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§ 94 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Delgivningar 
 
1. SOT 2008:20 105 
Förvaltningschefen informerar: 
 
2. SOT 2008:270 042 
Ks § 74, 2008-05-05. Budgetuppföljning. 
 
3. SOT 2008:274 040 
Ks § 99, 2008-05-05. Ansökan om ekonomiska resurser för utbyte av väderskydd, buss-
hållplatser, Gällivare Kommun. 
 
4. SOT 2008:205 106 
Beslut om utbetalning av ersättning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssy-
stemet. 
 
5. SOT 2008:17 351 
Underrättelse i mål nr M 207-08. Överklagande av Länsstyrelsen i Norrbottens läns 
beslut 2008-01-07 angående Skaulo/Puoltikasvaara avloppsreningsverk. 
 
6. SOT 2008:253 511 
Beslut. Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning 
på E 10 i Skrövån, Gällivare kommun. 
 
7. SOT 2007:180 512 
Beslut. Länsplan för regional transportinfrastruktur i Norrbottens län 2004-2015 – 
Kommunalt stimulansbidrag och Mindre trafiksäkerhetsåtgärder 2008-06-05. 
 
8. SOT ”008:243 534  
Beslut. Ansökan om utvidgning av befintligt tillstånd till kameraövervakning. 
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9. SOT 2008:297 370 
Sveriges kommuner och Landsting. Regler för mätning av energiåtgång för gatubelys-
ning, parkeringsmätare m m. 
 
10. SOT 2008:277 537 
Beslut om driftbidrag till icke statliga flygplatser. 
 
11. SOT ”008:263 537 
Luftfartsstyrelsens beslut till ansökan om godkännande av NDB bana 12 vid Gällivare 
flygplats. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  6 (36) 
 
 2008-06-17 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2008:198  

 
§ 95 
Delegationer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
EKONOMIFRÅGOR 
 
Ned- och avskrivning av kundfordringar, delegationsanmälan 
 
Ekonomienheten har sammanställt obetalda kundfordringar 
 
 Belopp i kr  Belopp i kr 
Verksamhet som avskrives    som nedskrives
   
700  Industri & affärslokaler 47.440    23.000  
201  Service & Teknikförv.          1.200 
6138 Arbetsorder       4.498 
788  Företagsavfall    11.974 
380 Sim & sporthallar    10.000  
  
Fordringarna som nedskrivs är överlämnade till Kundinkasso för långtidsbevakning.  
Fordringar som föreslås avskrivas avser fordringar där ytterligare intäkter ej kan förvän-
tas 
 
Förslag till beslut 
Ekonomienhetens förslag till service- och tekniknämnden 
 
att avskriva 47.440 kr samt nedskriva 50.672 kr. 
 
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
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Förvaltningschef inom service- och teknikförvaltningen har beslutat om mindre organi-
sationsförändring som inte påverkar service till kommuninvånarna. På grund av svårig-
het att rekrytera till denna tjänst avvaktas med tillsättning på tjänsten. Det innebär att 
denna säsong är antalet säsongsanställda oförändrat. 
 
Förvaltningschefen har beslutat 
att omreglera två säsongsanställningar till 1,0 tjänst som anläggningsarbetare. 
Förhandlingar med facklig organisation har genomförts, enligt protokoll. 
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 SoT/2008:92  

 
§ 96 
Budgetuppföljning april 2008  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningen t.o.m. april 2008. 
 
Bakgrund 
Periodens överskott har till största delen uppstått inom fastighetsförvaltningen eftersom 
driftkostnader inte har fakturerats kommunen. Även uteblivna elfakturor avseende gatu-
belysningen visar överskott. 
 
Vinterns kostsamma snöröjning beräknas till ca 2,4 miljoner kronor i underskott. Flyg-
platsen kommer att ge ca 1 miljon kronor i överskott om inget oförutsett inträffar. Pre-
liminär prognos för skatteverksamheterna är därmed minus 1,4 miljoner kronor. 
 
Prognosen för affärsverksamheterna är att de kommer att hålla budgeten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Underskottet på 1,4 miljoner kronor är i dagsläget inte finansierat inom nämndens ram.  
 
Förslag till beslut 
 
Ärendet lämnas öppet till nämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning för april 2008. 
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 SoT/2008:302  

 
§ 97 
Anbud leverans av lastmaskin till GVA  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att anbudet avgivet av GT Center i Skellefteå AB antas och att upphandlingskontrakt 
tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att för-
valtningsdomstol inte förordar om åtgärd enligt 16 kap 2 § LOU, Lagen om Offentlig 
Upphandling. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Vi har på uppdrag av verksamhetsansvariga infordrat anbud avseende rubr enligt för-
frågningsunderlag. Anbudsinbjudan har skett enligt gällande regler. 
 
Följande har erhållit förfrågningsunderlaget; 
Pon Equipment AB, Kiruna. 
GT Center in Skellefteå AB, Skellefteå. 
Swecon Anläggningsmaskiner AB, Luleå. 
NTT AB, Gällivare . 
Allinport, Gällivare. 
Mercell svenska AB, Göteborg. 
Opic, Linköping. 
 
Anbud har inkommit från följande; 
Pon Equipment AB, Kiruna. 
GT Center in Skellefteå AB, Skellefteå. 
Swecon Anläggningsmaskiner AB, Luleå. 
 
Sammanställning samt utvärdering av anbuden redovisas i ”Sammanställning-
utvärdering anbud leverans av lastmaskin Gva.” 
Av utvärderingen framgår att det ekonomiskt fördelaktigaste anbudet är avgivet av  
GT Center i Skellefteå AB med JCB 426 HT . 
 
Finansiering  
Budget 2008 ramanslag maskiner och fordon 3.000 kkr 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att anbudet avgivet av GT Center i Skellefteå AB antas och att upphandlingskontrakt 
tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att för-
valtningsdomstol inte förordar om åtgärd enligt 16 kap 2 § LOU. 
 
Utvärderingen har skett i samråd med verksamhetsansvariga. 
 
Beslutsunderlag 

1. Inköpsfunktionens utvärdering. 
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 SoT/2008:150  

 
§ 98 
Antagande av anbud ombyggnad Storgatan  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta anbudet avgivet av AB Berggren&Bergman och att upphandlingskontrakt teck-
nas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvalt-
ningsdomstol inte förordar om åtgärd enligt 16 kap 2 § LOU, Lagen om Offentlig Upp-
handling. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Rubr  projekt har varit annonserad för anbudsräkning med förfrågningsunderlag upprät-
tat av Sweco VBB. 
 
Anbudsinbjudan har skett enligt gällande regler. 
 
Följande har erhållit förfrågningsunderlaget; 
Peab, Luleå. 
Vägverket Produktion, Luleå. 
AB Berggren&Bergman, Luleå. 
 
Anbud har inkommit från AB Berggren&Bergman, anbudssumma 5.660.000 kr exkl 
moms. 
 
Med utgångspunkt från anbudet avgivet av AB Berggren&Bergman blir beräknad pro-
duktionskostnad enligt nedan. 
Anbud 5.660.000 
Oförutsett ca 10%    550.000 
Projektering    275.000 
Byggledning      30.000 
_____________________________________________________ 
Summa  6.515.000                                      6.500.000 kr exkl moms 
 
Tillkommande kostnad för option; elförsörjning Storgatan: 740.000 + oförutsett 70.000 
= 810.000. Totalkostnad inkl option = 7.310.000 kr exkl moms. 
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Finansiering 
Kommunstyrelsens protokoll Ks/2008:406 §140. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta anbudet avgivet av AB Berggren&Bergman och att upphandlingskontrakt teck-
nas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvalt-
ningsdomstol inte förordar om åtgärd enligt 16 kap 2 § LOU. 
Utvärderingen har skett i samråd med verksamhetsansvariga. 
 
Beslutsunderlag 

1. Inköpsfunktionens utvärdering. 
2. Ks § 140, 2008-06-10. 
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 SoT/2008:301  

 
§ 99 
Stående punkt på dagordning  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att införa en stående punkt på nämndens dagordningar med rubriken ”Kommunala råden 
informerar”, 
 
att beslutet delges det kommunala pensionärsrådet. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 11 februari 2008, § 15 beslutat att införa en stående punkt på 
kommunstyrelsens dagordning, där de valda representanterna för de kommunala råden 
ges möjlighet att kort informera kommunstyrelsen. 
 
Vid sammanträde den 23 maj 2008 § 20 beslutade Kommunala pensionärsrådet att re-
kommendera kommunens övriga nämnder att införa samma rutin. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
Att införa en stående punkt på nämndens dagordningar med rubriken ”Kommunala rå-
den informerar”. 
 
Beslutsunderlag 

1. Protokoll Kommunala handikapprådet 2008-05-23 § 20. 
2. Protokoll Kommunstyrelsen 2008-02-11 § 15. 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  14 (36) 
 
 2008-06-17 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2008:252  

 
§ 100 
Ansökan om bidrag till Ridklubben Dundret  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till service- och teknikförvaltningen för vidare utredning. 
 
Bakgrund 
Ridklubben Dundret ansöker om bidrag i rubricerat ärende till en totalkostnad på 
3.015.000 kr och posterna sammanfattas enligt nedan. Därutöver önskar föreningen att 
kommunen tar över fastigheten. 
   
   
 Kr: 
1.   Åtgärder takläckage samt snörasskydd 350.000  
2.   Nya staket rasthagar 350.000  
3.   Byte ridhusbotten i manegen 350.000  
4.   Nya datorer och program 125.000  
5.   Målning fasaden 300.000  
6.   Dränering väg och manegevägg 200.000  
7.   Utbyte låssystem 175.000  
8.   El-revision   50.000  
9.   Byte dörrar och garageportar 140.000  
10. Upprustning Ridstigen, nytt material 300.000  
11. Nya sadlar  200.000  
12. Förnya hästar och ponnys 200.000  
13. Förlusttäckningsbidrag 2007 275.000  
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet gjort bedömningen om 
att punkterna 1-3 samt 5-10 (2.215.000 kr) kan anses berättigade för bidragsgivning och 
kopplat till fastigheten och verksamhetsområden. De övriga punkterna tolkas mer vara 
kopplat till en form av driftsnivå som föreningen själva måste ombesörja finansie-
ring/prioritering för. Förlusttäckningsbidrag är nog också att betrakta som egen drifts-
prioritering och här skall nog kommunen akta sig för att skapa prejudikat. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta föreslå 
Kommunstyrelsen  
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att bevilja  Ridklubben Dundret bidrag för punkterna 1-3 samt 5-10 mot uppvisande av 
verifikat för nedlagda kostnader till ett maximerat belopp om 2.215.000 kr fördelade 
med 715.000 kr 2008, 750.000 kr 2009 och 2010. 
 
Beslutsunderlag 

1. Ridklubben Dundrets önskelista. 
2. Ansökan om förlusttäckningsbidrag 2007. 
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 SoT/2008:310  

 
§ 101 
Ansökan om kommunala lönebidrag  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att bevilja Gällivare Skidallians kommunalt lönebidrag med högst 32.400 kronor per år. 
 
Bakgrund 
Föreningen Gällivare Skidallians har inkommit med ansökan om kommunalt lönebidrag 
för en anställning med administrativa arbetsuppgifter och på heltid. Prioriteringsord-
ningen för erhållande av bidrag medför att nu aktuell förening kan beviljas bidrag. Det 
kommunala bidraget per år har beräknats till 32.400 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningens arbetsmarknadsavdelning föreslår service- och tek-
niknämnden besluta  
 
att bevilja Gällivare Skidallians kommunalt lönebidrag med högst 32.400 kronor per år. 
 
Beslutsunderlag 

1. AMA:s utredning. 
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 SoT/2008:304  

 
§ 102 
Regional systemanalys 2010-2020  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga lämnat yttrande över Regional systemanalys till handlingar-
na. 
 
Bakgrund 
Regeringen har gett uppdrag åt Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfarts-
verket samt länsstyrelser/regioner att inleda förberedelsearbetet för åtgärdsplaneringen 
av infrastrukturåtgärder perioden 2010 – 2020. Gällivare kommun representeras i Läns-
styrelsens arbetsgrupp av flygplatschef och förvaltningschef service- och teknikförvalt-
ningen. Dessa har fått utkast till systemanalys för yttrande.  
 
Systemanalys är inte en plan utan en genomgång av hur olika transportsystem kan bidra 
till att uppfylla olika nationella, regionala och lokala mål. I rapporten presenteras trans-
portslagsövergripande analyser, transportsystemets brister och funktion utifrån mål och 
behov. Metoden för analys bygger på att eftersöka så kostnadseffektiva lösningar som 
möjligt för identifierade behov utifrån en given prioriteringsordning. I den tas frågor om 
åtgärder som kan påverka valet och behovet av transporter, åtgärder som ger effektivare 
nyttjande av befintlig infrastruktur, begränsade ombyggnadsåtgärder effektiva nyinve-
steringar och större ombyggnadsåtgärder. 
 
Tiden för yttrande har varit mycket begränsad varför representanterna från kommunerna 
lämnat yttrande enligt bifogad skrivelse.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att med godkännande lägga lämnat yttrande över Regional systemanalys till handlingar-
na. 
 
Beslutsunderlag 

1. Yttrande över Regional systemanalys, 2010-2020. 
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 SoT/2008:312  

 
§ 103 
Gällivare kommuns tillsyn av källsortering och miljöstationer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att aktuell rapport ska ingå som en del av det arbetsmaterial som utredningen om ren-
hållningsordningen ska hantera. 
 
Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev, Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers genomfört en granskning av kommunens tillsyn av källsortering och miljö-
stationer. Ett utkast avseende granskningen och de slutsatser Komrev drar av denna har 
nu presenterats. 
 
De frågeställningar som rapporten ska ge svar på är om tillsynen av källsorteringen och 
miljöstationerna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen av 
källsorteringen och miljöstationerna är tillräcklig.  
 
Frågorna kring avfallshantering mm regleras till stor del med gällande lagar. För Gälli-
vare kommun finns en av kommunfullmäktige antagen renhållningsordning, som ska 
innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en av-
fallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om 
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  
 
Renhållningsordningen är den samlade benämningen för avfallsplanen och föreskrifter-
na om avfallshantering. Föreskrifterna om avfallshantering är kommunens lokala be-
stämmelser inom avfallsområdet. Det kommunala ansvaret enligt miljöbalken är att an-
svara för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive tex. slam och latrin och 
planering samt utfärdandet av lokala bestämmelser för avfallshantering. Det finns möj-
ligheter för kommunerna att utöka sitt ansvar att omfatta farligt avfall från verksamhe-
ter.  
 
Service- och tekniknämnden har under våren 2008 beslutat om direktiv för utredning av 
nu gällande renhållningsordning och avfallsplan. Med hänsyn till det arbetet och det 
förslag till revidering alternativt ny renhållningsordning som kommer att presenteras 
föreslår service- och teknikförvaltningen att Komrevs rapport ingår i det arbetsmaterial 
som nu nämnda utredning ska hantera. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen har granskat utkastet till rapport och föreslår service- 
och tekniknämnden besluta  
 
att aktuell rapport ska ingå som en del av det arbetsmaterial som utredningen om ren-
hållningsordningen ska hantera. 
 
Beslutsunderlag 

1. Utkast revisionsrapport, Gällivare kommuns tillsyn av källsortering och miljö-
stationer. 
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 SoT/2008:313  

 
§ 104 
Gällivare kommuns inventarienhantering av främst konstsamlingen  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att inte avge något yttrande. 
 
Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev, Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers genomfört en granskning av kommunens inventariehantering. Ett utkast avse-
ende granskningen och de slutsatser Komrev drar av denna har nu presenterats. 
 
Den fråga som berör service- och tekniknämnden är om den interna kontrollen avseende 
kommunens bilpark är tillräcklig. Enligt rapporten pågår för närvarande ett utrednings-
arbete vid nämnd- och utredningsenheten i syfte att presentera ett förslag avseende en 
transport- och resepolicy för Gällivare kommun.  
 
Kommunen äger eller leasar 180 fordon enligt uppgifter i april månad 2008. Enligt 
sammanställning har service- och teknikförvaltningen 108 personbilar och cirka 40 per-
sonbilar. Lätta lastbilar och/eller flakbilar. Varje fordon har en ansvarig befattningsha-
vare och i redovisningar anges registreringsnummer och ett särskilt objektnummer. 
Kostnadsuppföljningen på varje objekt eller fordon har därmed förbättrats avsevärt. I 
service- och teknikförvaltningens GVAF-avdelning finns ett dataprogram som möjlig-
gör redovisning av kostnader, verkstadsbesök, uppföljning av matar- och bränsleuppgif-
ter, boka tid för planerat underhåll mm. På sikt kan möjlighet finnas att koppla ihop 
detta system med bokföringsprogrammet i kommunen och på sätt få data som möjliggör 
en bra uppföljning och bra underlag för beslut i investerings- eller leasingfrågor. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen har granskat utkastet till rapport och föreslår service- 
och tekniknämnden besluta att inte avge något yttrande. 
 
Beslutsunderlag 

1. Utkast revisionsrapport, Gällivare kommuns inventariehantering av främst 
konstsamlingen. 
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 SoT/2008:115  

 
§ 105 
Granskning av kommunens underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät  
 
Beslut 
Service- och teknikförvaltningen beslutar 
 
att återremittera ärendet till service- och teknikförvaltningen för vidare utredning. 
 
Bakgrund 
Gator/vägar. Driftbudget. Akut och planerat underhåll 
Gatu-enheten inventerar och kartlägger varje år underhållsbehovet för gator och vägar i 
tätorten och landsbygden (grovplanering). Inventeringarna sammanställs i en 3-årig un-
derhållsplan. 
 
Underhållsplanerna dokumenteras i exel-dokument och uppdateringar sker i 
GEOSECMA. Eftersläpningen i GEOSECMA är ca 2 år p g a resursbrist. Samordning-
en mellan GEOSECMA och olika dokument kan förbättras. En administrativ resurs 
skulle frigöra ledning/planering för operativa underhållsinsatser.  Uppdelning i förebyg-
gande och avhjälpande underhåll kan också tydliggöras (budgetbok). 
 
Gatu- och vägunderhållet har under flera år varit eftersatt på grund av brist på ekono-
miska medel och personella resurser. Nästan enbart akuta underhållsinsatser sker idag 
inom driftbudgetramen. Medel saknas för planerat underhåll. Speciellt på landsbygden 
är vägunderhållet eftersatt.  
 
Snörika vintrar medför att driftbudgeten överskrids vilket medför negativa konsekven-
ser för sommarunderhållet (inbesparing av medel för att klara budgeten).   
 
Gator/vägar. Investeringsbudget 
En viss del av det planerade underhållet ingår i den 3-åriga investeringsbudgeten. Några 
exempel på investeringsprojekt är ombyggnad av Sikträskvägen, Offentlig belysning, 
Malmbergsvägen, Storgatan, nya rondeller, nya bostadsområden, nya industritomter, 
nya handelstomter, etc. 
 
För att komma ikapp med det eftersläpande akuta vägunderhållet och kompensera för 
ökade entreprenörskostnader p g a överhettning i Malmfälten bör investeringsbudgeten 
utökas med 5 Mkr/år under en 3-årsperiod med start f o m 2010.  
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Va-underhållet och investeringsbudget   
Va-underhållet är uppdelat på akuta och planerade aktiviteter enligt driftbudgetboken. 
Inmatning av driftstörningar i GEOSECMA eftersläpar ca 2 år pga. resursbrist. Liksom 
för gatu- och vägenheten önskas en gemensam administrativ resurs för va-sidan.  
 
Ramen för va-investeringarna (10 Mkr/år) räcker för närvarande inte till för att täcka 
alla angelägna projekt. Mycket tid och pengar går bl a åt till att söka vattenläckor. Ge-
nom att investera i datoriserad läcksökningsutrustning kan de akuta underhållskostna-
derna reduceras.  
 
Överhettning och konkurrenssituationen bland leverantörer/entreprenörer i Malmfälts-
regionen har bidragit till nästan en fördubbling av alla anbudspriser under 2008.  
 
Med anledning av det eftersatta va-underhållet och överhettningssituationen i Malmfäl-
ten begärs en utökning av investeringsmedlen med 5 Mkr/år till totalt 15 Mkr/år med 
start f o m år 2010. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
  
att utöka gatu-/väginvesteringsbudgetramen inom tätorten och landsbygden med 5 
Mkr/år under en 3-årsperiod med start f o m 2010 för att komma ikapp med det efter-
släpande akuta underhållet och ökade entreprenörskostnader. 
 
att utöka va-investeringsbudgetramen med 5 Mkr/år till totalt 15 Mkr/år under en 3-
årsperiod med start f o m  2010 för att komma ikapp det eftersläpande akuta underhållet 
och ökade entreprenörskostnader. 
 
att utöka driftorganisationen inom enheterna gata och va med en gemensam administra-
tiv resurs på heltid för att friställa arbetsledning/planerare för operativa underhållsinsat-
ser.   
 
Beslutsunderlag 

1. Revisorernas granskning av kommuns underhållsplanering för gator och VA-
ledningsnät. 

2. Öhrlings PriceWaterHouseCoopers revisionsrapport. 
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 SoT/2008:174  

 
§ 106 
Yttrande angående remiss avseende hastighetsförändring på nationella vägar i 
Norrbottens län  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att ovanstående yttrande skall utgöra remissvar på Vägverkets föreslagna hastighetsför-
ändringar på det nationella vägnätet. 
 
Bakgrund 
Hastighetsgränserna på de statliga vägarna skall ses över och ett tiostegssystem kommer 
att införas. Nuvarande hastighetsgränser kommer att kompletteras med 40, 60, 80, 100 
och 120 km per timme. 
 
Gällivare kommuns invånare och näringsidkare har långa avstånd till andra tätorter och 
städer i Norrbotten därför måste transportbehovet tillgodoses på det nationella vägnätet.  
Lägre hastigheter på E45 och E10 kan få negativ inverkan på de långväga person och 
godstransporterna och därmed förutsättningar för god regional utveckling. 
Därför bör eftersläpningen av åtgärder för höjd vägstandarden på E10 och E 45 priorite-
ras högt i kommande års planering för regional transportinfrastruktur i Norrbottens län. 
 
Hastighetssänkningar på vissa delsträckor där de är motiverade ur trafiksäkerhets-
synpunkt kan accepteras fram till att erforderliga vägombyggnader blir utförda de när-
maste åren. Sänkt hastighet bidrar också till lägre koldioxidutsläpp vilket naturligtvis 
utgör vår gemensamma strävan mot de nationella miljömålen men bör samtidigt vägas 
mot transportbehovet och långväga pendlingsresor. 
 
E 10 
Gällivare kommun föreslår att hastigheten på  E10 sänks på de vägavsnitt som utgör 
delen Törböle till Mojärv från 110 till 100 km per timme. 
 
Från Gyljen till Stenbron bibehålls 110 km per timme.  
Delen Skröven – Lansån  där vägunderhållet är eftersatt och vägen har låg standard, 
sänks hastigheten till 90 km per timme tillfälligt, fram tills ombyggnad är gjord. Däref-
ter 110 km per timme. 
 
Delen Aitik vägskälet till kontrollplatsen samt hastigheten vid vägskälet 
E10/E10.01/Stenbron sänks till 80 km per timme. 
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Stenbron till Svappavaara har delvis låg geometrisk standard och är bitvis smal. Nuva-
rande hastighet 110 föreslås föreskrivas till 100 km per timme. 
 
De övriga lokala hastighetsbegränsningar på vägavsnitt som bl a ligger inom tätbebygg-
da områden längs E10 bör vara oförändrade förutom den relativt långa 70 km sträckan i 
Gyljen mot över Kalix som är bättre motiverad att begränsas till 80 km per timme under 
förutsättning att cyklister och gående får egen bana avskilt med grönremsa eller kant-
sten.  
 
Delen Kiruna – Riksgränsen bedöms hastighetsanpassningar utföras i enlighet med 
Vägverkets förslag. 
 
E 45 
Förbi väganslutning mot Gällivare flygplats sänkning av hastigheten till 80 km bör om-
fatta delen 150 m väster om väganslutningen tillika 150 m öster om korsningen. 
 
Delen Arvidsjaure - Jokkmokk – Gällivare samt Gällivare – Karesuando bedöms has-
tighetsanpassningar utföras i enlighet med Vägverkets förslag. 
 
Delen Västerbottens Länsgräns – Arvidsjaure kommenteras inte. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen förslår service och tekniknämnden att besluta 
 
att ovanstående yttrande skall utgöra remissvar på Vägverkets föreslagna hastighetsför-
ändringar på det nationella vägnätet. 
 
Beslutsunderlag 

1. Vägverkets remiss av hastighetsförändring på nationella vägar genom Norrbot-
tens län och Västerbottens län. 
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 SoT/2007:416  

 
§ 107 
Framtida drift och bemanning av flyginformationen (AFIS) vid Gällivare kommun  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avslå upprättat förslag till avtal med LFV rörande flygtrafiktjänst vid Gällivare flyg-
plats,  
 
att uppdra till flygplatschef Michael Gustafsson att utreda flygtrafiktjänst vid Gällivare 
flygplats i egen regi. 
 
Bakgrund 
Idag finns tre heltidstjänster som AFIS-tjm varav en av tjänsterna även innefattar 
chefskapet för ATS. Dessa tre tjänster räcker idag, med förändrad arbetstidslagstiftning, 
knappt att bemanna ordinarie öppethållande vid flygfältet. Än mindre finns utrymme att 
klara inom sig sjukfrånvaro och ledigheter. 
 
Föreligger förslag till avtal rörande flygtrafiktjänsten vid Gällivare flygplats och en of-
fert på denna tjänst från LFV. 
 
LFV/ANS/ATA åtar sig att bedriva flygtrafiktjänst vid Gällivare flygplats. I detta ligger 
fulla ansvaret vad avser operativt ansvar, drifthandbok, certifiering och bemanning. 
 
Gällivare flygplats åtar sig att stå för ändamålsenliga lokaler och utrustning för tjänstens 
bedrivande. 
 
Flygplatsens personal som idag bemannar flygtrafiktjänsten kommer att erbjudas verk-
samhetsövergång till den nya uppdragstagaren LFV. I övrigt kommer Gällivare flyg-
plats att behålla gällande tillstånd och certifieringar vilket medför att driften både kan 
tas tillbaka in i kommunen eller att avtalet övergår till annan entreprenör efter att flyg-
trafiktjänsterna avreglerats i Sverige. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att Gällivare kommun tecknar avtal med LFV att gälla fr o m 1 oktober 2008 t o m 31 
december 2009 som ett försöksår. Om parterna är nöjda med ingånget avtal finns däref-
ter möjlighet till förlängning ett år i taget dock längst t o m 31 december 2011. 
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Kostnaden uppgår till 2.150.000 kronor med en uppräkning under avtalstiden med 3 % 
per år. 
 
Kostnaden för entreprenaden finansieras inom flygplatsens befintliga driftbudgetsram. 
 
Uppdra åt ansvarig på Gällivare flygplats att handha genomförande processen för den 
verksamhetsövergång som blir aktuell. 
 
Beslutsunderlag 

1. Protokoll från förhandling enligt § 11 MBL. 
2. Information § 19 MBL inför förhandling 29 maj. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 108, 2007-11-06. 
4. LFV:s offert, 2007-09-27. 
5. Service- och tekniknämndens protokoll § 99, 2007-09-25. 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  27 (36) 
 
 2008-06-17 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2008:311  

 
§ 108 
Samråd. Detaljplan för Nikkaluokta fjällanläggning, Gällivare kommun  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tillstyrka upprättat förslag till detaljplan för Nikkaluokta Fjällanläggning. 
 
Bakgrund 
Nu aktuellt planområde ligger i centrala Nikkaluokta och idag finns Nikkaluokta Fjäll-
anläggning etablerade inom området. Syftet med detaljplaneförslaget är att ge Nikkalu-
okta Sarri AB möjlighet till utbyggnad. Befintlig bebyggelse består av huvudbyggnad 
som inrymmer reception, butik, konferenslokaler, restaurang mm samt ett 10-tal mindre 
övernattningsstugor.  
 
Behov av fler övernattningsplatser med högre standard än de befintliga stugorna finns 
och företaget ser möjligheter att utveckla verksamheten. Aktuell utbyggnad innebär att 
befintliga stugor ska byggas om och att två parhus med fyra lägenheter ska byggas. 
 
Nu gällande översiktsplan för Gällivare kommun, markerar marken i området som 
lämplig för friluftsliv. Planområdet ligger inom område för riksintresse för friluftsliv, 
naturvård och för rörligt friluftsliv. Planområdet gränsar också till Natura 2000-område 
för Torneå och Kalix älvar med käll- och biflöden som regeringen godkänt som förslag 
enligt art- och habitatdirektivet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har redan 2005 beslutat medge att ändring av detaljplanen 
får prövas i en planprocess men antagandet har överklagats och därmed upphävts av 
Regeringen. Nu upprättat förslag har omarbetats utifrån de synpunkterna som Regering-
en framförde och  förändringar i planhandlingarna har gjorts vad avser byggrätter inom 
området, parkeringsytor samt vissa förtydliganden vad gäller riksintressen och Natura 
2000-området. 
 
Kommunala va-ledningar och övrig teknisk försörjning finns utbyggd inom området. 
Det kommunala VA-nätet har god kapacitet och all planerad bebyggelse kan anslutas till 
detta. Avloppsvattnet tas om hand i det kommunala avloppsreningsverket vilket elimi-
nerar risken för påverkan på Natura 2000-området. Gällande tillstånd för utsläppsrätter 
finns. Genom ett avtal med Kiruna kommun sköts upphämtning av avfall av dessa och 
inom området finns behållare  för uppsamling av glas, metall och liknande avfall. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen har inget att tillföra till planförslaget och föreslår ser-
vice- och tekniknämnden besluta  
 
att för sin del tillstyrka upprättat förslag till detaljplan för Nikkaluokta Fjällanläggning. 
 
Beslutsunderlag 

1. Upprättat förslag till detaljplan för Nikkaluokta Fjällanläggning. 
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 SoT/2008:131  

 
§ 109 
Detaljplan för Gällivare 57:17, 57:24 m fl (Malmheden) inom Kulleporten i  
Gällivare kommun  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tillfartsväg till parkeringsytorna som Coop avser ställa i ordning bör vara öppen mot 
Sommarvägen för att möjliggöra fler infarts- och utfartsmöjligheter till handelsområdet. 
En sådan öppning skulle med sannolikhet sprida trafiken på ett sätt som ger en bättre 
framkomlighet vid tider med stor trafikbelastning, 
 
att aktuell väg ska ligga utanför den tomt som Coop disponerar då flera handelsområden 
har sin tillfart via denna väg. Diskussioner om aktuell väg ska vara gemensam för han-
delsutövarna bör upptas. 
 
Bakgrund 
Planområdet ingår i industriområdet Kulleporten och är en del av Malmheden. Nu upp-
rättad detaljplan medger i huvudsak handel och berör en utökad byggrätt för Coop som 
redan är etablerade på området. I den fördjupade översiktsplanen för Gällivare-
Malmberget-Koskullskulle redovisas den framtida markanvändningen som lämplig för 
handel, service och verkstäder. Verksamheten förordas ligga avskilt från bostäder med 
hänsyn till störningsrisken.  För området finns gällande detaljplaner, byggnadsplaner 
och stadsplaner. Samtliga dessa förordar en markanvändning som överensstämmer med 
nu utställd detaljplan.  
 
Planområdet omfattas av riksintresset för värdefulla ämnen och järnmalm. Också väg  
E 10 som är av riksintresse angränsar till planområdet. I planområdet rinner en bäck, 
som är ett biflöde till Torne- och Kalix älvsystem som är klassade som Natura 2000-
område. Malmbergsleden och E 10/Cellulosavägen är primärleder för transporter med 
farligt gods. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utökning av handel i områ-
det och en utökad byggrätt för Coop som redan är etablerade i området. 
 
Coop har presenterat förslag som innebär en utbyggnad av befintlig lokal österut mot 
Sommarvägen. Planerad utbyggnad medför att all kvartersmark bebyggs mot Sommar-
vägen vilket kommer att innebära att nuvarande GC-väg måste flyttas och Sommarvä-
gen avsmalnas. Befintliga busshållplatser flyttas till lämpliga ställen utmed Sommarvä-
gen.  
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En detaljplan liknande denna där all kvartersmark mot gator/vägar ianspråktas för de 
behov aktuell etablering har, bör nogsamt prövas. Ur trafiksäkerhetssynpunkt och då 
framför allt för gruppen oskyddade trafikanter är en sådan lösning inte tilltalande. Då 
denna detaljplan görs med hänsyn till en redan etablerad verksamhet måste bedömning-
en ske utifrån den situationen. Framtida studier och överväganden beträffande trafiklös-
ningar som minskar trafikbelastningen på Sommarvägen bör göras. 
 
Service- och teknikförvaltningen har granskat detaljplanen och vill särskilt påtala föl-
jande; 
- tillfartsväg till parkeringsytorna som Coop avser ställa i ordning bör vara öppen mot 

Sommarvägen för att möjliggöra fler infarts- och utfartsmöjligheter till handels-
området. En sådan öppning skulle med sannolikhet sprida trafiken på ett sätt som ger 
en bättre framkomlighet vid tider med stor trafikbelastning. 

- aktuell väg ska ligga utanför den tomt som Coop disponerar då flera handelsområden 
har sin tillfart via denna väg. Diskussioner om aktuell väg ska vara gemensam för 
handelsutövarna bör upptas. 

 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta påtala  
 
- att tillfartsväg till parkeringsytorna som Coop avser ställa i ordning bör vara öppen 

mot Sommarvägen för att möjliggöra fler infarts- och utfartsmöjligheter till handels-
området. En sådan öppning skulle med sannolikhet sprida trafiken på ett sätt som ger 
en bättre framkomlighet vid tider med stor trafikbelastning. 

- aktuell väg ska ligga utanför den tomt som Coop disponerar då flera handelsområden 
har sin tillfart via denna väg. Diskussioner om aktuell väg ska vara gemensam för 
handelsutövarna bör upptas. 

 
Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Gällivare 57:17, 57:24 inom Kulleporten. 
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 SoT/2008:247  

 
§ 110 
Samråd. Detaljplan för terminalområdet vid Gällivare flygplats, Lapland Airport  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tillstyrka upprättat förslag till detaljplan för terminalområdet vid Gällivare flygplats 
och upphävande av del av detaljplan för Gällivare flygplats, Lapland Airport. 
 
Bakgrund 
Nu aktuellt planområde ligger cirka sex kilometer öster om Gällivare centrum och utgör 
en mindre del av flygplatsen. Marken inom området ägs av Gällivare kommun och mar-
ken som berörs av upphävandet av gällande detaljplan ägs av Sveaskog. Gällivare flyg-
plats är av riksintresse för flyget vilket också gäller tillfartsväg, väg 1809. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av terminalområdet vid Gällivare 
flygplats med nybyggnad av bland annat hangar och parkeringar. Den del av flygplatsen 
som omfattar landningsbanorna har behandlats i tidigare detaljplan. Den del av gällande 
detaljplan som föreslås upphävas medför att markområdet som berörs, återgår till tidiga-
re användning dvs. mark för skogsbruk. 
 
I nu gällande fördjupad översiktsplan för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle antagen 
2003, är området redovisat som flygplats. I det förslag till fördjupad översiktsplan som 
upprättats 2008 men inte ännu antagits av kommunfullmäktige har flygplatsen föresla-
gits få ett något utökat området mot öster. Detta för att möjliggöra en förlängning av 
start- och landningsbanan som planeras.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen har inget att tillföra till planförslaget och föreslår ser-
vice- och tekniknämnden besluta  
 
att för sin del tillstyrka upprättat förslag till detaljplan för terminalområdet vid Gällivare 
flygplats och upphävande av del av detaljplan för Gällivare flygplats, Lapland Airport. 
 
Beslutsunderlag 

1. Upprättat förslag till detaljplan för terminalområdet vid Gällivare flygplats samt 
upphävande av del av detaljplan för Gällivare flygplats, Lapland Airport. 
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 SoT/2008:165  

 
§ 111 
Sänkning av priset på Hakkas badhus  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att på försök från den 1 augusti 2008 till den 31 augusti 2009 sänka priset för årskort i 
Hakkas badhus för enskild med 100 kronor och för familj med 200 kronor. Pris blir då 
enligt följande;  
Årskort bad, vuxen 740:- 
Årskort bad, familjekort 1.100:- 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har den 8 april 2008 § 52 beslutat att på försök sänka av-
giften för årskort i Hakkas badhus. Enligt gällande reglemente ska kommunfullmäktige 
fatta beslut som rör avgifter och taxor. Ärendet måste därför skickas till kommunstyrel-
sen för vidare beslut i kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att skicka ärende rörande avgift för årskort i Hakkas badhus enligt nämndens förslag i 
beslut den 8 april 2008 § 52 till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäkti-
ge. 
 
Beslutsunderlag 

1. Service- och tekniknämndens beslut 2008-04-08 § 52. 
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 SoT/2008:114  

 
§ 112 
Yttrande över motion att inom regionen Dokkas-Leipojärvi uppföra flerfamiljshus 
och vidareutveckla villaboendet  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att till kommunfullmäktige framföra att service- och tekniknämnden har inget att erinra 
mot att uppföra flerfamiljshus och vidareutveckla villaboendet inom regionen Dokkas – 
Leipojärvi. 
 
Bakgrund 
I motion den 4 december 2007 föreslår Bror Wennström (skp) kommunfullmäktige: 
 
att inom regionen Dokkas – Leipojärvi uppföra flerfamiljshus och vidareutveckla villa-
boendet. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen har inget att erinra mot att uppföra flerfamiljshus och 
vidareutveckla villaboendet inom regionen Dokkas – Leipojärvi. Nuvarande va-system 
klarar av att försörja ytterligare villor och flerfamiljshus inom området. 
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att lämna ovan-
stående svar som yttrande till kommunledningskontoret. 
 
Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag Ks 2008-02-04 § 16. 
2. Motion av Bror Wennström (skp). 
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 SoT/2008:25  

 
§ 113 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att Bernd Lass (s) får i uppdrag att undersöka möjlighet att medverka vid SKL:s idékon-
ferens ”Idrottens finansiering”, 
 
att lägga informationen och kurserna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kurser/Konferenser: 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till klimatkonferens med två teman 
Tema Vatten – 21 aug i Stockholm 
Tema Strategisk planering – 14 oktober i Göteborg och 30 oktober i Stockholm 
Anmälan: Senast 14 dagar före önskat datum. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. 
Pris: Konferensavgiften är 2.500 kr + moms. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till Idékonferens ”Idrottens finansiering”. 
Tid och plats: fredag 19 september i Stockholm 
Anmälan: Senast den 22 augusti. Bindande anmälan, men kan överlåtas till annan per-
son. 
Avgift: 950 kr + moms. 
 
Återkoppling: 
Klas Holmgren, Margareta Pohjanen, Sune Lantto, Botolf Brandebo och Terttu Kult har 
deltagit  
i ”Norrlands Fastighetsdagar” i Luleå 27-28 maj 2008. 
 
Strategidagar för Service- och tekniknämnden har varit på Gällivare Värdshus 19-20 
maj 2008. 
 
Beslutsunderlag 

1. Inbjudan klimatkonferens med två teman. 
2. Inbjudan konferens ”Idrottens finansiering”. 
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 SoT/2008:344  

 
§ 114 
Service- och tekniknämnden frågar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att skicka följande frågeställningar/funderingar med förvaltningschef Inga-Maj Back-
man; 

- skotertrafik i kommunen, 
- upprensning av marker i Gällivare med omnejd, 
- reningsverk i Skaulo, 
- medborgarservice i fråga om e-post och telefonsamtal till service- och teknikför-

valtningens handläggare. 
 
Bakgrund 
”Nämnden frågar” har upptagits som stående punkt i dagordningen. Under ”Nämnden 
frågar” har ledamöterna möjlighet att ta upp diskussion med förvaltningschefen angåen-
de pågående ärenden samt skicka frågeställningar/funderingar med förvaltningschefen.  
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 SoT/2008:347  

 
§ 115 
Information angående de kommunala reningsverken  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Arne Björnfot, från service- och teknikförvaltning-
ens VA-avdelning, service- och tekniknämndens ledamöter om de kommunala renings-
verken. Efter genomgången information genomför nämnden studiebesök vid renings-
verket i Skaulo. 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


