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GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 213

Delegationer

2011-12-13

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga delegationerna till handlingarna.

Bakgrund
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet.

Anmälan om beslut fattade enom dele ation service- och tekniknämnden

CENTRALA INKÖPSFUNKTIONEN

Anbud har antagits gällande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 316 (344)

SoT/2011:3 -002

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING
Beslut har fattats genom delegation
Ordförande Mats Rantapää har, i enlighet med service- och tekniknämndens delega-
tionsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut angående tillägg till avfallstaxa
för hushållsavfall 2012.

I Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

EKONOMIENHETEN
Ned,  -  och avskrivningar av kundfordringar, delegationsanmälan
Har på delegation gjort ned, - och avskrivningar understigande ett halvt basbelopp enligt
sammanställningar, se bilagor

Belopp som Belopp som
Verksamhet nedskrives avskrives  
7830 Renhållning hushållsavfall 37 451,43 7368,14

Nedskrivningar av kundfordringar, delegationsanmälan
Har på delegation gjort nedskrivningar understigande ett halvt basbelopp enligt
sammanställningar, se bilagor

Verksamhet
7830 Renhållning hushållsavfall

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 317 (344)

2011-12-13

I Utdragsbestyrkande

Belopp som
nedskrives
10 611,66



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 214

Delgivningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 318 (344)

2011-12-13

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna.

Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet.

1. SOT 2011:2
Förvaltningschefen informerar

 11

105

I Utdragsbestyrkande

SoT/2011:357 -001

2. SOT 2011:272 829
Kf § 175/2011 Motion av Maria Ahlffi (s) och Jeanette Wäppling (v) - Sportpark där
basketplan, fotbollsplan, tennisplan och löpbana m.m. finns (UF) (KS/2011:435)

3. SOT 2011 273 829
Kf § 174/2011 Motion av Maria ikhlå1 (s) och Jeanette Wäppling (v) — Cykelpark
inne/ute (UF) (KS/2011:430)

4. SOT 2011:226 312
Kf § 173/2011 Motion av Benny Ringvall (m), Monica Hedström (m), Mikael
Martinsson (m), Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Per Wahlström (m), Fredrik
Nilsson (m) och Anna-Maria Wahlström (m) — Gångvägar på Malmheden
(KS/2011 :397)

5. SOT 2011:225 829
Kf § 172/2011 Motion av Benny Ringvall (m), Monica Hedström (m), Mikael
Martinsson (m), Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Per Wahlström (m), Fredrik
Nilsson (m) och Anna-Maria Wahlström (m) — Asfaltering av underlaget i hockeyrinken
vid Hedskolan (KS/2011:395)

6. SOT 2011:224 312
Kf § 171/2011 Motion av Benny Ringvall (m), Monica Hedström (m), Mikael
Martinsson (m), Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Per Wahlström (m), Fredrik
Nilsson (m) och Anna-Maria Wahlström (m) — Övergångsställe på mellanvägen vid
konstgräsplan
(KS/ 2011:396)



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 319 (344)

2011-12-13

7. SOT 2011:228 312
Kf § 170/2011 Motion av Stig Eriksson (v), Jeanette Wäppling (v), Karl- Erik
Taivalsaari (v), iris Dimitri (v), Henrik Lehtipalo (v), Katinka Sundsqvist Apelqvist (v)
och Erland Söderberg (v) — Gångstig Dundret (KS/2011:376)

8. SOT 2011:227 311
Kf § 169/2011 Motion av Stig Eriksson (v), Jeanette Wäppling (v), Karl- Erik
Taivalsaari (v), Iris Dimitri (v), Henrik Lehtipalo (v), Katinka Sundsqvist Apelqvist (v)
och Erland Söderberg (v) — Infarter till samhället (KS/2011:375)

9. SOT 2011:177 512
Kf § 168/2011 Motion av Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns)
— Förbättrad trafiksäkerhet i Skaulo (KS/2011:243)

10. SOT 2011:175 730
Kf § 167/2011 Motion av Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns)
— Utökade resurser till pensionärsservice (KS/2011:241)

11. SOT 2011:171 331
Kf § 166/2011 Jeanette Wäppling (v), Karl- Erik Taivalsaari (v), Henrik Lehtipalo (v),
Katinka Sundsqvist Apelqvist (v) och Erland Söderberg (v) — Skötsel av grönytor
(KS/2011 :237)

12. SOT 2011:176 437
Kf § 165/2011 Motion av Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns)
— Förbättrade öppettider på Kavaheden (KS/2011:242)

13. SOT 2011:179 310
Kf § 164/2011 Motion av Stig Eriksson (v), Jeanette Wäppling (v) — Trafikplanering
(KS/2011:172)

14. SOT 2011:280 422
Kf § 160/2011 Investeringsmedel till väg industritomter Vuoskonjärvi (KS/2011:477)

15. SOT 2011:393 344
MoB § 194/2011 Gällivare 3:12 och 3:13, Andra Sidan, förfrågan ang upprättning av
detaljplan, sökande: Tore Söderberg m.fl., Raketvägen 48, 981 44 Kiruna.

16.
Länsstyrelsen Norrbotten, Mark- och miljödomstolen — Överklagande av Länsstyrelsen
Norrbottens län beslut den 12 oktober 2011, dnr 403-2131-11.

SOT 2011:364 214

1 Utdragsbestyrkande
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Länsstyrelsen Norrbotten, Mark- och miljödomstolen — Överklagande av Länsstyrelsen i
Norrbottens län beslut den 12 oktober 2011, dnr 403-2130-11.

18. SOT 2011:400 420
Inspektionsrapport för Dokkas Avloppsreningsverk på fastigheten Leipojärvi 10:10

19. SOT 2011:63 452
Miljö- och byggkontoret oktober 2011 — Beslut med stöd av 32 § Kommunala
renhållningsordningen om beviljande av befrielser från kommunal avfallshämtning samt
Beslut med stöd av 27 § renhållningsordningen om godkännande av kompostering samt
behovsanpassad avfallshämtning.

20. SOT 2011:114 739
Kommunala pensionärsrådet, sammanträdesprotokoll 2011-11-15.

1:7
Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden
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§ 215

Bud etu föl.nin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 321 (344)

2011-12-13

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna redovisad budgetuppföljning.

Bakgrund
Budgetuppföljning för november redovisas vid nämndens sammanträde den
13 december 2011.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna redovisad budgetuppföljning.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning november 2011.
2. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-16.

Utdragsbestyrkande

SoT/2011:5 -042

Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet den
29 november att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den
13 december 2011.

Beslutsunderlag delas ut vid sammanträdet. Ekonom Elsy Nordvall föredrar ärendet.



Neile
opieNT

GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 216

Detallud et 2012

2011-12-13

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att anta upprättat förslag till detaljbudget 2012.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 322 (344)

SoT/2011:402 -041

Bakgrund
Förslag till driftbudget för nämndens skattefinansierade och affårsverksamheter, 2010
har upprättats.

Ekonomiska konsekvenser
Nämndens ekonomiska budgetram som beslutats av kommunfullmäktige har fördelats
per verksamhetsområde.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Detaljbudgeten för 2012 innebär inga förändrade konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att anta upprättat förslag till detaljbudget 2012

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-16.
2. Ramberäkning 2012.
3. Detaljbudget 2012.
4. Förändringar i service- och teknikförvaltningens budget 2012 i förhållande till 2011.

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 323 (344)

2011-12-13

§ 217

Omförin av medel mellan verksamheter

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att förvaltningschefen får delegation att omdisponera maximalt 1 150 000 kronor från
budget för gemensamma kostnader till gata/parkenheten.

Bakgrund
Förvaltningschef Joakim Svensson presenterar ärendet vid sammanträdet den
13 december 2011.

Parkverksamheten har behov av att ersätta gammal och utsliten utrustning men saknar
budget. Behovet är beräknat till ca 1 150 000 kr. Förvaltningen ser över möjligheten att
omdisponera budget inom nämndens ram.

Ekonomiska konsekvenser
Maximalt 1 150 000 kronor av förvaltningens budget för gemensamma kostnader
omdisponeras till parkverksamheten.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-12.

1 Utdragsbestyrkande

SoT/2011:422 -049

att förvaltningschefen far delegation att omdisponera maximalt 1 150 000 kronor från
budget för gemensamma kostnader till gata/parkenheten.



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 218

Nya Gällivare

2011-12-13

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 324 (344)

SoT/2011:37 -100

Bakgrund
Information om arbetet i projektet "Nya Gällivare/Samhällsomvandlingen" skall ges vid
varje nämnsammanträde service- och tekniknämnden har.

Vid sammanträdet den 13 december besöker utvecklingschefen Ulf Hansson service-
och tekniknämnden och informerar om arbetet med projekt "Nya Gällivare".

Ulf Hansson informerar kortfattat om arbetet fram tills idag och vad som händer inom
den närmaste framtiden. Ulf Hansson informerar om hur projektet " Nya Gällivare"
relaterar till verksamheterna inom service- och tekniknämndens område.

i 1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 219

Information om Minoritetss råksla en

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 325 (344)

2011-12-13

1 Utdragsbestyrkande

1

SoT/2011:423 -100

Bakgrund
Informatör Jesper Sandström informerar om minoritetsspråkslagen och dess koppling
till offentlig förvaltning.

Jesper Sandström redogör för minoritetsspråkslagen och vilka rättigheter medborgare
har som använder sig av sitt minoritetsspråk i kontakt med myndigheter samt hur
myndighetema skall agera när de skall besvara medborgarna på deras språk. Jesper
Sandström redogör för att lagens praktiska användning för tillfållet i viss mån är
begränsad då myndigheter samt medborgare inte känner till hur den skall användas.

Jesper Sandström arbetar med att ta fram en hemsida i syfte bistå Gällivare kommuns
förvaltningar, samt politikerna, i hur de skall använda sig av lagen vid kontakt med
medborgama.

Nämndens ledamöter ställer frågor till Jesper Sandström angående bland annat när lagen
tillkom, hur han ser på lagens utveckling, hur den förhåller sig till tidigare lagstiftning
samt hur förvaltningen praktiskt skall gå tillväga när de skall besvara en medborgare på
ett minoritetsspråk.



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 220

Gatubel snin savtal Vattenfall

2011-12-13

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 326 (344)

SoT/2010:489 -317

att godkänna tecknandet av ett fyraårigt gatubelysningsavtal (Guld/Premium) med
Vattenfall Eldistribution AB.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har fått uppdraget att redovisa kostnaderna för
kommunen avseende gatubelysning samt redovisa vad de förslag som Vattenfall
presenterat innebär kort- och långssiktigt för kommunen.

Vattenfall-offerten innehåller två delar, förvaltning/administration och underhåll, se
bilaga 1 och 2.
En kostnadsjämförelse mellan Vattenfall-offerten och kommunens nuvarande avtal
visas i bilaga 3.

Kostnaden blir 685 tkr dyrare jämfört med nuvarande ramavtal med Vattenfall Service
Nord AB om ett treårsavtal alternativ Guld/Premium väljs. Kostnadsfördyringen uppstår
för förvaltning och administration. Kommunen saknar idag en person för uppgiften
(resurs- och kompetensbrist). Ansvaret ligger idag hos förvaltningschefen.

Totalkostnaden för underhållet blir den samma oavsett val av Premium, Medium eller
Bas.

Ekonomiska konsekvenser
Avtalsuppgörelsen blir 685 tkr dyrare j ämfört med nuvarande avtal.

Konsekvenser för barn och ungdom
Inga direkta konsekvenser för barn och ungdom.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden

att godkänna tecknandet av ett treårigt gatubelysningsavtal (Guld/Premium) med
Vattenfall Eldistribution AB.

1 1 1 Utdragsbestyrkande
1 1 ?"? 1 1
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GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

I
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Yrkande
Frank Öqvist (s) yrkar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 327 (344)

2011-12-13

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-05.
2. Förvaltning och administration.
3. Underhåll.
4. Kostnadsjämförelse Vattenfall-offert kontra nuvarande kommunavtal.

att godkänna tecknandet av ett fyraårigt gatubelysningsavtal (Guld/Premium) med
Vattenfall Eldistribution AB.

Propositionsordning
Ordförande ställer Frank Öqvists förslag mot service- och teknikförvaltningens förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service-
och tekniknämnden har beslutat i enlighet med Frank Öqvist förslag.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 221

Ansökan om kommunalt lönebidra

2011-12-13

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 328 (344)

att avslå ansökan med hänsyn till att inom given ram finns för närvarande inga
ekonomiska resurser.

SoT/2011:384 -805

Bakgrund
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) har inkommit med ansökan om kommunalt
lönebidrag.

Ansökan avser en lönebidragstjänst vid partiexpeditionen i Malmberget.
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av anpassat kansliarbete.

Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet den
29 november att ärendet lämnas öppet till service- och tekniknämndens sammanträde
den 13 december 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Inventering pågår hos de föreningar som idag har beviljats lönebidrag och om de fortsatt
kommer att rekvirera bidraget som de har rätt till. Då klarhet finns i hur många
föreningar som inte ämnar rekvirera de bidrag som de beviljats och om det då visar sig
finnas ekonomiskt utrymme kommer de föreningar som ansöker om kommunalt
lönebidrag kontaktas för att uppmanas söka på nytt.

Eftersom arbetsmarknadsavdelningen har fått minskade ekonomiska medel på grund av
sparkrav vad avser kommunala lönebidrag till föreningar så är läget att det inte finns
utrymme för nya lönebidrag i dagsläget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att avslå ansökan med hänsyn till att ekonomiska resurser saknas.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 329 (344)

2011-12-13

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-30.
2. Ansökan från Sveriges Kommunistiska Parti (bifogas ej).

Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar

att avslå ansökan med hänsyn till att inom given ram finns för närvarande inga
ekonomiska resurser.

Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag mot service- och teknikförvaltningens förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service-
och tekniknämnden har beslutat i enlighet med mats Rantapääs förslag.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 222

Färdi ställande av industri ata Vuoskorfärvi område 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 330 (344)

2011-12-13

Beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

SoT/2011:403 -311

att tillskjuta medel till fårdigställande av industrigata Vuoskonjärvi till en kostnad av
5 000 000kr.

Bakgrund
Vuoskonjärvi industrigata, område 1, totalt 790 m. Av dessa har 380 m. fårdigställts till
körbart skick i egen (kommunal) regi. Då 4 av 11 tomter i området är sålda och det finns
intresseanmälningar på de övriga krävs att gatan fårdigställs så att tomtägare skall kunna
bruka dessa.
Beräknad budget för projektet är 6 500 000 kr. Sedan tidigare har projektet tilldelats
1 400 000 kr.
Äskar härmed 5 000 000 kr till fårdigställande av industrigata Vuoskonjärvi
industriområde,
område 1.

Ekonomiska konsekvenser
Anläggning av industrigata med dess VA-system medför en kostnad för kommunen.

Konsekvenser för barn och ungdom
Inga konsekvenser för barn och ungdom.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att tillskjuta medel till fårdigställande av industrigata Vuoskonjärvi till en kostnad av
5 000 000kr.

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-1 1-14.
2. Kostnadskalkyl.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 331 (344)

2011-12-13

§ 223

Överta ande av Ridklubben Dundrets fasti het Gällivare 12:496

Beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

SoT/2010:269 -828

att under förutsättning att Gällivare kommun erhåller gåvobrev från Ridklubben
Dundret överta fastigheten Gällivare 12:496 från och med 13-01-01,

att 8,5 mkr erhålles i investeringsbudgeten år 2013 samt

att Ridklubben Dundret överlåter fastigheten 12:496 till Gällivare kommun efter
fullmäktigebeslut genom gåvobrev.

Bakgrund
Fastighetsavdelningen och Gva/fritid har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för
ett övertagande av Ridklubben Dundrets fastighet Gällivare 12:496.

Ridklubben Dundrets ridanläggning/fastighet har ägts av ridklubben sedan 1 dec 1996.
Ridklubben fick genom gåvobrev av Gällivare kommun fastigheten samt
investeringsmedel för att kunna utveckla denna med bl,a en tillbyggnad som klubben
också utfört. Med tiden har nuvarande anläggning blivit betungande speciellt vad gäller
drift och
underhåll av byggnaderna inom fastigheten.

Enligt en statusbesiktning utförd av Sweco 2011-02-02, bil 1, framgår att kostnaden för
akuta underhållsåtgärder uppgår till c:a 2,5 Mkr. Samt ett investeringsbehov i övrigt på
c:a 2,8 Mkr. Med byggherrekostnader är det totala investeringsbehovet till c:a 5,8 Mkr, i
beloppet ingår förslag till värmealternativ (fjärrvärme) med 1,0 Mkr.

Förhandlingar har skett mellan företrädare för Gällivare kommun och Ridklubben
Dundret. Det förslag som diskuterats fram redovisas enligt följande.

Ridklubben Dundret överlåter fastigheten Gällivare 12:496 till Gällivare kommun.
Ridklubben blir hyresgäst och fortsätter sin nuvarande verksamhet som i dagsläget.
Ridklubben deltar i drift och underhåll för att minska drift och underhållskostnaderna
med vad som är rimligt och kompetensmässigt lämpligt. Som exempel på detta kan
klubben utföra målningsarbeten på byggnadernas fasader vilket är kostnadsberäknat till
2,0 Mkr och är akuta åtgärder enligt Sweco, till en uppskattad kostnad av c:a 500 kkr.
Detta innebär att kostnaderna för akuta åtgärder minskar från 2,5 Mkr till c:al Mkr

Utdragsbestyrkande
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Fördelen med ett kommunalt övertagande är framför allt att byggnaderna får en skötsel
och långsiktig förvaltning via en erfaren fastighetsförvaltare, TOP bostäder AB. Som
det nu ser ökar underhållsberget och byggnaderna förfaller mer och mer för varje år.

Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 4 oktober 2011 beslutade nämnden
att ärendet återremitteras med hänvisning till att vidare utreda den totala kostnaden,
innebörden av ett eventuellt övertagande före år 2013 samt driftskostnaden.

Ekonomiska konsekvenser
Ett helhetskoncept inkluderat reinvesteringar i fastigheten, byte av material till båda
manegerna samt upprustning och belysning av Ridstigen, ger vid hand att totalkostna-
den landar på totalt 8,5 mkr fördelade med 6,3 mkr för fastigheten, 1,2 mkr för
Ridstigen inklusive belysning samt 1,0 mkr för material till manegerna.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ridklubben Dundret har ca 500 medlemmar i åldern 7-20 år. Verksamheten har stor
betydelse för barn och ungdom.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att under förutsättning att Gällivare kommun erhåller gåvobrev från Ridklubben
Dundret överta fastigheten Gällivare 12:496 från och med 13-01-01,

att 8,5 mkr erhålles i investeringsbudgeten år 2013 samt

att Ridklubben Dundret överlåter fastigheten 12:496 till Gällivare kommun efter
fullmäktigebeslut genom gåvobrev.

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-30.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2011-10-04 § 187.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 224

Sammanträdes lan 2012

2011-12-13

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
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SoT/2011:404 -006

att anta sammanträdestidsplan för service- och tekniknämndens arbetsutskott samt
service- och tekniknämnden för år 2012.

Bakgrund
Ett förslag på sammanträdestidplan är framtagen i samverkan mellan kvalitetsledaren,
ekonomienheten samt nämndsekreterarna. Sammanträdena är placerade så att det
stämmer överens med den gemensamma verksamhetsplaneringsprocessen där styrkort
och budgetarbetet ingår.

Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet den
29 november 2011 att ärendet lämnas öppet till service- och tekniknämndens samman-
träde den 13 december 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte påverka ekonomin
utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den ekonomiska konsekvensen av
eventuella extra sammanträden kan ej beräknas i förväg.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms ej ha konsekvenser att ta
i beaktande vad gäller perspektivet barn och unga .

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår service- och tekniknämnden besluta

att anta sammanträdestidsplan för service- och tekniknämndens arbetsutskott samt
service- och tekniknämnden för år 2012.

Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens tjänsteskrivelse 2011-11-16.
2. Förslag på sammanträdestidplan 2012.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 225

U hävnin av lokal trafikföreskrift

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att upphäva lokal trafikföreskrift 2523 2010:065.

Bakgrund
Parkeringarna på Köpmangatan, delen mellan Johannesgatan och Presidentgatan är i
dag reglerade till två timmar. Detta för att gatan tidigare hade affårer och butiker med
omfattande kundbesök.
På grund av ändrade förutsättningar finns det inte längre något behov av två timmars
parkeringar, eftersom de aktuella verksamheterna efter ovan nämnda väg inte har
samma omsättning av besökare.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

2011-12-13

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott förslår service- och tekniknämnden besluta

att upphäva lokal trafikföreskrift 2523 2010:065.
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Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-11.
2. Lokal trafikföreskrift 2523 2010:065.

Utdragsbestyrkande

SoT/2011:405 -511



2011-12-13

GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 226

Parkerin sförbud

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att anta den lokala trafikföreskriften 2523 2011: 008 och införa parkeringsförbud på
södra sidan Leijonsväg, delen korsning Hermelinsvägen och österut.

Bakgrund
På södra sidan Leijonsväg, delen öster om korsning Hermelinsvägen råder det stora
problem med bilar som blir inparkerade. Detta beror på att det bor mycket folk i de två
aktuella fastigheterna. Således finns det många fordon inne på gårdarna. Dessa blir
inparkerade då besökare och boende ibland annat kvarteret Gäddan parkerar sina bilar
på södra sidan ovan nämnda väg.
Ett enkelt sätt att råda bot på detta är att införa parkeringsförbud på den aktuella
vägsträckan.

Ekonomiska konsekvenser
Ringa ekonomiska konsekvenser i form av en skylt.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott förslår service- och tekniknämnden besluta

att anta den lokala trafikföreskriften 2523 2011: 008 och införa parkeringsförbud på
södra sidan Leijonsväg, delen korsning Hermelinsvägen och österut.

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-11.
2. Lokal trafikföreskrift 2523 2011:008.
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§ 227

N t'anderättsavtal och Driftsavtal för sk teanlä in en

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att ärendet återremitteras angående förtydligande i 6 §, gällande skrivelsen "exkluderade
elkostnader",

att ärendet återupptas vid sammanträdet den 21 februari 2012.

Bakgrund
Eftersom ytterligare anläggningar (viltmål 80 och 50 m, skeet, trapp och sporting)
etablerats, samt ytterligare föreningar (Mbgt/Kos Jakt & Fiske och Hundklubben
Dundret) tillkommit i rubricerat ärende så föreligger nytt förslag på avtal.

Service- och teknikförvaltningen har arbetat fram bilagt förslag som i princip är identisk
med tidigare avtal. De justeringar som gjorts är att Mbgt/Kos Jakt & Fiske och
Hundklubben Dundret tillkommit som parter.

Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet den
29 november 2011 att ärendet lämnas öppet till service- och tekniknämndens
sammanträde den 13 december 2011.

SoT/2011:407 -829

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser eftersom driftsbidraget inryms i befintlig driftsbudget
inom verksamhetsområdet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Enbart positiva med att fler grenar och anläggningar för skyttet etablerats som
örhoppningsvis rekryterar fler ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna upprättat Nyttjanderättsavtal och Driftsavtal för skytteanläggningen.

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-14.
2. Nyttjanderättsavtal och Driftsavtal.

1 e 1
1 Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar
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att ärendet återremitteras angående förtydligande i 6 §, gällande skrivelsen "exkluderade
elkostnader",

att ärendet återupptas vid sammanträdet den 21 februari 2012.

Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag mot service- och teknikförvaltningens förslag
till beslut under proposition. Efier gjorda propositioner finner ordförande att service-
och tekniknämnden har beslutat i enlighet med Mats Rantapääs förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 228

Or anisationsreviderin service- och teknikförvaltnin en

Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011:408 -001

att förändringar i organisation för service- och teknikförvaltningen genomförs enligt
förslag och träder i kraft 2012-01-01,

att tjänster enligt ovan omregleras,

att en tjänst som produktionssamordnare, en tjänst som projektansvarig och en tjänst
som avtalssamordnare inrättas inom befintlig budgetram.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har under hösten arbetat fram ett förslag på
organisationsrevidering av service- och teknikförvaltningen inom befintlig ram.

För att uppnå förbättring av ledning, styrning och uppföljning inom service- och
teknikförvaltningen har förvaltningschef inom service- och teknikförvaltningen för
avsikt att besluta om mindre organisationsförändring som inte påverkar service till
kommuninvånarna. Förhandlingar med arbetstagarorganisationer har genomförts.

För att kunna genomföra organisationsförändringen görs nedanstående förändring
avseende tjänster inom förvaltningen:

• Nuvarande tjänst som avdelningschef för AMA omregleras till tjänst som
avdelningschef för service- och fritidsavdelningen.

• Tjänst som fastighetschef omregleras till fastighetssamordnare.

• Tjänst som avdelningschef GVA/F-avdelningen omregleras till tjänst som chef för
teknikavdelningen.

• Vakant tjänst som arbetsledare inom arbetsmarknadsavdelningen omregleras till
produktionsledare.

• Vakant tjänst som arbetsledare inom Gata/park omregleras till driftsamordnare
inom teknikavdelningen

I  A'
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Ekonomiska konsekvenser
Förändringarna sker inom befintlig budgetram.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

att tjänster enligt ovan omregleras,
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• En av befintliga arbetsledare inom AMA omregleras till enhetschef.

• En av befintliga arbetsledare inom fritid omregleras till fritidschef.

• En tjänst som produktionssamordnare, en tjänst som projektansvarig och en tjänst
som avtalssamordnare inrättas inom befintlig ram.

Förslag till beslut
att förändringar i organisation för service- och teknikförvaltningen genomförs enligt
förslag,

att en tjänst som produktionssamordnare, en tjänst som projektansvarig och en tjänst
som avtalssamordnare inrättas inom befintlig budgetram.

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-29.
2. Förhandlingsprotokoll från 2011-12-02.
3. Ny organisation.

1 Utdragsbestyrkande
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Ärendeu föl. nin slista
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Beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningslista 2011-12-13.

i Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Service- och tekniknämnden har i likhet med andra nämnder i kommunen beslutat att
införa ett rapporteringssystem för ärendeuppföljning.

Marcus Zetterqvist, trafikingenjör, informerar om framtida utvecklingsmöjligheter på
Malmheden och Sommarvägen vad gäller utbyggnad av gång- och cykelvägar samt
cirkulationsplatser.

Förvaltningschefen Joakim Svensson redovisar den nuvarande situationen för Hellner-
stadion. Terttu Kult (v) frågar förvaltningschefen om han vid nästa nämndsammanträde,
i februari 2012, kan redovisa fördyringen för nämnden gällande Hellnerstadion.

Ärendena "Plan för grönytor" och "Länken som skall ersätta Bergmansgatan" tas upp
vid sammanträdet i februari.
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§ 230

Information om framtidsfrå or
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SoT/2011:7 -301

Bakgrund
Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om framtidsfrågor för service- och
tekniknämnden. Joakim Svensson informerar om det framtida införandet av iPads i
Gällivare kommuns nämnder.

Joakim Svensson informerar att arbetet med att politiker skall överta tjänstemännens
uppdrag i styrelserna för Laponiatjuottjudus och för Ritsem vägförening läggs på is.

Räddningschef Per Karlsson informerar om den nya organisationen inom
räddningstjänsten i Gällivare kommun och hur den påverkar allmänheten på ett positivt
sätt.

Nämndens ledamöter ställer frågor till Per Karlsson angående hur den nya
organisationen påverkar det faktiska arbetet och personalsammansättning samt hur den
nya organisationen förhåller sig till rådande lagstiftning.
Per Karlsson informerar mellan kl. 15:20-16:05

i Utdragsbestyrkande
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§ 231

Kurser/Konferenser/Återko lin

Bakgrund
Inga kurser, konferenser eller återkoppling fanns att redovisa vid dagens sammanträde.

2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 342 (344)
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§ 232

Kommunala råden informerar

Bakgrund
Vid dagens sammanträde fanns ingen information från de kommunala råden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 343 (344)

2011-12-13

1 Utdragsbestyrkande
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§ 233

Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frå or till förvaltnin schefen
an ående nämndens verksamhet

1 Utdragsbestyrkande

1

SoT/2011:6 -009

Bakgrund
Vid dagens sammanträde fanns inga frågor till förvaltningschef Joakim Svensson.


