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§ 165 

Delgivningar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna och informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
1. SOT 2010:11 105 
Förvaltningschefen informerar om;  - Brushanen 1 och 2. 

- Välkommaskolans matsal. 
- Extra driftbidrag till Malmbergets Ishall. 
- Folkhälsorådets sammansättning. 
- Kommunakuten. 
- Detaljplaner för vägarna till Koskullskulle,   
   genomförandeavtal, samt östra och västra länken. 
- Energiplan. 
- Miljöplan. 
- Dokumenthanteringsplan. 
- Riktlinjer för projektarbeten i Gällivare kommun. 
- GC väg Dokkas. 
  

2. SOT  2010:308 041 
Slutredovisning investeringsobjekt. Projekt Apelqvistheden sed. Bassäng. 
 
3. SOT 2010:343 344 
Synpunkter på omdragning av dagvattenledning på ICA-tomten. 
 
4. SOT 2010:307 452 
Delegationsbeslut från Miljö- och byggnämnden: Beviljade ansökan om befrielse från 
kommunal avfallshämtning och anmälan. 
 
5. SOT 2010:358 452 
Bestridan fast avgift/år renhållning fritidshus. 
 
6. SOT 2010:369 317 
Skrivelse angående flyttning befintlig lyktstolpe på Raattamaavägen, Gällivare Kom-
mun. 
 
7. SOT 2010:360 100 
Utvecklingsenheten Ulf Hansson informerar om projekt Nya Gällivare. 
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 SoT/2010:5  

 
§ 166 

Kommunala råden informerar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp 
information från de kommunala råden. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information. 
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 SoT/2010:338  

 
§ 167 

Delårsbokslut för service- och tekniknämnden per 2010-08-31, skattemässig verk-
samhet  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa delårsbokslutet för service- och tekniknämndens skattemässiga verksamhet. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen har upprättat delårsbokslut per 2010-08.31. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa delårsbokslutet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delårsbokslut för service- och tekniknämnden, skattemässig verksamhet. 
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 SoT/2010:338  

 
§ 168 

Delårsbokslut för service- och tekniknämnden per 2010-08-31, affärsmässig verk-
samhet  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa delårsbokslutet för service- och tekniknämndens affärsmässiga verksamhet, 
 
att avstämningsperioderna för resultaten inom nämndens affärsmässiga verksamheter, 
förlängs från nuvarande tre år till fem år med 2009 som första år i avstämningsperioden, 
 
att VA-taxan 2011 avseende brukningsavgifter räknas upp enligt bilaga. 
  
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen har upprättat delårsbokslut per 2010-08.31. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa delårsbokslutet för service- och tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delårsbokslut för service- och tekniknämnden, affärsmässig verksamhet. 
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 SoT/2010:171  

 
§ 169 

Renhållningsordning och taxor  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att stå fast vid reglerna för fast avgift, avseende fritidshus inom kommunens verksam-
hetsområde i enlighet med tidigare antagen avfallstaxa, 
 
att service- och tekniknämnden tillsammans med miljö- och byggnämnden ser över reg-
ler och taxa för befrielse från sophämtning. 
 
Bakgrund 
Service och teknikförvaltningen har fått uppdraget av service- och tekniknämnden att 
redogöra för den av kommunfullmäktige antagna renhållningsordningen, i den del som 
avser avfallshantering för fritidshus i Gällivare kommun vid nämndens sammanträde 
den 28 september.  
 
Frågan har blivit mycket aktuell, eftersom fakturor avseende den fasta avgiften för fri-
tidshus skickats till fastighetsägarna i slutet av augusti, början av september. Avgiften är 
”helt ny” och har inte tidigare funnits i Gällivare kommun, vilket också skapar funder-
ingar hos de berörda. Flera ägare till fritidshus har dessutom uppgett, att man har fått 
beslut om uppehåll och/eller befrielse från sophämtning, vilket ytterligare ”krånglar till” 
frågan.  
 
En genomgång och redovisning av bakgrunden till avgiften är nödvändig. Ärendet be-
handlades första gången av kommunfullmäktige 2009 12 07 § 199 och då beslutades att 
återremittera ärendet för att anpassas till den nya taxan. 2010 04 12 § 49 fastställde 
kommunfullmäktige renhållningsordningen för Gällivare kommun med ikraftträdande 
2010 05 01. Taxan antogs 2010 04 12 § 50 av kommunfullmäktige. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget medför ärendet inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I nuläget medför ärendet inga ekonomiska konsekvenser. 
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Beslutsunderlag 
1. Gällivare kommuns renhållningsordning. 
2. Föreskrifter om avfallshantering för Gällivare kommun. 
3. Avfallstaxa för Gällivare kommun. 
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 SoT/2010:352  

 
§ 170 

Fördelning av verksamhetsbidrag  

 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att verksamhetsbidrag för perioderna 2010-01-01 – 2010-06-30 (budget 2010) samt 
2010-07-01 – 2010-12-31 (Budget 2011) utgår med 73:-/deltagare och 18:50:-
/aktivitetstillfälle, 
 
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 83 :-/deltagare och  
19:00:-/aktivitetstillfälle, 
 
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 93:-/deltagare och  
19:50:-/aktivitetstillfälle, 
 
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 113:-/deltagare och  
20:00:-/aktivitetstillfälle, 
 
att prioriterade områden är kommunens byar och prioriterade åldrar och grupper är 
flickor 13 – 19 år samt 
 
att uppdra till förvaltningen att se över fördelningsprinciperna för verksamhetsbidrag. 
 
Bakgrund 
Enligt gällande normer för kommunalt föreningsstöd ska Service- och tekniknämnden 
vid varje utbetalningstillfälle, 15 februari och 15 augusti årligen besluta vad varje delta-
gare ska vara värd respektive vad varje aktivitet ska generera i bidrag. Nämnden ska 
vidare besluta om ett större bidrag ska ges till 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 verksam-
hetsåret 2010 och den ram som förväntas medges nämnden 2011. Skulle kommande års 
ram för bidraget av någon anledning bli förändrad, har nämnden möjlighet att anpassa 
bidragsbeloppen i samband med beslutet om 2011 års verksamhetsbidrag. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Verksamhetsbidraget är av mycket stor betydelse för de föreningar som bedriver barn- 
och ungdomsverksamhet. Att ungdomar aktiveras på olika sätt är positivt ur ett  
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folkhälsoperspektiv. Föreningarnas verksamhet leder i flertalet fall till att barn och unga 
tränas i demokrati på ett praktiskt sätt och i bästa fall lär sig se allas olika värde. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att verksamhetsbidrag för perioderna 2010-01-01 – 2010-06-30 (budget 2010) samt 
2010-07-01 – 2010-12-31 (Budget 2011) utgår med 73:-/deltagare och  
18:50:-/aktivitetstillfälle 
 
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 83 :-/deltagare och  
19:00:-/aktivitetstillfälle 
 
att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 93:-/deltagare och  
19:50:-/aktivitetstillfälle 
 
att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 113:-/deltagare och  
20:00:-/aktivitetstillfälle samt 
 
att prioriterade områden är kommunens byar och prioriterade åldrar och grupper är 
flickor 13 – 19 år. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och teknikförvaltningens förslag avseende fördelning och prioritering av 
verksamhetsbidraget. 
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 SoT/2010:269  

 
§ 171 

Frågan om åtgärder avseende presenterad utredning, Dundrets Ridklubb   

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att ärendet tas upp vid nästa sammanträde. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen har presenterat utredning avseende Dundrets Ridklubb 
vid service- och tekniknämndens sammanträde 2010 06 15, § 137. Nämndens beslutade 
att bland annat uppdra åt förvaltningen att skicka utredningen till politiska partierna för 
synpunkter och att nämndens ledamöter också skulle informera sina partier. Vidare be-
slutades att ärendet skulle tas upp till ny behandling vid nämndens sammanträde 28 sep-
tember 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet är fortfarande under behandling och innan något beslut föreligger finns inga 
ekonomiska konsekvenser att redovisa.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet är fortfarande under behandling och innan något beslut föreligger finns inga 
konsekvenser som rör barn och unga att redovisa.   
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 SoT/2010:349  

 
§ 172 

Framtida organisering av flyktingmottagande  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att det framtida flyktingmottagandet organiseras i enlighet med i utredningen föreslagna 
riktlinjer. 
 
Bakgrund 
Efter att ha upprättat ett avtal med migrationsverket gav kommunstyrelsen service- och 
teknikförvaltningen uppdraget att starta upp en flyktingmottagning. Verksamheten har 
varit igång sedan september 2003.  
 
Kommunen har haft ansvaret för att slussa in nyanlända i samhället. Målgruppen har 
varit nyanlända som fått uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl 
samt kvotflyktingar. Även anhöriga till nyanlända har omfattats av mottagandet. Från 
och med den 1 december 2010 kommer flyktingmottagandet att förändras. Samord-
ningsansvaret kommer att övergå till Arbetsförmedlingen. Kommunen kommer även 
fortsättningsvis att ha ett ansvar för att introducera nyanlända men inte riktigt i samma 
omfattning.  
 
Förslag till beslut 
att det framtida flyktingmottagandet organiseras i enlighet med i utredningen föreslagna 
riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 
1. Flyktingmottagningens utredning. 
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 SoT/2010:354  

 
§ 173 

Principer vid fördelning av träning/tävlingstider i kommunala anläggningar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att Gällivare SK Friidrotts skrivelse och anhållan beaktas vid kommande översyn av 
principerna, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att se över fördelningsprinciperna för tilldelning av trä-
nings- och tävlingstider. 
 
Bakgrund 
Gällivare SK Friidrott anhåller i rubricerat ärende om utökade halltider för sin verksam-
het och för att uppnå önskemålen anser man  
 
att friidrotten betraktas som en inomhussport 
 
att friidrotten som en växande förening tillåts växa 
 
att översyn av principer för fördelning av halltider och hallar sker kontinuerligt och 
framför allt när nya idrotter startar 
  
att fördelningen utgår från antalet aktiva som föreningar har och dess behov samt utifrån 
behovet av förråd för förvaring av träningsutrustning som är grundläggande för att be-
driva träning 
 
att principerna för fördelning av träningstider och hallar är tydliga så att handläggare för 
lokalerna får ett bra arbetsmaterial 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att före-
ningen och dess verksamhet är i gott sällskap då i princip ingen förening och dess verk-
samhet är nöjd med tilldelningen av halltider. Många gånger beroende på att förenings-
livet anser att veckan består av måndag till torsdag och inte inkluderar fredag – söndag 
vilket även friidrotten erbjudits men avböjt. 
 
De av Service- och tekniknämnden antagna fördelningsprinciper för tilldelning av trä-
nings- och tävlingstider innefattar att säsongsanpassad verksamhet går före. Därav ham-
nar verksamheter som friidrott och fotboll längre ner i prioritering vid tilldelning av 
tider, vilket är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna tillgodose önskemålen ur 
ett helhetsperspektiv kopplat till tillgången på lokaler. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  168 (175) 
 
 2010-09-28 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Avseende översyn så anger fördelningsprinciperna att översyn skall ske i samband med 
ny mandatperiod och till sist så anser inte handläggare av fördelningen av tider att nu 
gällande principer är otydliga. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konstaterade om ekonomiskt stöd framkommer i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Bristen på tillgång av träningstider kan eventuellt medföra att friidrotten som aktivitet 
inte får plats för fler. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service och tekniknämnden besluta 
 
att Gällivare SK Friidrotts skrivelse och anhållan beaktas vid kommande översyn av 
principerna. 
  
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Gällivare SK Friidrott. 
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 SoT/2010:357  

 
§ 174 

Malmfältens MCK ansökan om föreningsbidrag  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att bevilja Malmfältens MCK 50 % av totalkostnaden 300 833 kr i enlighet med villko-
ren för bidragsgivning för ”Ny- och tillbyggnad av Fritidsanläggningar”. 
 
Bakgrund 
Malmfältens MCK ansöker i rubricerat ärende om bidrag för elinstallationer och bastu-
byggnad. Kostnaderna beräknas till 300 883 kr. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att föreningen 
uppfyller alla kriterier för bidragsgivning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsområde 304 och aktivitet 510 ”Bidrag ny- och tillbyggnad” har 200 000 kr 
i förfogande i driftbudgeten för 2010. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Enbart positiva för föreningens ungdomsverksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att bevilja Malmfältens MCK 50 % av totalkostnaden 300 833 kr i enlighet med villko-
ren för bidragsgivning för ”Ny- och tillbyggnad av Fritidsanläggningar”. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Malmfältens MCK. 
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 SoT/2010:14  

 
§ 175 

Motion av Bror Wennström (skp) angående vägbelysning inrättas efterVaaranievä-
gen i Markitta   

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen, då ekonomiska medel saknas.  
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionären framför 
synpunkter på belysningen på landsbygden. Framför allt, vill motionären peka på Vaa-
rantievägen i Markitta som är helt mörklagd på en sträcka omfattande cirka 200 meter. 
Vägen är dessutom smal och har kraftig lutning, vilket gör det riskfyllt att vistas där 
framför allt under den mörka årstiden. Två fasta boenden finns utefter vägen och dess-
utom ett flertal fritidshus. 
   
Motionärerna föreslår, att kommunfullmäktige anslår medel för komplettering av belys-
ning på den del av Vaarantievägen som idag saknar sådan. 
 
I sak ansluter sig service och teknikförvaltningen till motionärens synpunkter om beho-
vet av vägbelysning på vägavsnitt, som är mörklagda och som trafikeras av både gående 
och bilar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis upplysta vägar en viss garanti för 
att minska olycksrisken.  
 
Aktuell väg är en privat/enskild väg och service- och tekniknämnden har i beslut som 
trätt i kraft 2009 01 01 meddelat att ansökningar om uppsättning av vägbelysning på 
enskilda vägar ska av-slås. I det ramanslag som service- och tekniknämnden förfogar 
över prioriteras vägbelysning utefter allmänna vägar. Inom nämndens ansvarsområde 
finns inga andra ekonomiska medel som kan användas för en nyinstallation av vägbe-
lysning efter enskild väg.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis belysta vägar att föredra i de fall dessa trafi-
keras av gående, både barn och ungdomar.  
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen, då ekonomiska medel saknas.  
 
Beslutsunderlag 
1.  Motion av SKP, Sveriges kommunistiska parti. 
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 SoT/2010:7  

 
§ 176 

Service- och tekniknämnden frågar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga frågorna och informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen ang nämn-
dens verksamhet.  
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 SoT/2010:8  

 
§ 177 

Information om framtidsfrågor   

 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att med beaktande lägga information till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerar om framtidsfrågor för service- och tekniknämnden. 
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 SoT/2010:389  

 
§ 178 

Skoterled Vassaraträsk  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att tillsammans med miljö- och byggkontoret utarbeta för-
slag avseende anläggande av en permanent skoterled  som ska ersätta nuvarande tillfäl-
liga led på Vassaraträsk. 
 
Bakgrund 
Frågan om skotertrafik på leden utefter Vassaraträsk har reglerats med tidsbegränsade 
föreskrifter. Behovet och kravet på, att hitta permanent lösning för aktuell led är stort. 
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 SoT/2010:9  

 
§ 179 

Kurser/Konferenser/Återkoppling  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att Botolf Brandebo deltar i Trafikverkets nätverksträff 19-20 oktober 2010 i Skellefteå, 
 
att i övrigt lägga kurserna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Trafikverket inbjuder till Nätverksträff 
Tid och plats: 19-20 oktober 2010 i Medlefors, Skellefteå. 
Kostnad: Trafikverket står för alla kostnader för seminariet. Deltagarna står själv för 
resa och logi. 
Anmälan: senast 1 oktober. 
 
Regionsförbundet Södra Småland inbjuder till kurs ”Bryt tystnaden!” – om våld mot 
kvinnor med utländsk bakgrund, äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. 
Tid och plats: 3 och 4 november 2010 i Växjö. 
Kostnad: Avgift för halvdagsseminarium 3 nov är 700 kr/deltagare inkl kaffe. Avgift för 
heldagsseminariet 4 nov är 1 700 kr/deltagare inkl kaffe och lunch. 
Anmälan: senast 4 oktober. 
 
Kommunakuten inbjuder till kursen ”Personuppgiftslagen – inriktning på arbetslivet” 
Tid och plats: 4 november 2010 på Saturnus konferens, Stockholm. 
Kostnad: 2 875 kr exkl moms, inkl dokumentation, lunch och kaffe. 
Anmälan: senast 11 oktober. 
 
Kommunakuten inbjuder till seminarium ”Ska kommunerna fortsätta att äga och driva 
idrottsanläggningar?” 
Tid och plats: 22 november 2010 på Saturnus konferens, Stockholm. 
Kostnad: 3 350 kr exkl moms, inkl dokumentation, lunch och kaffe. 
Anmälan: senast 28 oktober. 
 
Beslutsunderlag 
1 - 4. Kursinbjudan. 
 
 
  
 


