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§ 176 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
 
Delgivningarna redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SoT 2009:11  105 
Förvaltningschefen informerar:  
 
2. SoT 2009:474  301 
Regeringskansliet har den 28 oktober 2009 skickat en remiss ang Transportstyrelsens 
redovisning av regeringsuppdrag om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet. 
 
3.  SoT 2009:481  108  
Trollhedens Design AB har den 2 november 2009 i skrivelse anfört intrång i produkt-
idén gällande Rubus-serien, hjortron, åkerbär, hallon, hjortronlyktor, smycken, handdu-
kar med hjortronbrodyr mm. 
 
4.   SoT 2009:468  454 
Cora Karlsson har den 29 oktober 2009 svarat angående insamling av farligt avfall (mil-
jöfarligt material) till Norrbottens Husmodersförbund. 
 
5.  SoT 2009:479  003 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 oktober 2009 § 253 beslutat att begära in ev 
styrdokument och rutiner inom IT området gällande användande av datorer och Internet. 
 
6. SoT 2009:34  351 
Gällivare Tingsrätt har den 9 november 2009 skickat till service- och teknikförvaltning 
en stämning till Tingsrätten för att svara på åtal gällande företagsbot, otillåten miljö-
verksamhet Skauo/Puoltikasvaaras avloppsreningsverk. 
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7. SoT 2009:497  040   
TOP bostäder ABs VD har den 20 november 2009 kommit med en skrivelse ang om-
vänd skatteskyldighet för TOP bostäder med anledning av förvaltandet av de kommuna-
la fastigheter. 
 
8.  SoT 2009:499  012 
Socialnämnden har den 19 november 2009, § 133 beslutat om att eftersom försörjnings-
enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden, avseende myndighetsutövning, skall 
även de arbeta efter socialtjänsprocessen. 
 
9. SoT 2009:493  441 
Miljö- och byggchefen har på delegation den 18 november 2009 beslutat om tillsynsav-
gift enligt Miljöbalken 27 kap för inspektion 2009-03-30, anläggning Malmbergets bad-
hus fastighet Malmberget 2:8. 
 
10. SoT 2009:485  454 
Miljö- och byggchefen har på delegation den 10 november 2009 beslutat om att god-
känna anmälan om miljöfarlig verksamhet-miljöstation, OKQ8 Malmberget, mellanlag-
ring av farligt avfall i Gällivare kommun. 
 
11. SoT 2009:494  441 
Miljö- och byggchefen har på delegation den 18 november 2009 beslutat om tillsynsav-
gift enligt Miljöbalken 27 kap för inspektion 2009-03-24, anläggning Gällivare badhus 
fastighet Sjöjungfrun. 
 
12. SoT 2009:513  427 
Rapport om upplevd hälsa och miljöstörning i Gällivare – Malmberget - Koskullskulle 
 
13. SoT 2009:341  100 
Kommunförbundet Norrbottens nyhetsbrev oktober 2009. 
 
14.  SoT 2009:525  314 
Hansson, O och S Entreprenad AB, Ola Hansson informerade och svarade på frågor om 
snöröjning. 
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 SoT/2009:5  

 
§ 177 
Delegationer  
 
Delegationer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden  
 
har tagit del av delegationsbeslutet. 
 
Bakgrund 
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
Förvaltningschefen för Service- och teknikförvaltningen har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum        Objekt Entreprenör  
2009-10-12 Leverans av akustisk markerings- Megalink A.S, Norge 
 anläggning till Kavahedens skytte- 
 anläggning.  
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 SoT/2009:6  

 
§ 178 
Kommunala råden informerar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Föreligger ingen information vid dagens sammanträde. 
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 SoT/2009:53  

 
§ 179 
Budgetuppföljning november 2009  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning tom november månad 2009. 
 
att tidigare beslut att redovisa ett överskott motsvarande 3 miljoner vid bokslutet kvar-
står. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för perioden januari - november är upprättad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen redovisar ett möjligt överskott i 2009-års bokslut på motsvarande 3 mil-
joner kronor som enligt beslut ska 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 besluta 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning tom november månad 2009. 
 
att tidigare beslut att redovisa ett överskott motsvarande 3 miljoner vid bokslutet kvar-
står. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Budgetuppföljning januari – november 2009. 
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 SoT/2009:175  

 
§ 180 
Förslag till driftbudget 2010, service- och teknikförvaltningen  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag till driftbudget 2010. 
 
Bakgrund 
Förslag till driftbudget för nämndens skattefinansierade och affärsverksamheter, 2010 
har upprättats. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomsverksamhet som nämnden ger stöd till är prioriterad vilket medför att 
förändring av stödet kommer i sista hand. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet behandlar den ekonomiska fördelningen mellan olika verksamheter inom ex-
empelvis den skattefinansierade verksamheten. Fördelningen mellan verksamheter kan 
bli annorlunda jämfört med tidigare år men den ekonomiska ramen för nämndens hela 
verksamhetsområde är oförändrad. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta upprättat förslag till driftbudget 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Ramberäkning. 
 2.  Förslag till driftbudget 2010, skatteverksamheter. 
 3.  Förslag till driftbudget 2010, affärsverksamheter. 
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 SoT/2009:465  

 
§ 181 
Förlängning av avtal rörande flygtrafiktjänst  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avtalet med LFV förlängs fr o m 2010-04-01 t o m 2011-12-31. 
 
Bakgrund 
Föreligger förslag  att förlänga nuvarande avtal med LFV ANS/ATA om produktion av 
flygtrafiktjänster (AFIS,FIS,ALRS, och MET) för Gällivare kommuns behov. LFV 
driftansvar för tornet på Gällivare flygplats startade 2009-04-01 och har till dags datum 
utförts på ett sätt som i sin helhet följer kraven i upprättat avtal.   
  
Den enda justering i sak från det gällande avtalet är ett tillägg om ATC (Flygledning 
med kontrollerat luftrum). Gällivare kommun har i detta avtal möjlighet att avropa den-
na tjänst vid behov under perioden september-maj. Prissättning för tjänsten sker vid 
avropstillfället. Denna möjlighet är framförallt viktig att ha när den förlängda land-
ningsbanan står klar och när det förhoppningsvis startar upp charter med medeltung jet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Under den föreslagna avtalstiden är priset för de köpta tjänsterna i princip kostnadsneut-
ralt i jämförelse med egen regi. För år 2010 är prisnivån samma som nuvarande avtal. 
För år 2011 räknas prisnivån upp med beräknad kostnadsutveckling vilket i detta fall är 
knappt 3%. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser i förslaget som påverkar barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
 
att avtalet med LFV förlängs fr o m 2010-04-01 t o m 2011-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Förslag till Avtalstext 2010-2011. 
 2.  Beslut SOT § 191/08. 
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 SoT/2009:512  

 
§ 182 
Taxor och fördelningsprinciper för Laestadiuskapellet, Poppeln 3  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att service- och tekniknämndens antagna fördelningsprinciper av tränings/tävlingstider i 
kommunala anläggningar skall gälla,  
 
att föreslagna taxor för lokalerna skall antas samt 
 
att driftskostnader och intäkter får regleras internt inom Service- och teknikförvaltning-
ens drift och rambudget. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen har i rubricerat ärende fått uppdraget att upplåta lokali-
teterna till föreningsliv och allmänhetens förfogande, i huvudsak som aktivitets och mö-
teslokal. Förvaltningen anser att de antagna fördelningsprinciper som Service- och tek-
niknämnden antagit avseende fördelning av tränings/tävlingstider i kommunala anlägg-
ningar skall gälla samt att taxor och avgifter för lokalerna skall ligga i paritet med övri-
ga likvärdiga lokaler som står till föreningslivet och allmänhetens förfogande enligt 
nedan. 
 
Samlingslokalen/Danslokalen 
 
Föreningar Ungdom    Föreningar Vuxna
  Allmänhet 
40 kr/tim     110 kr/tim 
       240 kr/tim 
 
Matsalen 
30 kr/tim     70 kr/tim 
  180 kr/tim  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Lokalerna kommer att innebära ett nettounderskott på ca 50 000 kr/år då driftens kost-
nader beräknas överstiga de beräknade intäkterna. Kostnaderna och intäkterna får regle-
ras internt inom Service- och teknikförvaltningens drift och rambudget. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser, snarare ett tillskott på ändamålsenliga lokaler för ungdomsverksam-
het. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta föreslå 
Kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta  
 
att Service- och tekniknämndens antagna fördelningsprinciper av tränings/tävlingstider i 
kommunala anläggningar skall gälla,  
 
att föreslagna taxor för lokalerna skall antas samt 
 
att driftskostnader och intäkter får regleras internt inom Service- och teknikförvaltning-
ens drift och rambudget. 
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§ 183 
Renhållningstaxa 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att delegera till Margareta Pohjanen, Bernd Lass och Botolf Brandebo att besluta om 
renhållningstaxan 2010. 
 
Bakgrund 
Eftersom förändringar i renhållningstaxan för 2010 utifrån renhållningsordningen inte är 
klar, beslutade Kommunfullmäktige 2009-12-07 § 198 att renhållningstaxan för 2010 
ska vara oförändrad.  
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 SoT/2009:473  

 
§ 184 
Synpunkter på detaljplan för del av Robsam 1:1 (Väg mellan östra och västra 
Malmberget), Gällivare kommun  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att de har inget att erinra mot en utbyggnad av södra och östra länken. Hänsyn måste 
dock tas för korsande VA-ledningar och framtida nybyggnad av spillvattenpumpstation 
söder om Bäckenområdet samt nybyggnad av tryckavloppsledning söder om Bäcken-
området till Mellanvägen,  
 
att hänsyn måste också tas för gång- och cykeltrafikanter (parallell gc-väg) samt det 
rörliga friluftslivet. Planskilda korsningar (tunnlar) bör anläggas på lämpliga ställen 
längs den nya vägen för skidåkare, skotertrafikanter, etc, 
 
att i övrigt godkänna byggandet av ny väganslutning mellan östra och västra Malmber-
get. 
 
att beakta Service- och tekniknämndens synpunkter. 
 
Bakgrund 
Planens syfte är att pröva förutsättningarna för ny väglänk mellan östra och västra 
Malmberget. Inom snar framtid försvinner nuvarande länk mellan östra och västra 
Malmberget - Bergmansgatan - liksom bostadsområdet Elevhemsområdet p.g.a. gruv-
drift och markdeformationer med anledning av denna. Detta innebär att en anslutning 
kommer att saknas från östra Malmberget (Malmsta och Kilen) med övriga vägsystem i 
Malmberget. Koppling till västra Malmberget är viktig framförallt ur socialt perspektiv 
då service, skola m.m. finns i västra Malmberget och östra Malmberget riskerar att bli 
isolerat område om ingen länk finns kvar. Denna länk behövs nära befintligt bebyggel-
seområde/väglänk för att känslan av samhörighet även i fortsättningen ska finnas. 
 
Service- och teknikförvaltningen har inget att erinra mot en utbyggnad av södra och 
östra länken. Hänsyn måste dock tas för korsande VA-ledningar och framtida nybygg-
nad av spillvattenpumpstation söder om Bäckenområdet samt nybyggnad av tryckav-
loppsledning söder om Bäckenområdet till Mellanvägen.   
 
Hänsyn måste också tas för gång- och cykeltrafikanter (parallell gc-väg) samt det rörliga 
friluftslivet. Planskilda korsningar (tunnlar) bör anläggas på lämpliga ställen längs den 
nya vägen för skidåkare, skotertrafikanter, etc. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Byggandet av en väganslutning mellan östra och västra Malmberget innebär en ökad 
belastning/ökade kostnader för projektverksamheten vid Service- teknikförvaltningen. 
Interna och externa resurser måste skapas för att klara av de framtida investeringspro-
jekten i Malmberget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdom 
Inga konsekvenser för barn och ungdom. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden 
 
att godkänna byggandet av ny väganslutning mellan östra och västra Malmberget. 
 
att beakta Service- och tekniknämndens synpunkter. 
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 SoT/2009:489  

 
§ 185 
Synpunkter på detaljplan för del av Robsam 1:1 (Väg mellan Koskullskulle och 
östra Malmberget), Gällivare kommun  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att nämnden har inget att erinra mot en utbyggnad av den nordöstra länken. En utbygg-
nad berör inga korsande VA-ledningar. Geotekniskt är det inga problem att bygga vä-
gen. Höjdskillnaden är 45 m och väglängden 1 400 m. Projektering kan startas relativt 
omgående med utbyggnad under sommarhalvåret och idrifttagning hösten 2010, 
 
att dock måste hänsyn tas för gång- och cykeltrafikanter med anslutande gc-väg samt 
det rörliga friluftslivet. Planskilda korsningar (tunnlar) bör anläggas på lämpliga ställen 
längs den nya vägen för skidåkare, skotertrafikanter, etc samt 
 
att i övrigt godkänna byggandet av ny väganslutning mellan Koskullskulle och östra 
Malmberget. 
 
att beakta Service- och tekniknämndens synpunkter. 
 
Bakgrund 
Planens syfte är att pröva förutsättningarna för ny väglänk mellan östra och västra 
Malmberget. Inom snar framtid försvinner nuvarande länk mellan östra Malmberget och 
Koskullskulle. Likaså försvinner kontakten mellan östra och västra Malmberget – 
Bergmansgatan/väg 830 – liksom bostadsområdet Elevhemsområdet, p.g.a. gruvdrift 
och markdeformation med anledning av denna. Detta innebär att en anslutning kommer 
att saknas från östra Malmberget (Malmsta och Kilen) mot Koskullskulle. 
 
Service- och teknikförvaltningen har inget att erinra mot en utbyggnad av den nordöstra 
länken. En utbyggnad berör inga korsande VA-ledningar. Geotekniskt är det inga pro-
blem att bygga vägen. Höjdskillnaden är 45 m och väglängden 1 400 m. Projektering 
kan startas relativt omgående med utbyggnad under sommarhalvåret och idrifttagning 
hösten 2010.  
 
Dock måste hänsyn tas för gång- och cykeltrafikanter med anslutande gc-väg samt det 
rörliga friluftslivet. Planskilda korsningar (tunnlar) bör anläggas på lämpliga ställen 
längs den nya vägen för skidåkare, skotertrafikanter, etc. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Byggandet av en väganslutning mellan Koskullskulle och östra Malmberget innebär en 
ökad belastning/ökade kostnader för projektverksamheten vid Service- teknikförvalt 
 
ningen. Interna och externa resurser måste skapas för att klara av de framtida invester-
ingsprojekten i Malmberget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdom 
Inga konsekvenser för barn och ungdom. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden 
 
att godkänna byggandet av ny väganslutning mellan Koskullskulle och östra Malmber-
get. 
 
att beakta Service- och tekniknämndens synpunkter. 
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 SoT/2009:524  

 
§ 186 
Anbud förbränning och transport av hushållsavfall, verksamhetsavfall  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att anbudet avgivet av Tekniska Verken i Kiruna 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 av anbuden har skett i samarbete med verksamhetsansvariga. 
Avtalstid: 3 år med möjlighet till 1 års förlängning 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Nuvarande avtal med Kiruna Värmeverk för förbränning av hushållsavfall, Ola H Kon-
sulting AB avseende transport av hushållsavfall och samt Boden Energi AB för förbrän-
ning av verksamhetsavfall, Ola H Konsulting AB avseende transport av verksamhetsav-
fall löper ut vid årsskiftet och vi har tillsammans med verksamhetsansvariga upprättat 
ett förfrågningsunderlag för en ny avtalsperiod enligt sammanställning. 
Anbudsinfordran har skett genom annonsering enligt gällande regler. 
Följande har begärt och erhållit förfrågningsunderlaget. 
 
BDX Miljö AB, Gällivare  
Ola H Konsulting AB, Gällivare  
Lund Entreprenad & Åkeri AB, Gällivare 
Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna 
Sundströms Åkeri & Entreprenad HB, Kainulasjärvi 
Polcirkelkonsult, Kuivakangas 
Stena Recycling AB, Luleå 
Bodens Energi AB, Boden 
Allmiljö i Bjurholm AB, Umeå 
 
Anbud har inkommit enligt nedan. 
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Anbudsgivare A.Förbrän-

ning hus-
hålls-avfall 
m m 

B.Trans-
port  hus-
hålls-avfall 
m m  

C.Förbrän-
ning hus-
hållsavfall  
m m inkl 
transport   

D.För-
bränn. 
Verksam-
hetsavfall 

E. Transport 
verksam-
hetsavfall 

F. Förbränn. 
verksamhets-
avfall inkl 
transport 

BDX Miljö 
AB 

X X X X X X 

Ola H Kon-
sulting AB 

 X   X  

Tekniska 
Verken i Ki-
runa AB 

X  X X  X 

Bodens Ener-
gi AB 

X   X   

AB Nordpro-
tekt 

 X   X  

 
Sammanställning och utvärdering av anbuden redovisas i ”Sammanställning-
utvärdering anbud förbränning, transport hushålls avfall m m .Ramavtal.” 
 
Av utvärderingen framgår att för ”Förbränning av hushålls avfall m m inkl transport 
samt förbränning av verksamhetsavfall inkl transport” har det ekonomiskt fördelaktigas-
te anbudet avgivits av Tekniska Verken i Kiruna AB .   
 
Förslag till beslut 
 
att anbudet avgivet av Tekniska Verken i Kiruna 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 av anbuden har skett i samarbete med verksamhetsansvariga. 
Avtalstid: 3 år med möjlighet till 1 års förlängning 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanställning – utvärdering anbud. 
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 SoT/2009:491  

 
§ 187 
Utvärdering av ALIS - Arbetslivsintroduktion I Samverkan  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna utvärderingen av projektet ALIS – Arbetslivsintroduktion I Samverkan. 
 
Bakgrund 
Lisa Nilsson föredrog projektet ALIS – Arbetslivsintroduktion I Samverkan som har 
pågått sedan 2008-08-05 och avslutas 2009-12-31. Projektet har syftat till att nyanlända 
flyktingar snabbare och lättare ska bli självförsörjande. Projektet har varit framgångsrikt 
och dess mål har uppnåtts.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Projektet har inte överskridit sin budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om projektet och de arbetssätt som det har mynnat i innebär att de som kommer till 
Flyktingmottagningen blir självförsörjande tidigare bör det ha positiva konsekvenser för 
barn och ungdomars utveckling. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna utvärderingen av projektet ALIS – Arbetslivsintroduktion I Samverkan. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Utvärdering av ALIS – Arbetslivsintroduktion I Samverkan. 
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 SoT/2009:470  

 
§ 188 
Ansökan om att få DM-arrangemanget gratis samt 50 % av kostnaderna i samband 
med seriespel  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att DM-arrangemangets finalspel är kostnadsfritt för föreningen, 
 
att övertidskostnader för personal i samband med DM-arrangemanget inte debiteras 
föreningen. 
 
Bakgrund 
Team Berget BK anhåller i rubricerat ärende om att få DM-arrangemanget gratis samt 
att dess seriespel subventioneras med 50 % av kostnaderna. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat svårigheter 
i att tillmötesgå föreningen. Anledningen är det kärva ekonomiska läget där även intäk-
ter blir en viktig faktor i nettobudgeten. Därav känns det ej möjligt att hjälpa föreningen 
och önskemålen till fullo. En liten hjälp på vägen kan vara att finalspelet för DM-
arrangemanget subventioneras gratis samt att ofrånkomlig övertid för personalkostnader 
inte debiteras.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett beslut innebärande att själva finalspelet subventioneras gratis samt att ingen övertid 
debiteras föreningen skulle ge vid hand att föreningens kostnader minskar med ca 8 000 
kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdom konstateras. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta  
 
att DM-arrangemangets finalspel är kostnadsfritt för föreningen. 
 
att övertidskostnader för personal i samband med DM-arrangemanget inte debiteras 
föreningen. 
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Beslutsunderlag 
 1.  Ansökan från Team Berget BK. 
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 SoT/2009:502  

 
§ 189 
Överläggningar med kommunens revisorer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Revisorerna gör årligen besök i nämnder och styrelser för att informera sig om deras 
uppfattningar i olika frågor och dessutom göra den årliga få ansvarsprövningen. I år är 
utgångspunkten för överläggningarna, nämndernas och styrelsens ansvar att skapa förut-
sättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. Inriktningen 
på överläggningarna är: 
 
• Ekonomiska läget för kommunen 
  Nämndernas strategiska arbete med flerårsplanen 
• Nämndernas aktiva styrning, målarbete och internkontroll 
• Uppföljning av tidigare granskningar 
 
Revisorerna har skickat material med frågeställningar som skickats till nämndens leda-
möter och som besvaras vid revisorernas besök. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
På kort sikt har ärendet inga ekonomiska konsekvenser. Diskussionerna kan medföra 
förändringar som innebär såväl positiva som negativa konsekvenser för ekonomin. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Diskussionsunderlag från revisorerna, 2009-09-29. 
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 SoT/2009:418  

 
§ 190 
Befrielse från företagsavgift på återvinningscentral  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att hushållens grovavfall lämnas utan avgift på återvinningscentralen även om avfallet 
transporteras och sorteras av ett företag, 
 
att avgift för avfall som lämnats hittills återbetalas inte eftersom det inte kan avgöras i 
efterhand vilken typ av avfall som det rört sig om.  
 
Bakgrund 
Företag som nyttjar den kommunala återvinningscentralen betalar sedan första oktober 
2009 en avgift på 250 kronor per besök. Det nya systemet fungerar mycket bra men 
några verksamheter har efterfrågat en avgiftsbefrielse. Dessa verksamheter, exempelvis 
bostadsbolag och välgörenhetsorganisationer, är inte jämförbara med övriga företag då 
de i huvudsak transporterar och sorterar hyresgästers samt kommunmedborgares grov-
avfall. Avgift ska tas ut för företag som lämnar verksamhetsavfall för att bekosta be-
handlingen av avfallet men grovsopor av detta slag bör finansieras via renhållningstax-
an. Med grovsopor menas möbler och husgeråd. Bygg- och rivningsavfall samt farligt 
avfall ingår inte. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Minskade intäkter på företagsavfallet. Intäkter via renhållningstaxa ska täcka kostnader-
na för grovavfallet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga specifika. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att hushållens grovavfall lämnas utan avgift på återvinningscentralen även om avfallet 
transporteras och sorteras av ett företag,  
 
att avgift för avfall som lämnats hittills återbetalas inte eftersom det inte kan avgöras i 
efterhand vilken typ av avfall som det rört sig om.  
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Beslutsunderlag 
1. Top bostäders begäran om avgiftsbefrielse.  
2. Röda korsets anhållan om avgiftsbefrielse. 
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 SoT/2009:496  

 
§ 191 
Väghinder och sänkt hastighet vid Mariaskolan  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att på Rajdvägen, delen 40 m väster om Laestadiusvägen till 20 m öster om Laestadius-
vägen är högsta tillåtna hastighet 30 km per timme, 
 
att föreskriften träder i kraft den 11 januari 2010, 
 
att trafikhinder anläggs på Pumparegatan respektive Rajdvägen. 
 
Bakgrund 
Föräldrarna i skolrådet föreslår att hastigheten på Rajdvägen sänks till 30 km/t, utanför 
Gamla Kapellet. Föräldrarna föreslår även att trafikhinder uppförs utanför skolan på 
Pumparegatan och på Rajdvägen utanför kapellet. 
 
Service och teknikförvaltningen anser att det är rimligt att trafiksäkerhetsåtgärder enl 
skolrådets förslag tillstyrkes. Tidigare finns hastighetsbegränsning 30 km på Pumpare-
gatan, delen Rajdvägen till Klockaregatan, denna begränsning bör utökas att gälla även 
del av Rajdvägen framför kapellet. 
 
Trafikhinder/gupp uppförs på Pumparegatan och Rajdvägen ett hinder på respektive 
gata. 
Trafikhindren kan anläggas tidigast juni 2010 när beläggningssäsongen börjat. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tillkommande kostnader driftbudget avseende skyltning och trafikhinder; 8 st  skyltar, 4 
stolpar och fundament ca 15000 kr. 
Trafikhinder,  2 st ca 60 000 kr. Totalt ca 70 000 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Trafiksäkrare miljö vid skola 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta 
 
att på Rajdvägen, delen 40 m väster om Laestadiusvägen till 20 m öster om Laestadius-
vägen är högsta tillåtna hastighet 30 km per timme, 
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att föreskriften träder i kraft den 11 januari 2010, 
 
att trafikhinder anläggs på Pumparegatan respektive Rajdvägen. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Skrivelse från Mariaskolan. 
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 SoT/2009:484  

 
§ 192 
Infrastruktur för industritomter  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet pga ofullständigt beslutsunderlag. 
 
Bakgrund 
Det finns ett antal industritomter i Gällivare som saknar infrastruktur i form av infarts-
väg, gata, belysning, vatten/avlopp. För att lättare kunna sälja och utnyttja tomterna 
måste infrastruktur byggas. Konsultfirman Sweco har sammanställt kostnaderna för 
byggandet av infartsvägar, gator, vatten/avlopp för respektive område enligt nedan: 
 
Område Etapp Kostnad (tkr) Bilaga Antal berörda tomter (st) 
Vuoskonjärvi 1 900 1  7 
Vuoskonjärvi 2 4100 1  4 
Betongvägen 1200 2  4  
Metallvägen 1500 2  5 
Borrvägen 700 3  2 
 Totalkostnad: 8400 
 
Projekteringen för Vuoskonjärvi industritomter är färdig. För etapp 1 återstår belägg-
ning och för etapp 2 byggandet av färdig komplett gatuslinga. För två industritomter vid 
Borrvägen behövs ingen projektering (enbart jordutfyllning av tomt, trädavverkning, 
dikning och infartsväg med trumma). I kostnaden för industritomterna vid Betongvägen 
och Metallvägen ingår projektering med 10 % av kostnaden.  
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden att ansöka om 
medel för byggandet av infrastruktur för industritomterna vid Vuoskonjärvi med 5,0 
Mkr, Betongvägen/Metallvägen med 2,7 Mkr samt Borrvägen med 0,7 Mkr.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden att bygga infrastruktur för industritomterna medför en extrakostnad för 
kommunen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdom 
Inga konsekvenser för barn och ungdom. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att ansöka om medel för byggandet av infrastruktur för industritomterna vid Vuoskon-
järvi med 5,0 Mkr, Betongvägen/Metallvägen med 2,7 Mkr samt Borrvägen med 0,7 
Mkr.   
 
Beslutsunderlag 
1. Ritning över infrastruktur, Vuoskonjärvi etapp 1 och 2. 
2. Ritning över infrastruktur, Betongsvägen/Metallvägen. 
3. Ritning över infrastruktur, Borrvägen. 
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 SoT/2009:402  

 
§ 193 
Sammanträdesplan för service och tekniknämnden 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna sammanträdesplan för 2010. 
 
Bakgrund 
Förslag till sammanträdesplan för 2010 har utarbetats. Som tidigare år är förslaget ut-
format så att service- och tekniknämnden sammanträder tisdagar, med start klockan 10 
00. Nämndernas sammanträdesdagar har dessutom anpassats till det årshjul som utveck-
lats med styrkorten som grund. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I budget för 2010 finns medel avsatta för nämndens arbete. Några ekonomiska konse-
kvenser utöver att budget förbrukas, är inte sannolika.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Service- och tekniknämndens arbete har betydelse för barn och unga. Inom ansvarsom-
rådet finns verksamheter som till stor del riktar sig till gruppen barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att godkänna sammanträdesplan för 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Förslag till Sammanträdesplan för 2010.  
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 SoT/2009:142  

 
§ 194 
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) - Gångstig till Treenighetens 
kyrkogård  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att återlämna ärendet till service- och teknikförvaltningen  för vidare handläggning. 
 
Bakgrund 
I motionen sägs att befintlig gångväg slutar vi ridhuset och därefter vill 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 ökad 
säkerhet för de gående vore det rådligt att anlägga den nya gångstigen längs vägen så att 
fotgängare och fordon separeras, då kan man utnyttja befintlig gatubelysning. Det finns 
även ett behov att dels öka säkerheten kring ridstigarna i anslutning till ridanläggningar-
na i området dels att uppfylla kommande krav på större rasthagar för hästarna. Detta bör 
beaktas i samband med förlängningen av gångstigen för att uppnå en helhetslösning för 
gångstigar, ridstigar och motionsspår i området. 
Motionärerna föreslår även att:  
1. Motionen hänskjuts till pågående utredning ang. småstallarna. 
2. Att pengar till detta avsätts i kommande budget. 
  
Det förslag som motionärerna framför är positivt för både motionärer och besökare till 
Treenighetens kyrkogård.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande har i nuläget inga ekonomiska 
konsekvenser för service- och tekniknämnden. Skulle förslaget om byggandet av gång-
vägen bli aktuellt kan nämnden få vidkännas bygg-kostnader på ca 1,5 milj kr och 
driftkostnader för ca.70 tkr./år. Medel för detta kommer då att äskas till 2011-års drift-
budget och behandlas igen av 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 
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att  föreslå  kommunfullmäktige att ovanstående får utgöra svar på motionen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Vänsterpartiet om gångstig till Treenighetens kyrkogård. 
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 SoT/2009:8  

 
§ 195 
Service- och tekniknämnden frågar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att frågorna ska besvaras vid nämndens sammanträde den 26 januari 2010. 
 
Bakgrund 

1. Skoterproblematiken, sträckan Vassaraälven. 
2. Ljusslingor till träden mot kyrkan, Gällivare.. 
3. Skyltning av Hälsans stig (tillsammans med Hjärt- och lungsjuka).  
4. Studiebesök i Aitik. 
5. Parkeringsbevakningen i Gällivare kommun. 
6. Trappan på Heden, dålig snöröjning. 
7. Isbanorna på Tallbacka och vid Hedskolan. 
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 SoT/2009:9  

 
§ 196 
Information om framtidsfrågor  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Tommy Sjölund informerar om att Service och teknikförvaltningen i huvudsak är en 
hårt nedbantad driftorganisation. Som förutom löpande driftfrågor även verkställer 
investeringsprojekt. Förvaltningens kapacitet att i någon större utsträckning delta i 
Malmbergets samhällsomvandling vad gäller fysisk planering, strategifrågor osv är 
mycket begränsad med nuvarande organisation. Avsaknad av en egen kommunal enhet 
för fysisk planering och genomförande av investeringsprojekt skall jämföras med att 
kommunen under 1970 talets expansion hade ett helt Byrå/planeringskontor med dessa 
resurser att tillgå. Samt att denna enhet upphandlade konsulter i stor omfattning.  
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 SoT/2009:10  

 
§ 197 
Kurser/Konferenser/Återkoppling   
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att den som är intresserad anmäler sig till Britt.Marie Lantto. 
 
Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till årets Presidiekonferens för tekniska 
nämnder/motsvarande. 25-26 januari 2010 på Stora Brännbo i Sigtuna. Konferensavgift 
4 950 kr exkl moms. Sista anmälningsdag den 20 december 2009. 
 
Norrlands Fastighetsdagar i Östersund 3 – 4 mars 2010.  
 
Naturvårdsverket inbjuder till Folk och natur 2010 – Framtidens friluftsliv den 11 – 12 
februari 2010 på Sånga-Säby, Ekerö utanför Stockholm. Konferensav 0 kr. Anmäl-
ningsblanketter kommer i börja av december. 

 
Beslutsunderlag 
 1-3. Kursinbjudan. 
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