ma-
skiner och fordon. Ramanslaget för maskiner och fordon kan nollställas vid bokslutet 
för verksamhetsåret 2010, utan underskott.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet kan inte ses påverka barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att den ersättning som kommunen fått vid försäljning av räddningsfordon och de medel 
som tillfallit kommunen i samband med valutaomvandling vid slutbetalning av det nya 
fordonet, totalt 484 424 kronor läggs till ramen för maskiner och fordon, slag 3811 och 
investeringsprojekt 20199, 
 
att räddningstjänsten får disponera 210 000 kronor av kvarvarande medel i denna ram 
2010 för inköp av kompressor.  
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-06-02.
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 SoT/2010:186  

 
§ 121 

Förslag till fördelning av bidrag till insatser  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att bifalla upprättat förslag avseende fördelning av kvarvarande och ej nyttjade medel 
till insatser, 
 
att med detta beslut är finansieringen av parkeringsplatser, vid östra – västra Kyrkoallén 
avklarad. 
 
Bakgrund 
Service och teknikförvaltningen har i tidigare förslag meddelat bland annat kommunsty-
relsen att den investering som är aktuell i Kyrkoallén ska kunna finansieras med medel 
från bidrag till insatser. Efter det att service- och tekniknämnden tagit beslut 2010 05 04 
§ 108, har framkommit tveksamheter huruvida det finns medel kvar på bidrag till insat-
ser som täcker investeringskostnaden  
 
För att säkerställa investeringen togs objektet med i den skrivelse som gjordes avseende 
finansiering av angelägna objekt, som också service- och tekniknämnden beslutade om 
2010 05 04 § 108. Efterhand har vi i samband med överläggningar med ledamöter från 
kommunstyrelsen förstått att finansieringen ska säkerställas på annat sätt. 
 
Förvaltningens ekonom har med stöd av ytterligare en ekonom gått igenom samtliga 
beslut, budget och redovisningar avseende bidrag till insatser. Efter noggrann genom-
gång av varje objekt har finansieringen av parkeringsplatser Kyrkoallén kunnat lösas 
och förvaltningen redovisar i beslutsunderlag det förslag som utarbetats. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
En finansiering av parkeringsplatser vid Kyrkoallén innebär att del av investeringsut-
rymmet som finns i kommunen ianspråktas. Projektet är prioriterat och behovet av par-
keringsutrymmen tydligt. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
För barn och unga innebär en parkeringsplats med ordnade parkeringar en större trygg-
het jämfört med den situationen som råder idag.  
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att bifalla upprättat förslag avseende fördelning av kvarvarande och ej nyttjade medel 
till insatser 
 
att med detta beslut är finansieringen av parkeringsplatser, vid östra – västra Kyrkoallén 
avklarad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service och teknikförvaltningens redovisning av bidrag till insatser. 
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 SoT/2010:249  

 
§ 122 

Samordning och utlåning av glasmontrar i Gällivare centrum  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att upplåta det praktiska arbetet med uthyrning/utlåning av glasmontrar mm till Före-
tagsbolaget i Gällivare Kommun, 
 
att verksamheten utvärderas inför sommaren 2011. 
 
Bakgrund 
I Gällivare centrum finns det sex glasmontrar utplacerade där möjlighet ges till affärsin-
nehavare, kulturföreningar, företag inom turismbranschen m fl att marknadsföra både 
varor och tjänster. Verksamheten har inte fungerat utifrån en plan för vilka som skulle 
få disponera montrarna vid olika tidpunkter. Det har medfört att några haft mycket be-
gränsat innehåll. 
 
Företagsbolaget har anmält sig intresserade av att ta ansvar för att låna eller hyra ut 
montrarna med en planering kring innehåll, vem som hyr, vilka perioder, att materialet 
byts ut med jämna mellanrum osv. Följande förslag på innehållet i montrarna har disku-
terats: 
1. Kommunal information 
2. Turistisk information 
3. Föreningsinformation 
4. Folkets Hus, arrangemang och bio 
5. Företagsuthyrning gäller två montrar. 
 
Företagen hyr montrarna medan de övriga lånar dessa kostnadsfritt. Innan Företagsbo-
laget övertar samordningen av montrarna vill man att de målas utvändigt, rengörs och 
gås igenom så att funktionen är helt intakt. 
 
Service och teknikförvaltningen tycker att Företagsbolagets ambition känns mycket 
positiv och skulle medföra att montrarna får den funktion som ursprungligen var tänkt. 
Kostnaden för målning mm har inte beräknats, men borde kunna inrymmas i de ekono-
miska ramar som finns. Kontakter med andra förvaltningar/enheter i ärendet har tagit 
och inga synpunkter har framkommit mot förslaget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genomgången av montrarna kan kosta en del däremot kräver inte Företagsbolaget er-
sättning för samordning. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Den information eller de erbjudanden som kommer att finnas tillgänglig i montrarna kan 
också barn och unga ha nytta av. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att upplåta det praktiska arbetet med uthyrning/utlåning av glasmontrar mm till Före-
tagsbolaget i Gällivare Kommun 
 
att verksamheten utvärderas inför sommaren 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Företagsbolaget Gällivare. 
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 SoT/2010:248  

 
§ 123 

Utdelning av service- och tekniknämndens stipendier  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att stipendierna inom nämndens ansvarsområde årligen delas ut i samband med något 
lämpligt sommararrangemang på torget i Gällivare. 
 
Bakgrund 
Frågan om var och i vilket sammanhang service- och tekniknämndens stipendier ska 
delas ut har aktualiserats. 2010 års stipendier delades ut i samband med näringslivsga-
lan, vilket inte uppskattats av alla.  
 
Service och teknikförvaltningen har i samråd med nämndens beredningsgrupp diskute-
rat olika alternativ för utdelningen av nämndens stipendier. Syftet med stipendierna är 
dels att ge stipendiaterna uppmuntran och stimulans men också att visa andra att det är 
möjligt att bli uppmärksammad. Utdelningen borde därför ske i samband med något 
arrangemang på torget i centrala Gällivare. Gärna under sommaren då mycket folk be-
finner sig i centrum. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att utdelningen av stipendier görs i ett sammanhang då mycket folk samlas är viktigt för 
att bidra till insikten att det är möjligt att bli uppskattad och sedd för positiva insatser 
och uppbyggande engagemang. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att stipendierna inom nämndens ansvarsområde årligen delas ut i samband med något 
lämpligt sommararrangemang på torget i Gällivare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Företagsbolaget.  
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-06-07. 
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 SoT/2010:183  

 
§ 124 

Taxa för felparkeringsavgifter 2011  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nuvarande taxa för felparkeringsavgifter ändras till 600 kr, 
 
att felparkering på plats reserverad för funktionshindrade skall vara 1000 kr som tidiga-
re. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Service och teknikförvaltningen har sedan många år haft problem med felparkerade 
fordon på kommunens gator. Felaktigt uppställda fordon utgör en trafikfara samt försvå-
rar snöröjning och sopning. Senaste tiden har efterlevnaden förbättras något.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Felaktigt parkerade fordon påverkar ekonomin negativt för drift och underhåll för gator 
och vägar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Höjd trafiksäkerhet. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att besluta: 
 
att nuvarande taxa för felparkeringsavgifter ändras till 600 kr, 
 
att felparkering på plats reserverad för funktionshindrade skall vara 1000 kr som tidiga-
re. 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande taxa. 
2. Reviderad taxa. 
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 SoT/2010:181  

 
§ 125 

Taxa för brandskyddskontroll   

 
Service och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa taxa för brandskyddskontroll enligt förslag,  
 
att revideringen av taxan träder ikraft 2010 07 01.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Uppgifter har nu kommit från Sveriges kommuner och landsting kring den procentuella 
uppräkningen som ska göras på priserna i taxan för brandskyddskontroll. Enligt avtal 
mellan Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksför-
bund ska ersättningen för brandskyddskontroll revideras årligen med överenskommet 
index. I avtalet regleras också att avgiften ska tas ut from 2010 07 01. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det avtal som reglerar uppräkningen bygger på att höjningen ska motsvara den kost-
nadsökning som är aktuell. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet har inga konsekvenser för barn och unga.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa taxa för brandskyddskontroll enligt förslag,  
 
att revideringen av taxan träder ikraft 2010 07 01.  
 
att paragrafen förklaras omedelbart  justerad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag ”Taxa för brandskyddskontroll”. 
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 SoT/2010:182  

 
§ 126 

Sotningstaxa 2011  

 
Service och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa sotningstaxan enligt upprättat förslag, 
 
att den reviderade taxan träder ikraft 2010 07 01. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Meddelande om hur sotningstaxan ska räknas upp har kommit från Sveriges kommuner 
och landsting. Enligt deras avtal med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund ska 
nya taxan gälla från och med 2010 07 01. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den uppräkning som är överenskommen svarar mot de ökade kostnaderna som verk-
samheten har. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Revideringen av taxan medför inga direkta konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa sotningstaxan enligt upprättat förslag, 
 
att den reviderade taxan träder ikraft 2010 07 01. 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag, revidering av sotningstaxan. 
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 SoT/2010:18  

 
§ 127 

Förslag avseende fördelning av ramanslag för teknisk reinvestering fastigheter  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta förslag till reinvesteringsplan.  
 
Bakgrund 
Fastighetsavdelningen har under våren arbetat med kartläggning av energisparåtgärder. 
Vår strategi är att i första hand genomföra de mest lönsamma projekten. Därför föreslås 
en reviderad fördelning av årets ramanslag enligt bilaga. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
att anta förslag till reinvesteringsplan.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till fördelning. 
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 SoT/2010:240  

 
§ 128 

Elenergi mäklaruppdrag Bergen Energi  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att innevarande energimäklaravtal förlängs till 2013-12-31. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun är egen kund på Nordpool för köp av elenergi. För den fysiska han-
deln krävs avtal med energimäklare. Gällivare kommuns energimäklaravtal med Bergen 
energi löper till den 2011-12-31 med en option om 2 års förlängning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel för inköp av elenergi finns i driftbudget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
att innevarande energimäklaravtal förlängs till 2013-12-31.  
 
Beslutsunderlag 
1. Avtal med Bergen energi. 
2. Uppföljning 2010. 
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 SoT/2009:107  

 
§ 129 

Obligatorisk legitimation för anställda i Gällivare kommun  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att införa legitimationskort i förvaltningen enligt föreslagen prioritering. 
 
Bakgrund 
Enligt tidigare utredningar och förslag om obligatorisk legitimation för anställd personal 
inom samtliga förvaltningar i Gällivare kommun har beslut tagits i ärendet av kommun-
styrelsen som rekommenderar nämnderna att anta förslaget och presentera en priorite-
ringsordning.  
 
Detta innebär att i initial skedet kommer tillverkningen att göras av arbetsmarknadsav-
delningen.  
 
Prioriteringsordningen för service- och teknikförvaltningen 

1. Pensionärsservice. 
2. Övriga verksamheter inom service- och teknikförvaltningen. 
 

Arbetet kommer att starta under augusti 2010. Vidare kommer information att delges till 
berörda enligt prioriteringsordningen under augusti 2010.  
Införande av de nya korten för respektive verksamhet skall klar senast 2012-01-01. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen kommer att debiteras en kostnad per kort. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är en trygghet för barn och unga, faktiskt för alla att kunna få information om att de 
kan kräva att personal från Gällivare kommun kan uppvisa en giltig legitimation. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden  
 
att införa legitimationskort i förvaltningen enligt föreslagen prioritering. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag om krav på legitimation inom Gällivare kommun. 
2. Protokollsutdrag § 71, kommunstyrelsen. 
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SoT/2010:222  
 
§ 130 

Rapport från revisorernas granskning av minoritetsspråklagens efterlevnad  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
  
att med beaktande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har med stöd av sakkunniga från Komrev inom Pricewa-
terhouseCoopers granskat kommunens verksamhet av tillämpningen av minoritetsspråk-
lagstiftningen. Granskningen visar att kommunstyrelsen och berörda nämnder i allt vä-
sentligt tillämpar minoritetslagstiftningen på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Lagens tillämpning gäller kommunala, statliga, regionala och lokala förvaltningsmyn-
digheter i ett geografiskt verksamhetsområde som helt eller delvis omfattar ett så kallat 
förvaltningsområde. Förvaltningsområdena i detta fall är för Gällivare kommuns del 
samiska, finska och meänkieli. Alla förvaltningar i kommunen är berörda av lagstift-
ningen. Det krävs tolkberedskap och därför har kommunen inventerat och upprättat för-
teckning på de personer som kan minoritetsspråken.  
 
Revisorerna har synpunkter på utvärderingen av arbetet och menar att den bör göras 
som en systematisk kontroll av värdet eller förtjänsten av genomförda aktivite-
ter/åtgärder.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
I ärendet finns inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är viktigt att barn och unga som talar något av minoritetsspråken också har rätten att 
i kontakter med kommunen använda sitt språk.   
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Revisorernas rapport ”Granskning av minoritetsspråklagens efterlevnad”.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  206 (220) 
 
 2010-06-15 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 

 SoT/2010:234  
 
§ 131 

Yttrande över drogpolitisk plan 2010-2014, Gällivare kommun  

 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att tillstyrka att upprättat förslag till drogpolitisk plan i Gällivare kommun, 2010 – 2014 
antas. 
 
Bakgrund 
Förslag till drogpolitisk plan för Gällivare kommun, perioden 2010-2014 har skickats 
för yttrande till service- och tekniknämnden. Planen uttrycker den politiska viljeinrikt-
ningen i kommunen och anger de övergripande målsättningarna med det drogförebyg-
gande arbetet inom områdena alkohol, narkotika, tobak och dopning. Service och tek-
nikförvaltningen har deltagit med en representant i arbetet med revideringen av planen 
och upprättandet av handlingsplaner.  
 
Planen utgår från de nationella handlingsplanerna och målsättningarna inom området 
och som grund ligger den regionala folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten som är 
antagen av Gällivare kommunfullmäktige 2007 02 05 och kommunens egen folk-
hälsopolitiska plan för perioden 2010-2012. För att uppnå målsättningarna i planen upp-
rättas konkreta handlingsplaner för aktiviteter inom de olika verksamheterna. 
 
Gällivare kommuns vision är att alla invånare i kommunen har en sund livsstil. Gälliva-
re är en kommun fri från narkotika och dopning. Gällivare har många alkoholfria mö-
tesplatser. Alla arbetsplatser och all trafik i kommunen är fri från alkohol. Vuxna har 
inga skador relaterade till alkohol, narkotika, tobak eller dopningpreparat. Barn och 
ungas uppväxt är fri från alkohol, tobak och dopning och vuxna fungerar som bra före-
bilder. 
 
Planen pekar på vikten av att de olika samhällssektorerna samarbetar. Samverkan mel-
lan föräldrar, skola, socialtjänst och polis är viktig för att skydda barn och unga från 
droger. De målområden som lyfts fram är ett drogförebyggande helhetsperspektiv, barn 
och ungas uppväxt, vuxnas livsstil, samverkan och uppföljning. 
 
Frågan om droger är ständigt aktuell och kräver gemensamma insatser från samhällets 
samtliga aktörer. Vuxnas ansvar, både som föräldrar men också som samhällsmedborga-
re är av största vikt för att bidra till en sund livsstil. Planen betonar också detta under 
flera målområden. I planen behandlas också föreningslivets ansvar och betydelse för att 
skapa gemenskap och tillhörighet. Nämnden har ett särskilt ansvar i den frågan.  
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Service och teknikförvaltningen har granskat förslaget till plan och tycker att de politis-
ka målsättningarna inom verksamhetsområdet utgör ett bra komplement till ett effektivt 
och heltäckande folkhälsarbete.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget har ärendet inga ekonomiska konsekvenser. 
  
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det drogförebyggande arbetet är av största vikt för barn och unga. Planen har också i 
många av de presenterade strategierna fokus på vuxna, både som föräldrar och som fö-
rebilder. Det är mycket viktigt att vuxnas attityder och förhållningssätt ständigt förs upp 
till debatt, då dessa är en mycket viktig del för ungas värderingar och vanor.   
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att tillstyrka att upprättat förslag till drogpolitisk plan i Gällivare kommun, 2010 – 2014 
antas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Remiss av förslag till ”Drogpolitisk plan 2010-2014”. 
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 SoT/2010:242  

 
§ 132 

Ansökan om kommunalt lönebidrag Café Växthuset  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avslå ansökan med hänsyn till att ekonomiska resurser saknas. 
 
Bakgrund 
Café växthuset ansöker om kommunalt lönebidrag. Ansökan avser en person vilken är 
anställd som cafébiträde och i övrigt arbete med förekommande cafégöromål. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inventering pågår hos de föreningar som i dag har beviljats kommunalt lönebidrag och 
om de fortsatt kommer att rekvirera bidraget som de har rätt till. Då klarhet finns i hur 
många föreningar som inte ämnar rekvirera de bidrag som de beviljats och om det då 
visar sig finnas ekonomiskt utrymme kommer de föreningar som ansöker om kom-
munalt lönebidrag kontaktas för att söka på nytt. 
Eftersom arbetsmarknadsavdelningen har fått minskade ekonomiska medel på grund av 
sparkrav vad avser kommunalt lönebidrag till föreningar så är läget att det inte finns 
utrymme för nya lönebidrag i dagsläget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden  
 
att avslå ansökan med hänsyn till att ekonomiska resurser saknas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om utfyllnadsbidrag /anställningsbevis. 
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 SoT/2010:120  

 
§ 133 

Redovisning utvärdering av försök med reducerad badavgift Hakkas badhus  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med beaktande till handlingarna,  
 
att rapporten delges Kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden beslutade 2008 04 08 § 52, att föreslå kommunfullmäktige 
att på försök sänka priset för årskort i Hakkas badhus. Nämnden föreslog att sänkningen 
skulle vara 100 kronor för enskilda och 200 kronor för familjer. Kommunfullmäktige 
beslutade 2008 09 29 § 145, i enlighet med service- och tekniknämndens förslag. 
 
Service och teknikförvaltningen har färdigställt utvärderingen av försöksperioden och 
denna redovisas 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Redovisningen av försöket har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Redovisningen av försöket har inga konsekvenser för barn och unga.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen lämnar ärendet öppet för service- och tekniknämndens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utvärdering av försök med sänkta avgifter på årskort, Hakkas badhus. 
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 SoT/2010:233  

 
§ 134 

Detaljplan för Gällivare 12:520, Bäckåsen  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tillstyrka upprättat förslag till detaljplan för Bäckåsen, Mellanområdet. 
 
Bakgrund 
Förslag till detaljplan har upprättats för området Bäckåsen, Mellanområdet. Bäckåsen 
var tidigare ett bostadsområde med flerfamiljshus som revs 2001 på grund av vikande 
befolkningsunderlag kombinerat med ett överskott på bostäder. LKAB har förvärvat 
området av Gällivare kommun och har 2007 flyttat bostadshus in till området från Bo-
lagsvägen i Malmberget.  
 
Nu planeras nya flerfamiljshus i två våningar i den norra delen av området. Nu gällande 
detaljplan tillåter endast byggande med en våning varför behov uppkommit att revidera 
planen. Vatten och avlopp och övrig försörjning kommer att anslutas till området.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I planförslaget finns föreslagna friytor för lek och rekreation, anslutning till befintligt 
gång- och cykelvägsnät vilket är positivt för barn och unga.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att tillstyrka upprättat förslag till detaljplan för Bäckåsen, Mellanområdet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämnden, Samråd – Underrättelse 2010-05-24. 
2. Service- och teknikförvaltningens yttrande 2010-06-14. 
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 SoT/2010:244  

 
§ 135 

Revidering av lokala trafikföreskrifter  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att service och tekniknämnden med stöd av Trafikförordningen tar beslut om de Lokala 
Trafikföreskrifter som skall överföras till RDT enligt sammanställning, 
 
att service och tekniknämndens ordförande och service och teknikförvaltningens trafik-
ingenjör får delegation att underteckna trafikföreskrifterna, 
 
att trafikingenjören överför/registrerar föreskrifterna till Transportstyrelsens webbplats 
för trafikföreskrifter, RDT. 
 
Bakgrund 
På uppdrag av regeringen har Transportstyrelsen infört en Webbplats där myndigheters 
trafikföreskrifter samlas under benämning Svensk Trafikföreskriftssamling, STFS. 
Föreskrifterna kommer att vara lagrade i en rikstäckande databas under benämningen 
RDT, (Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter). 
De myndigheter som beslutar om trafikföreskrifter ska senast den 1 juli 2010 publicera 
föreskrifterna på webbplatsen.  
Föreskrifter som ej är publicerade upphör att gälla f o m den 1 juli 2010. 
Beslutsmyndigheten skall utse en administratör som har behörighet att överföra kom-
munens föreskrifter till RDT. 
Säkerheten i systemet innebär att beslutsmyndigheten meddelar Transportstyrelsen vem 
som skall ha behörighet att föra över föreskrifterna. 
Överföringen skall ske med obligatorisk användning av e-legitimation och kortläsare. 
 
Service och teknikförvaltningen har efter utredning av kommunens föreskrifter p g a 
nedanstående skäl  reviderad  trafikliggaren.  
 
Med stöd av nu gällande lagstiftning i Trafikförordningen behöver inte Länsstyrelsens 
och Vägverkets föreskrifter längre föras i trafikliggaren av kommunen. 
 
Tidigare beslut tagna med stöd av VTK, (Vägtrafikkungörelsen), upphör att gälla 1 juli 
2010 om dessa inte beslutas med stöd av trafikförordningen. Därför är dessa numera 
ändrade med nytt lagrum. 
 
En del ”gamla” föreskrifter från 70 och 80 talet har förlorat sin aktualitet p g a ändrade 
förhållanden i tätorten under senare tid, och har vid revideringen uteslutits. 
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Efter revideringen återstår ca 135 föreskrifter utav tidigare ca 360 att f n v överföra till 
RDT. 
 
Service och teknik anser att det nu är ett bra tillfälle att service och tekniknämnden tar 
nya beslut för alla aktuella föreskrifter som återstår efter revidering och redaktionella 
ändringar. 
 
Trafikföreskrifterna kommer att föredras på sammanträdet den 15 juni 2010.  
 
Förslag till beslut 
 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden att besluta: 
 
att service och tekniknämnden med stöd av Trafikförordningen tar beslut om de Lokala 
Trafikföreskrifter som skall överföras till RDT, bilaga 1. 
 
att service och tekniknämndens ordförande och service och teknikförvaltningens trafik-
ingenjör får delegation att underteckna trafikföreskrifterna. 
 
att trafikingenjören överför/registrerar föreskrifterna till Transportstyrelsens webbplats 
för trafikföreskrifter, RDT. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanställning Lokala trafikföreskrifter. 
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 SoT/2010:208  

 
§ 136 

Hälsans stig  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att söka externfinansiering utanför kommun, 
 
att ärendet avrapporteras vid service- och tekniknämnden sammanträde 24 augusti 2010. 
 
Jäv 
Margareta Pohjanen (s) och Sune Lantto (m) anför jäv och deltar varken vid överlägg-
ning och beslut. 
 
Bakgrund 
Hjärt- och Lungsjukas förening i Gällivare kommun har i sitt arbete med att öka intres-
set för motion framfört önskemål om en s.k. Hälsoslinga där alla medborgare kan röra 
sig på ett tryggt sätt. 
 
En promenadslinga enligt kraven från Hjärt- och Lungsjukas förening skall helst vara 
belagd, vara belyst samt inte vara störd av fordonstrafik. Längden bör vara minst fyra 
kilometer lång. Gata/park enheten på Service- och teknikförvaltningen har gjort en del 
undersökningar på lämpliga gångvägar som ger möjlighet till promenader och som är 
cirka 4,5 km lång. Sträckning enligt kartbilaga. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för anläggande ca 140 tkr, enligt kostnadsbilaga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdom 
Enbart positiva på grund av att även barn och ungdomar kan nyttja samma facilitet. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att avsätta 140 tkr för Hälsans Stig projektet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Karta. 
2. Kostnadssammanställning. 
3. Information om Hälsans stig. 
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 SoT/2010:269  

 
§ 137 

Utredning, Dundrets Ridklubb  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefen att skicka rapporten till de politiska partierna för syn-
punkter, 
 
att nämndens ledamöter informerar sina politiska partier, 
 
att ärendet tas upp till behandling på service- och tekniknämndens sammanträde 28 sep-
tember 2010. 
 
Bakgrund 
Företrädare för Ridklubben Dundret har vid flera tillfällen senaste åren gjort både tjäns-
temän och politiker inom service- och teknikförvaltningen respektive nämnden, upp-
märksamma på den omöjliga situationen som de upplever finns för styrelsens ledamöter 
att både ansvara för och utveckla verksamheten och samtidigt förvalta och underhålla 
fastigheten/anläggningen. Man menar, att kompetens att ta ansvar för en fastighet lik-
nande ridhuset, inte finns i styrelsen och att många ledamöter slutar eftersom ansvaret 
upplevs för stort. 
 
De säger vidare att engagemanget och lusten till styrelsearbetet, har tillkommit utifrån 
intresse för verksamheten och inte med hänsyn till fastigheten och förvaltningen av 
dem. Under senaste åren har den ekonomiska situationen varit besvärlig, att Gällivare 
kommun beslutat stötta verksamheten med extra bidrag. Som styrelseledamot har man 
ett ansvar för föreningens ekonomi vilket också medverkat till att ledamöter slutat och 
problem uppstått vid nyrekrytering. 
 
Våren 2009 upplevde de då aktiva ledamöterna i styrelsen att byggnaderna befanns ig i 
mycket stort behov av underhåll, samtidigt som föreningens ekonomi var, minst sagt 
oroande. De kontaktade både förvaltning och nämnd. Nämnden beslutade att service- 
och teknikförvaltningen skulle göra både en besiktning av anläggningen men också en 
utredning av hela verksamheten. Nu föreligger en slutrapport. I rapporten presenteras 
både verksamheten och anläggingen. Ekonomi redovisas också. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning, Ridklubben Dundret. 
2. Statusbesiktning bygg, el, luftbehandling, rör. 
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 SoT/2010:201  

 
§ 138 

Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) -  Fritids-
Hobbyaktaktiviteter för ungdomar, i synnerhet flickor  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, då de aktiviteter och förslag som tas upp i motionen redan är påbör-
jade.  
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått motionen om fritids och hobbyaktivi-
teter för ungdomar och då i synnerhet flickor. Motionärerna tar i motionen upp den ne-
gativa befolkningsutvecklingen som kommunen har och det faktum att antalet äldre blir 
fler. Vidare tas ungdomars missbruk, missad skolgång och därmed sammanhängande 
sociala problem upp. I motionen framförs behovet av fritidsaktiviteter för ungdomar. 
Man pekar på att utbudet av anläggningar finns i Malmberget vilket dessutom kräver 
underhållsinsatser och som stort intresseområde för flickor uppger man ridhuset med 
den problembild som finns där. Motionärerna menar att kärnfrågan är hur kommunen 
ska bli attraktiv för ungdomar. 
 
De föreslår med hänvisning till ovan att kommunen övertar huvudmannaskapet för rid-
huset och att de fritidsanläggningar som är belägna i Malmberget prioriteras vid diskus-
sioner om ny placering. 
 
Beträffande ridhuset har service- och teknikförvaltningen haft ett uppdrag att utreda 
såväl verksamheten som anläggningen. Uppdraget redovisas till service- och teknik-
nämnden den 15 juni vid deras sammanträde. När det gäller anläggningar för fritid i 
Malmberget har kommunfullmäktige tidigare beslutat att avsätta medel för arbetet med 
ny is- och evenemangshall. Arbetet har påbörjats och delrapporter kommer att presente-
ras under hösten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har i nuläget inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Frågorna som tas upp i motionen berör barn och unga men i detta ärende kan inga direk-
ta konsekvenser ses för gruppen. Däremot kan resultaten av nu pågående arbeten kom-
ma att påverka barn och unga. 
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen, då de aktiviteter och förslag 
som tas upp i motionen redan är påbörjade.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion från SKP.. 
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 SoT/2010:33  

 
§ 139 

Information till dem som använder solarier i kommunens lokaler  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att införa 18-års gräns eller att man har målsmans skriftliga tillstånd för att få nyttja 
solarierna i kommunens lokaler,  
 
att Strålsäkerhetsmyndighetens informationsmaterial om riskerna med solarier, ska sät-
tas upp väl synliga för de som nyttjar solarierna i kommunens lokaler. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har aktualiserat frågan om informationsskyltar i kommuna-
la lokaler där solarier finns och vilken information personalen ger till dem som vill köpa 
solariekort och kan antas vara under femton år. 
 
Vid kontroll uppger anläggningarna att visst informationsmaterial finns uppsatt i anslut-
ning till solarielokalerna. I Strålsäkerhetsmyndighetens bestämmelser SSMFS 2008:36 
finns regler för hur och var informationen om solarier ska finnas. Under punkten 3 
framgår ”På eller intill solarier ska det finnas ett anslag i minst format A3 med den text 
och i det utförande som i dessa föreskrifter anges med rubriken ”Viktigt för dig som 
använder solarium. Anslaget ska placeras väl synligt för den som använder solariet”. 
Förvaltningen har tagit del av det informationsmaterial som Strålsäkerhetsmyndigheten 
gett ut och som finns att beställa som affisch och tycker att det fyller de krav nämndens 
politiker framfört.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget kan inga ekonomiska konsekvenser ses i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är viktigt att unga får information om de risker som finns med solarier. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att Strålsäkerhetsmyndighetens informationsmaterial om riskerna med solarier, ska sät-
tas upp väl synliga för de som nyttjar solarierna i kommunens lokaler. 
 
Beslutsunderlag 
1. Strålsäkerhetsmyndighetens råd. 
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 SoT/2010:7  
 
§ 140 

Service- och tekniknämnden frågar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att frågorna besvaras vid nästa sammanträde. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden ställer frågor till förvaltningschefen. 
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 SoT/2010:8  

 
§ 141 

Information om framtidsfrågor  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ordförande tog upp Nuolajärvis bryggor. De måste rustas upp, vems ansvar är det. 
Tippsta ser bedrövligt ut, sly och ris mm.  
 
Förvaltningschefen informerar om övriga framtidsfrågor. 
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 SoT/2010:9  

 
§ 142 

Kurser/Konferenser/Återkoppling  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Inga kurser eller konferenser anmälda till dagens sammanträde. 
 
Återkoppling: 
Bernd Lass och Botolf Brandebo deltog i Hållbar stadsomvandling i Kiruna 
25 – 26 maj 2010. 
 
 
 
 
 
  
 


