
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 165 (189) 
 
 2009-06-16  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 
 Tisdagen den 16 juni 2009, kl 10.00 – 15.30  

  
Beslutande Klas Holmgren (s), ordförande 
 Margareta Pohjanen (s) 
 Per Eriksson (s) 
 Botolf Brandebo (v) 
 Terttu Kult (v) 
 Sune Lantto (m) 
 Frank Öqvist (s) tjg ersättare 
 Janete Henriksson (v) ej tjg ersättare   
Övriga deltagande Ingamaj Backman, förvaltningschef 
 Ann-Katrin Karlsson, nämndsekreterare 
 Elsy Nordvall, ekonom § 108 
 Kjell Ragnestam, räddningschef § 110 
 Dennis Olofsson, sft räddningschef  § 110 
 Cora Karlsson, projektanställd § 113 - 114 
 
Utses att justera Terttu Kult 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 17 juni 2009 kl 14.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 105-122 
  Ann-Katrin Karlsson 
 
 Ordförande 
  Klas Holmgren 
 
 Justerande  
  Terttu Kult   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Service- och tekniknämnden 
 

Sammanträdesdatum 2009-06-16 
 

Datum för anslags uppsättande 2009-06-18 Datum för anslags nedtagande 2009-07-10  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Ann-Katrin Karlsson   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 166 (189) 
 
 2009-06-16  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 
§ 105 168 

Delgivningar 

§ 106 169 
Delegationer 

§ 107 170 
Kommunala råden informerar 

§ 108 171 
Budgetuppföljning maj 2009 

§ 109 172 
Yttrande över förslag till förvaltningsplan m m för Bottenvikens vattendistrikt 

§ 110 173 
Tillsynsplan för 2009 - 2011 och tillsynsinriktning 2009, Räddningstjänsten 

§ 111 175 
Förslag, revidering av tidigare beslutad fördelning av medel för insatser 2009 

§ 112 177 
Upprustning, Vallmotrappan 

§ 113 179 
Förslag till reviderad renhållningsordning

§ 114 180 
Förslag till försök med köksavfallskvarnar

§ 115 182 
Motion om utredning av upprustning av vägen Nilivaara - Skaulo

§ 116 183 
Motion angående gång- och cykelväg från Kullegatan längs med Fiskargatan fram till Myrgatan

§ 117 184 
Motion angående gångstig till Treenighetens kyrkogård

§ 118 185 
Motion angående permanent belysning där man kan ändra text efter helg eller olika evenemang

§ 119 186 
Service- och tekniknämnden frågar 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 167 (189) 
 
 2009-06-16  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

 

§ 120 187 
Information om framtidsfrågor 

§ 121 188 
Otillåten miljöverksamhet avloppsreningsverket Skaulo/Poultikasvaara

§ 122 189 
Kurser/Konferenser/Återkoppling 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid  168 (189) 
 
 2009-06-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 
§ 105 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
 
Delgivningar redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SOT 2009:11 105 
Förvaltningschefen informerar - 
 
2. SOT  2009:231  020 
Ks personalutskott § 9/2009. Riktlinjer för arbetet med kompetens- och personalförsörj-
ning 2009-2011. 
 
3. SOT 2009:232 020 
Ks personalutskott § 10/2009. Riktlinjer personalplanering. 
 
4. SOT 2008:491 435  
Stiftelsen Råne Älvdals synpunkter på Europeiska Kommissionens frågor om havsfrå-
gor och fiske. 
 
5. SOT 2009:107 026  
Ks § 94/2009. Obligatorisk legitimation för anställda i Gällivare kommun. 
 
6. SOT 2009:267 409 
Kf § 63/2009. Motion angående användning av fyrverkerier inom Gällivare kommun. 
 
7. SOT 2009:249 049 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Preliminärt besked om ersättning till 
kommunerna. 
 
8. SOT 2009:281 460  
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning, Café Hjortronet (Personalfik) 
 
9. SOT 2009:171 737  
PRO-remiss avseende taxeavgiftshöjningar för ”Pensionärsservice och Fixar-Malte”. 
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 SoT/2009:5  

 
§ 106 
Delegationer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden  
 
har tagit del av delegationsbesluten. 
 
Bakgrund 
Delegationerna redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
 
Ordföranden för Service- och tekniknämnden har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum            Objekt           Entreprenör____________ 
2009-05-25 Omhändertagande av farligt avfall Ragn-Sells AB, Luleå 
 Del A+B, E, F 
 Del C, D  Stena Recycling AB, Luleå 
2009-05-25 Leverans av spolbil avsedd för slam- Rolba Svenska AB,  
 sugning och högtrycksspolning Hedesunda 
 
Avdelningschefen för GVA har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum Objekt Entreprenör_____________ 
2009-05-25 Leverans av 4 st fordon till Gva-avd Eriksson Bil i Gällivare AB
  
2009-05-25 Leverans av skåpfordon till Gva-avd Eriksson Bil i Gällivare AB 
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 SoT/2009:6  

 
§ 107 
Kommunala råden informerar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ingen information föreligger. 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid  171 (189) 
 
 2009-06-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2009:53  

 
§ 108 
Budgetuppföljning maj 2009  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningen, 
 
att tidigare beslut om att redovisa ett överskott motsvarande 3 miljoner vid bokslutet 
kvarstår. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för perioden januari - maj är upprättad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen redovisar ett möjligt överskott i 2009-års bokslut på motsvarande 3 mil-
joner kronor som kan nyttjas för att klara den kommunala ekonomin.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden 
 
att godkänna budgetuppföljningen 
 
att tidigare beslut om att redovisa ett överskott motsvarande 3 miljoner vid bokslutet 
kvarstår. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Budgetuppföljning januari - maj 2009. 
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 SoT/2009:268  

 
§ 109 
Yttrande över förslag till förvaltningsplan m m för Bottenvikens vattendistrikt  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avge yttrande enligt upprättat förslag. 
 
Bakgrund 
År 2000 antog alla medlemsländerna i EU det så kallade ramdirektivet för vatten. Direk-
tivet innebar en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och 
förbättra Europas sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En hörnsten i den europeiska 
vattenförvaltningen är att alla berörda – såväl myndigheter, organisationer och företag 
som privatpersoner – involveras i arbetet. 
 
Under det gångna året har vattenmyndigheterna för Sveriges fem vattendistrikt tagit 
fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökon-
sekvensbeskrivning. Ett samråd genomförs under perioden 1 mars till 1 september där 
alla som vill ska få lämna synpunkter. De slutliga dokumenten fastställs i december 
2009 och de kommer att gälla för perioden 2010 – 2015. 
 
Service och teknikförvaltningen har tillsammans med andra enheter och befattningsha-
vare sammanställt bifogat förslag till yttrande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet avser endast ett yttrande över upprättade förslag till planer för arbetet med vat-
ten vilket inte medför några ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett gemensamt arbetssätt inom EU, med ett systematiskt arbete för att bevara och för-
bättra Europas vatten är positivt för barn och unga också i Gällivare. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att avge yttrande enligt upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Yttrande över samrådshandlingar från Vattenmyndigheten med bilagor. 
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 SoT/2009:270  

 
§ 110 
Tillsynsplan för 2009 - 2011 och tillsynsinriktning 2009, Räddningstjänsten  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta den av räddningstjänsten upprättade planen för tillsynsverksamheten 2009 – 
2011. 
 
Bakgrund 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor skall Kommunen utöva tillsyn över lagens efterlev-
nad inom kommunens område. 
Målet med tillsynen är att kontrollera att brandskyddet är skäligt på de byggnader-
/anläggningar med tillhörande verksamhet man besöker samt stärka den enskildes an-
svar för att skydda sig och andra, sin egendom och miljön. 
Det är upp till varje kommun att utifrån riskbilden, politisk styrning mm. planera var 
tillsyn skall utföras och bestämma hur tillsynsverksamheten ska bedrivas. 
I Kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten som antagits av 
Kommunfullmäktige och gäller från och med den 29/8 -05 anges bland annat att:  
”S o T nämnden skall årligen, fastställa vilka verksamheter och objekt som skall tillsynas” 
 
Skriftlig redogörelse av brandskyddet 

I Lagen om skydd mot olyckor (2 kap. 3 §) sägs bl.a. att ”Ägare av byggnader eller 
andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av 
brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form 
lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de upp-
gifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet” 
Redogörelsen skall lämnas in till kommunen. 

I Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 
2003:10) anges vilka byggnader/anläggningar med tillhörande verksamhet som skall 
omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. 
 
I Gällivare Kommun finns det ca 130 st byggnader/anläggningar med tillhörande verk-
samhet som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. 

Samtliga objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse skall under kommande 
treårsperiod tillsynas. 
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På nästkommande sidor redovisas antalet nu kända byggnader/anläggningar med tillhö-
rande verksamhet indelade i objektsklasser samt tillsynsplan för 2009-2011 och tillsyns-
inriktning för 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget kan inga ekonomiska konsekvenser ses. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I nuläget kan inga konsekvenser för barn och unga identifieras 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta den av räddningstjänsten upprättade planen för tillsynsverksamheten 2009 – 
2011. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Bilaga 1 med objektsklasser, tillsynsplan 2009-2011 och tillsynsinriktning 2009 

(LSO).  
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 SoT/2009:103  

 
§ 111 
Förslag, revidering av tidigare beslutad fördelning av medel för insatser 2009  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att fastställa föreslagen revidering av fördelningen avseende 2009-års ramanslag för 
insatser Gällivare kommun  
 
att beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har ansvaret att fördela medel som finns i ramanslaget för 
insatser. Vid sammanträde 2009-03-31 tog nämnden beslut om fördelningen av 2009-
års medel. Från fördelningstillfället till idag har förutsättningarna förändrats, vilket ock-
så innebär att nämndens beslut om fördelning av ram blivit inaktuell och behöver revi-
deras. Följande medelsfördelningar föreslås utgå 
 

1. Upprustning av trafikinfrastrukturen vid COOP, Malmheden.  
COOP har huvudansvaret för återställandet av trafikinfrastrukturen  
enligt genomförandeavtalet. Tidigare fördelade medel 300 000 kr åter- 
förs till ramen. 
 

1. Projektering Storgatan, etapp II 
Utbyggnaden av Storgatan, etapp II blir aktuell tidigast 2011 enligt 
det investeringsförslag service- och tekniknämnden beslutat om.  
Fördelade medel avseende projektering kronor 300 000 kr återförs  
till ramen. 
 

2. Kyrkoallén, iordningställande av parkeringar  
Utvecklingsenheten har inlett ett projektarbete tillsammans med  
handeln som avser centrumplaneringen. Anläggandet av parkering 
Kyrkoallén blir sannolikt inte aktuellt under 2009 varför tidigare  
fördelade medel 960 000 kr återförs till ramen.   

 
ÅTERFÖRDA MEDEL      1 560 000 kr 
Kvar sedan tidigare 484 000 kr 
 
Tillkommande objekt sedan föregående fördelning. 
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3. Skidstadion, Dundret 

Snökanonanläggning kommer att byggas tillsammans med  
Dundret och arbetet ska göras under 2009. Kostnaden består 
av två delar, dels kostnaden för den gemensamma delen res- 
pektive kostnaden för Gällivare kommuns egen anläggning.  
Nu föreslagen täckning av kostnader avser gemensamhets- 
anläggning.     
   1 300 000 kr   
 

Kvar av ramanslaget 744 000 kr.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ramanslaget är avsatt för strukturella insatser i kommunen vilket också fördelningen 
speglar.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Många av de presenterade objekten är positiva för barn och unga både på kort men ock-
så på lång sikt. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att fastställa föreslagen revidering av fördelningen avseende 2009-års ramanslag för 
insatser Gällivare kommun  
 
att beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom 
 
Beslutsunderlag 
 1. Service- och tekniknämndens beslut 2009-03-31 § 46.  
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 SoT/2009:269  

 
§ 112 
Upprustning, Vallmotrappan  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att upprustning av Vallmotrappan utförs under sommaren och att kostnaden finansieras 
från förvaltningens gemensamma driftkostnader. 
 
Bakgrund 
Vallmotrappan har på grund av olycksrisken varit avstängd under en tid och reaktioner-
na från medborgarna har varit påtagliga. Trappan utgör en viktig förbindelselänk mellan 
bostadsområdena ovanför Nedre Heden och centrum. Medborgarnas engagemang i frå-
gan har bland annat resulterat i förslaget att förse trappan med tak.  
 
Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med konsult beräknat kostnaderna för 
upprustning av trappen, räckena och en tillbyggnad med tak. Några anslagna medel 
finns inte, utan kostnaden ska inrymmas i den ordinarie ramen för driftbudgeten. Kost-
naden för upprustning av trappan och räcken har beräknats till 200 000 kronor och det 
är det belopp som kan inrymmas i driftbudgeten i nuläget. Frågan om att möjligheter att 
komplettera trappan med tak finns således inte utan åtgärden kvarstår till senare diskus-
sioner om budget. 
 
Upprustningsarbetet kommer att påbörjas snarast och kostnaden ska belasta förvaltning-
ens gemensamma utrednings- och driftkostnader ansvar 125, verksamhet 201 och akti-
vitet 306. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för åtgärden tas från driftbudget 2009. Utrymmet för andra välbehövliga 
åtgärder minskar därmed. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Åtgärden är mycket positiv och efterlängtad av alla också barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att upprustning av Vallmotrappan utförs under sommaren och att kostnaden finansieras 
från förvaltningens gemensamma driftkostnader. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid  178 (189) 
 
 2009-06-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Beslutsunderlag 
 1. Vallmotrappan. 
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 SoT/2009:276  

 
§ 113 
Förslag till reviderad renhållningsordning  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att förslaget till renhållningsordning ställs ut enligt besämmelserna i renhållningslagen. 
 
Bakgrund 
Under hösten 2009 och våren 2010 har arbetet pågått med att ta fram en ny renhåll-
ningsordning, innehållande en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Föregående renhåll-
ningsordning från 2004 är inaktuell och det finns ett stort behov av en aktuell renhåll-
ningsordning. 
 
Avfallsplanen har omarbetats och aktualiserats vilket har lett till ett omfattande material. 
Nu har detta material koncentrerats och det nya förslaget till avfallsplan är kortfattat, 
lättläst och lättförståelig. Tillhörande avfallsföreskrifter har gjorts enligt Avfall Sveriges 
mall och anpassats för Gällivare Kommun. Tillsammans utgör de förslaget till den nya 
renhållningsordningen. Utsortering av matavfall förblir ett frivilligt åtagande för våra 
abonnenter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga direkta ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Avfallsfrågorna är nära sammanknippade med miljöfrågorna som är av stor vikt för 
kommande generation. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att godkänna förslaget till renhållningsordning för Gällivare kommun och  
 
att förslaget till renhållningsordning ställs ut enligt besämmelserna i renhållningslagen. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Gällivare kommuns renhållningsordning. 
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 SoT/2009:275  
 
§ 114 
Förslag till försök med köksavfallskvarnar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att en försöksperiod med köksavfallskvarnar görs med start i november 2009 och  
att utvärdering presenteras för service- och tekniknämnden under hösten 2010. 
 
att försöket görs både i tätort och på landsbygd och omfattar kommunala avlopps-
anläggningar och enskilda anläggningar. 
 
Bakgrund 
Under hösten 2008 och våren 2009 har arbetet med att ta fram en ny renhållningsord-
ning (avfallsplan och tillhörande avfallsföreskrifter) pågått. I avfallsplanen ska mål och 
åtgärder för avfallshanteringen finnas med. Projektgruppens arbete har resulterat i för-
slag på mål och åtgärder inom avfallsområdet som en följd av de lagar, krav och avtal 
som verksamheten berörs av. Ett av dessa förslag var att matavfallet bör sorteras ut för 
att tillvaratas. Projektgruppen har förordat köksavfallskvarnar som det mest optimala 
systemet efter jämförelser och studier av olika system. Matavfallet och köksavfallskvar-
nar har också blivit den mest omdiskuterade frågan i arbetet med renhållningsordningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Försöket kräver att köksavfallskvarnar köps in och installeras i utvalda fastigheter. Den-
na investeringskostnad vill vi att fastighetsägaren står för. Under försöket erbjuds en 
anpassad/reducerad taxa till dessa fastigheter eftersom matavfallet sorteras ut. Försöket 
kräver extra körningar, vägningar, plockanalyser, informationsträffar, underhållsspol-
ningar, filmningar av ledningar m.m. Kostnaderna för detta läggs inom ordinarie VA 
och renhållningsbudget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Miljöfrågor är av stor vikt för kommande generation. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att besluta 
 
att en försöksperiod med köksavfallskvarnar görs med start i november 2009 och  
att utvärdering presenteras för service- och tekniknämnden under hösten 2010. 
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att försöket görs både i tätort och på landsbygd och omfattar kommunala avlopps-
anläggningar och enskilda anläggningar. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Projektplan – försök med köksavfallskvarnar. 
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 SoT/2008:584  

 
§ 115 
Motion om utredning av upprustning av vägen Nilivaara - Skaulo  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionärerna framför syn-
punkter på behovet av utredning och upprustning av Nilivaara - Skaulovägen. I motionen 
sägs vägen vara smal, backig och kurvig, och långt ifrån trafiksäker. Motionärerna säger 
också att trafiken har ökat på  vägen, eftersom många boende i Nilivaara och Vettasjärvi 
numera handlar i Skaulo efter det att butiken i Nilivaara lagts ner. Vidare sägs att det också 
är viktigt att rusta vägen med tanke på de företag som bedriver olika former av verksamhet 
och turism inom östra delen av vår kommun. Motionären föreslår att service- och teknikför-
valtningen gör en utredning om upprustning av ovanstående väg. 
 
Service och teknikförvaltningen har år 2006 låtit Vägverket göra en åtgärdsinventering av 
Skaulo - Nilivaaravägen. Enligt denna inventering skulle en upprustning kosta 1 802 000 kr. 
(2006 - års prisbild). I den investeringsbudget som service- och tekniknämnden ansvarar för 
och som gäller för perioden 2009 - 2011 finns inte utrymme för nu föreslagen åtgärd. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det förslag som framförs i motionen medför en investeringskostnad. Budgetäskandena för 
investeringar perioden 2010 - 2012 är behandlade i service- och tekniknämnden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget är positivt för barn och ungdomar. Tillgång till bra väg med god tillgänglighet är 
bra för alla. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Motion av Socialdemokraterna. 
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 SoT/2009:193  

 
§ 116 
Motion angående gång- och cykelväg från Kullegatan längs med Fiskargatan fram 
till Myrgatan  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen tas upp till behandling i samband med åtgärdsplaneringen för transport-
infrastruktur i regionen där bland annat Vägverket deltar. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionärerna vill ha en 
fortsättning av gång- och cykelvägen från Kullegatan längs med Fiskaregatan fram till 
Myrgatan. För att skolbarnen skall få en säkrare skolväg till och från skolan pga den 
kraftiga trafiken som förekommer på för- och eftermiddagarna. Vägverket är väghållare 
på ovannämnda vägsträcka med tillhörande gatumark och har också möjlighet att ta 
beslut enligt motionärernas förslag. Motionärerna ska vända sig till Vägverket i denna 
fråga.        
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget är positivt för barn och ungdomar. Tillgång till bra/säker skolväg med god 
tillgänglighet är bra för alla.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Beslutsunderlag 
 1. Motion av Socialdemokraterna. 
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 SoT/2009:142  

 
§ 117 
Motion angående gångstig till Treenighetens kyrkogård  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till den ekonomiska situationen. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionärerna vill att 
kostnader för en förlängning av gångvägen till Treenighetens kyrkogård beräknas samt 
att medel för nybyggande av gångvägen avsätts i kommande budget. I motionen sägs att 
befintlig gångväg slutar vi ridhuset och därefter är de som besöker begravningsplatsen 
hänvisade till den smala vägen ut mot begravningsplatsen. Vägen upplevs riskfylld att 
gå efter i synnerhet vintertid. Motionärerna säger även att för att öka säkerheten för gå-
ende vore det rådligt att anlägga den nya gångstigen längs vägen så att fotgängare och 
fordon separeras, då kan man utnyttja befintlig gatubelysning.              
 
Ekonomiska konsekvenser 
En förlängning av nu aktuell gångväg kostar vad avser byggande cirka 2,0 miljoner kr 
och i drift cirka 70 tkr/år. I service- och tekniknämndens investeringsmedel för perioden 
2009 - 2011 finns inte utrymme att bekosta en förlängning av gångstigen. Inte heller 
driftbudgeten för samma period möjliggör detta åtagande. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget är positivt för barn och ungdomar. Tillgång till bra väg med god tillgänglighet 
är bra för alla.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att med hänsyn till den ekonomiska situationen avslå 
motionen.  
 
Beslutsunderlag 
 1. Motion av Vänsterpartiet. 
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 SoT/2009:140  

 
§ 118 
Motion angående permanent belysning där man kan ändra text efter helg eller olika 
evenemang  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till den ekonomiska situationen. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionärerna vill att 
Gällivare kommun utreder om man kan sätta upp en permanent belysning på Dundret, 
där man enkelt kan ändra text, efter helg eller olika evenemang. Motionärerna skriver 
att vi haft belysning tänd på Dundret vid helger och olika evenemang, och detta har varit 
mycket uppskattat av såväl kommuninnevånare och besökare. Frågan har varit aktuell 
tidigare och 2000 gjordes utredning i ärendet och investeringskostnaden beräknades då 
till cirka 1.0 mkr. 
      
Ekonomiska konsekvenser 
En anläggning idag enligt motionen kostar cirka 3.0 milj kr att bygga. Driftkostnaden 
kan beräknas till cirka 10 tkr/år. I service- och tekniknämndens investeringsbudget för 
perioden 2009 - 2011 finns inte det utrymmet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget är positivt och trevligt även för barn och ungdomar.   

 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå  kommunfullmäktige att med hänsyn till den ekonomiska situationen avslå 
motionen.   
 
Beslutsunderlag 
 1. Motion av Socialdemokraterna. 
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 SoT/2009:8  

 
§ 119 
Service- och tekniknämnden frågar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen på frågorna med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Service- och teknik nämnden frågar förvaltningschefen; 
1. - Väghindret utanför Nordan, tar i underredet på bilar? 
2. - Har LKAB kontaktat service- och teknik ang nya vägdragningar? 
3. - Vad händer med Nilivaara skola efter nedläggningen? 
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 SoT/2009:9  

 
§ 120 
Information om framtidsfrågor  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Arbetet med 24-timmars servicen återupptas till hösten. Räddningtjänsten har priori-
terats och arbetet att möjliggöra service via nätet påbörjas där. 
 
Gällivare kommun har beslutat om revidering av riktlinjerna för personalplanering i 
vilket ingår bestämmelser om förtida pensionsavgångar. Inom förvaltningen har sju per-
soner anmält intresse att få frågan prövad. 
 
Information om den ekonomiska situationen i kommunen har gått ut till alla anställda. 
De flesta verksamheter har visat intresse att delta i arbetet att reducera de ekonomiska 
ramarna vilket är mycket positivt. 
 
Styrkortsarbetet har legat nere under tiden som förvaltningen har arbetat med de nya 
förutsättningarna för ekonomin. Till hösten måste arbetet återupptas och komma till 
nästa fas. 
 
Organisationen i förvaltningen ska ses över. I steg ett har arbetet inletts med gatuavdel-
ningen eftersom de också blir påverkade av ramreduceringen. Fackliga organisationerna 
ska informeras om det planerade arbetet. 
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 SoT/2009:34  

 
§ 121 
Otillåten miljöverksamhet avloppsreningsverket Skaulo/Puoltikasvaara  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att förvaltningen får utarbeta ett svar på föreläggandet samt 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Polismyndigheten i Norrbotten har kommit med en utredning angående otillåten miljö-
verksamhet i Ärende K 27656-07 rörande avloppsreningsverket i Skaulo/Puoltikas-
vaara. Förundersökningsledare är kammaråklagare i Östersund. Åklagaren överväger att 
väcka talan/ utfärda strafföreläggande om företagsbot. Yrkandet är 400 000 kronor. 
Delgivningstiden löper fram tom 2009-07-30, dvs senast detta datum önskas besked 
angående Gällivare kommuns inställning till yrkandet. 
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 SoT/2009:10  

 
§ 122 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga kursen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Inbjudan till Tylösandsseminariet 7-9 september 2009. Konferensavg 5 995 kr. 
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