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§ 1 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
1. SOT 2009:11 105 
Förvaltningschefen informerar 
 
2. SOT  2008:600 003 
Ks § 309/2008. Revidering av kommunens datapolicy gällande allt användande av dato-
rer och Internet. 
 
3. SOT 2008:599 805 
BUoK § 203/2008. Överföring av medel till service- och tekniknämnden avseende bi-
drag till SISU Idrottsbildarna. 
 
4. SOT 2008:150 311 
Vägverkets beslut om utbetalning av kommunalt stimulansbidrag avseende upprustning 
av Storgatan i Gällivare kommun. 
 
5. SOT 2008:597 140 
Ks Nu § 85/2008. Hållbart nyårsfirande – startpunkten för utveckling av ett attraktivt 
centrum. 
 
6. SOT 2008:202 289 
Kf § 178/2008. Ullatti skola, framtida användning. 
 
7. SOT 2008:252 485 
Kf § 179/2008. Ridhuset Dundret. 
 
8. SOT 2008:449 012 
Kf § 185/2008. Styrkort för service- och tekniknämnden. 
 
9. SOT 2008:319 312 
Kf § 198/2008. Motion av Sune Lantto (m) ang ny gång- och cykelväg utmed E10 
Skaulo. 
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10. SOT 2008:321 310 
Kf § 199/2008. Motion av Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s) ang problem 
med skrotbilar på parkeringar i samhällena och i naturen. 
 
11. SOT 2008:460 730 
Svar på frågor från kommunala handikapprådet. 
 
12. SOT 2008:585 007 
Revisorernas granskning av riskbedömning vid klimatförändring. 
 
13. SOT 2008:229 170 
Resultat av enkät avseende robusthet i kommunalteknisk försörjning. 
 
14. SOT 2009:12 106 
Svevia AB,s övertagande av rättigheter, förpliktelser och åtaganden från Vägverket 
Produktion.    
 
15. SOT 2009:15 370 
Förtydligad information om deposition i samband med elkraftshandeln. 
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 SoT/2009:5  

 
§ 2 
Delegationer  
 
Beslut 
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 
 
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
 
Förvaltningschefen har beslutat 
att anta anbud 
 
Datum           Objekt   Entreprenör_________ 
2008-11-27 Skötsel av återvinningsstationer på landsbygden:   
 Hakkas återvinningscentral Anders Nilsson, Ullatti 
 Dokkas återvinningscentral Grönberga Gård, Ullatti 
 Nilivaara återvinningscentral Anders Nilsson, Ullatti 
 Ullatti återvinningscentral Grönberga Gård, Ullatti 
 Nattavaara återvinningscentral Yngmans Återvinning  

 Kilvo, Nattavaara 
 Skaulo återvinningscentral Cidrén Såg&Hyvleri,  
  Skaulo 
 
2008-12-10 Tömning och intransport av fraktioner från  BDX Miljö AB, Gällivare  
 ÅVC till Kavaheden. 
 
Förvaltningschefen har beslutat 
 
om ramanslag fordonsinvesteringar enligt service- och tekniknämnden 2008-09-23 § 
153. 
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 SoT/2009:6  
 
§ 3 
Kommunala råden informerar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till  handlingarna. 
 
Bakgrund 
Finns ingen information. 
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 SoT/2008:353  

 
§ 4 
Val av ersättare till den politiska referensgruppen för Ungdomsfullmäkti-
ge/Ungdomar projekt pengar (UPP)  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att utse Margareta Pohjanen (s) som ersättare till den politiska referensgruppen. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2008-11-10, § 278 beslutat att uppmana samtliga nämnder att 
utse ersättare till den politiska referensgruppen för Ungdomsfullmäktige/Ungdomar 
projekt pengar (UPP). 
 
Förslag till beslut 
att utse Margareta Pohjanen (s) som ersättare till den politiska referensgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Protokollsutdrag Ks § 278/2008. 
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 SoT/2008:97  

 
§ 5 
Introduktionsersättning för kommunplacerade flyktingar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta förslag till introduktionsersättning för asylsökande som erhållit uppehållstill-
stånd och därefter fått en kommunplacering i Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Prisbasbeloppet för år 2009 är 42 800 kr och eftersom introduktionsersättningen till vis-
sa delar följer prisbasbeloppet har grundbeloppen omräknats. Samtliga ändringar återges 
i fetstil. 
 
Förslag till beslut 
att anta förslag till introduktionsersättning för asylsökande som erhållit uppehållstill-
stånd och därefter fått en kommunplacering i Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Riktlinjer för introduktionsersättning till kommunplacerade flyktingar. 
 2. Reviderade riktlinjer. 
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 SoT/2009:7  

 
§ 6 
Efterbehandling av Nautanens gruvområde - Redovisning av kostnader samt möjli-
ga alternativ till fortsättning  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att den ursprungliga egeninsatsen 5 % av 11 mkr dvs 550 000 kronor gäller som be-
loppsgräns (maxtak) för projektet efterbehandling av Nautanens gruvområde, 
 
att om inte Länsstyrelsen och Naturvårdsverken kan finansiera fas 2 av projektet avsä-
ger sig Gällivare kommun huvudansvaret för detta. 
 
Bakgrund 
P.g.a. omständigheter (förseningar och fördyringar) inom projektet bör Service- och 
tekniknämnden informeras och ta ställning till projektets fortsatta inriktning. 
PM:et redovisar en kort historik, nuläget samt ett antal alternativ för projektets fortsatta 
genomförande.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att alternativen lämnas öppna för beslut i service- och tekniknämnden.   
 
Beslutsunderlag 
 1. Historik. 
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 SoT/2008:593  

 
§ 7 
Trappan Vallmovägen upp till Gullrisvägen  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att kontakt tas med Sveriges Kommuner och Landsting för att klargöra ansvarsfrågan 
om trappan öppnas redan nu efter skottning och sandning. Trappan skyltsätts med in-
formation att den används på egen risk, 
 
att avsätta 25.000 kr för ny-/ombyggnad av trappan från Vallmovägen till Gullrisvägen 
ur medel avsatta för oförutsedda behov, ansvar 125 verksamhet 201 och aktivitet 337, 
 
att förorda att ny trapp förses med tak.  
 
Bakgrund 
PRO Gällivare har i en skrivelse till Gällivare kommun Service- och tekniknämnden 
anfört klagomål på att ovannämnda trappa hålls stängt vintertid. 
 
Gata/park enheten har gjort åtgärden på grund av att säkerheten på trappan inte kan sä-
kerställas vinterhalvåret. 
 
Trappan är gammal och nedsliten samt är i behov av ombyggnad/nybyggnad för att 
möta dagens krav på tillgänglighet för alla kategorier medborgare även funktionshind-
rade. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att en utredning samt projektering/kostnadsberäkning bedömd till cirka 50 000 kr krävs 
för att därefter kunna äska medel till ombyggnation/nybyggnation. 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Skrivelse från PRO Gällivare 2008-12-16. 
 2.  Skrivelse från PRO Gällivare 2009-01-02. 
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 SoT/2008:582  

 
§ 8 
Tilläggsanslag för utbyggnad av Söderbergskullar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att  begära tilläggsanslag med 8,9 mkr för Söderbergskullar.  
  
Bakgrund 
Investeringsbeslutet för utbyggnad av Söderbergskullar uppgår till 10,0 Mkr. 
 
Enligt senaste samrådshandlingar avseende detaljplan Söderbergskullar har en kost-
nadsbedömning för utförande av va-ledningar, gator och belysning utarbetats. Kostna-
den bedöms idag till 18,9 Mkr enligt bilaga. Kostnadsökningen beror på en utökning av 
lokalgatan och va-nätet samt en uppsäkring av va-systemet mot Lasarettsområdet. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att tillstyrka begäran om tilläggsanslag på 8,9 mkr för Söderbergskullar.  
 
Beslutsunderlag 
 1. Yttrande till Miljö- och byggkontoret. 
 2. Kostnadsbedömning, Söderbergs kullar. 
 3. Principlösning, va-försörjning. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  13 (19) 
 
 2009-01-20 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2008:47  

 
§ 9 
Skotertrafik vid Vassaraälven  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå 
 
att anta tillfällig lokal trafikföreskrift om terrängfordonstrafik vid tätorterna Gällivare, 
Malmberget och Koskullskulle, för perioden 26 januari 2009 till den 15 april 2009, 
 
att skoterleden märks ut med träräcken, som tidigare år intill Vassaraälven, 
 
att leden ska vara tydligt utmärkt på land samt vid hembygdscafét där leden korsar äl-
ven,  
 
att beslutet kungörs i lokal/ortstidningar, 
 
att uppdra åt förvaltningen att utreda hur ny skoterled kan dras.  
 
Bakgrund 
Tommy Isaksson och Sven-Erik Möller från förvaltningen informerade om skotertrafi-
ken i Gällivare. Möller visade förslag till Gällivare lokala trafikföreskrifter om terräng-
fordonstrafik vid tätorten Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Förslag till tillfällig 
trafikföreskrift kommer att gälla från 26 januari 2009 och upphör 15 april 2009. Redovi-
sade på karta hur skoterlederna går idag samt var den tillfälliga biten av skoterleden 
enligt trafikföreskriften är tänkt att placeras samt villkor. 
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 SoT/2008:472  

 
§ 10 
Yttrande över motion av Bror Wennström (skp) angående belysning till den del av 
"Varantie" (Markitta) som är mörklagd  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att avslå motionen eftersom det är privat väg och ingen fast boende finns efter den del 
av vägen som motionen avser. 
 
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  
köra där framför allt under den mörka årstiden. Två fasta boenden finns utefter vägen  
och dessutom ett flertal fritidshus. 
   
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige anslår medel för komplettering av belys-
ning på den del av Vaarantievägen som idag saknar sådan. 
 
Service och teknikförvaltningen har i sitt förslag på yttrande över motionen om gatube-
lysningen på Vaarantievägen i Markitta. I sak ansluter sig service och teknikförvalt-
ningen till motionärens synpunkter på vägavsnitt som är mörklagda och som trafikeras 
av både gående och bilar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis upplysta vägar en 
viss garant för att minska olycksrisken. Aktuell väg är en privat/enskild väg och i för-
delning av det ramanslag för belysning som service- och tekniknämnden årligen bevil-
jas, prioriteras inte den kategorin av vägar.  
 
Skulle kommunfullmäktige välja att anslå särskilda medel för komplettering av belys-
ningen utefterVaarantievägen, har förvaltningen inget att invända mot ett sådant beslut.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande har inga ekonomiska konsekvenser 
för service- och tekniknämnden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis belysta vägar att föredra i de fall dessa trafi-
keras av exempelvis gående barn och ungdomar.  
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att yttrande över inkommen motion med förslag att medel anslås för komplettering av 
belysning efter Varantievägen i Markitta, lämnas till kommunfullmäktige enligt upprät-
tat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Protokollsutdrag Service- och tekniknämnden § 196/2008. 
 2. Motion av Bror Wennström (skp). 
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 SoT/2009:8  

 
§ 11 
Service- och tekniknämnden frågar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att förvaltningschefen gällande obesvarade frågor besvarar de vid nästa sammanträde, 
 
att i övrigt lägga frågorna och informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 

1. KPR bättre information i byarna vid vattenavbrott ute i byarna. 
 
2. Trappan Vallmovägen. 

 
3. På Lappfogdegatan där ofta långtradare står, finns det skydd på gatan mot ev 

dieselutsläpp/spill. 
 
4. Hur handikappanpassat är kommunhuset. 

 
5. Information ang handelstomten vid Volvo som man gräver ut, kostnaden? 
 
6. Öppethållande på lördagarna på Kavaheden, kan man inte ha öppet en lördag per 

månad. 
 

7. För Ridhuset skulle det göras en opartisk utredning (beslutat för ett halvår sedan) 
vad händer? 

 
8. Världscupen, hur mycket har detta arrangemang kostat service- och teknik-

nämnden? 
 

9. Vänner utan gränser har ansökt om pengar. 
 

10. Snöröjningen, enligt uppgift har kommunen haft lika många snöröjningar nu 
som i fjol, hur kan det komma sig? 
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 SoT/2009:9  

 
§ 12 
Information om framtidsfrågor  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga punkten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Föreligger inga frågor.
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 SoT/2008:216  

 
§ 13 
Avfallsplan för Gällivare kommun 2009-2012  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna, 
 
att ärendet tas upp igen vid nästa sammanträde. 
 
Bakgrund 
Cora Karlsson och Lars Dyrlind informerade om att service- och teknikförvaltningen 
arbetar med en avfallsplanen för Gällivare kommun 2009-2012. Avfallsplanen och före-
skrifterna om avfallshantering utgör tillsammans Gällivare kommun renhållningsord-
ning. Renhållningsordningen innehåller avfallsplan och föreskrifter. Föreskrifterna är 
lagstyrda. Kraven på innehåll i avfallsplanen styrs av lagstiftningen. 
 
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter 
om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Planen ska inne-
hålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet. 
 
Avfallsplanen är inte juridiskt bindande men anger kommunens ambition, viljeriktning 
och inriktning för det framtida arbetet inom avfallsområdet då den innehåller både mål 
och åtgärdsprogram. Avfallsplanens livslängd beräknas vara cirka fyra år men den bör 
uppdateras och mål bör följas upp årligen. Genom upprättandet görs en genomgång av 
avfallssituationen lokalt, avfallshanteringen utvecklas för framtida behov och hand-
lingsberedskap skapas för kommande åtgärder inom avfallsområdet. 
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 SoT/2009:10  

 
§ 14 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att Bernt Lass, Botolf Brandebo och Sune Lantto deltar i Nationellt snöskoterforum den 
26-27 mars 2009 i Östersund. 
 
att Klas Holmgren deltar i Aktuell avfallspolitik i Piteå den 25 februari 2009. 
 
Bakgrund 
Svenska Brandbefälets Riksförbund inbjuder till workshop ”Var hittar vi räddnings-
tjänsten i framtiden – i slangtornet eller ute i samhället?”. 
Tider och platser: Mellan 10 februari och 25 mars, olika platser i Sverige. Se inbjudan! 
Anmälan: Senast 30 januari. Anmälan är bindande. 
Avgift: 300 kr/deltagare. 
 
Nationella snöskoterrådet inbjuder till ”Nationellt snöskoterforum”. 
Tid och plats: 26-27 mars 2009 i Östersund. 
Boka redan nu -  utförligare innehåll skickas ut senare! 
 
Kommunakuten AB inbjuder till kurs i ”Kommunal samverkan – en dag om möjlighe-
ter”. 
Tid och plats: 25 mars 2009 på Saturnus konferens i Stockholm. 
Anmälan: Senast 27 februari. 
Avgift: 2 375 kr exkl. moms/deltagare. Dokumentation, lunch och kaffe ingår. 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers inbjuder till utbildning Tillgänglighetssarbetet – är 
Sverige utan hinder år 2010, den 10 mars i Stockholm. 
 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till 2009 års seminarium ang Aktuell avfallspo-
litik i Piteå på Piteå havsbad den 25 februari 2009. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Inbjudan 1-5. 
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