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§ 22 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SOT 2010:11 105 
Förvaltningschefen informerar: - Revisorernas granskning av AMA. 
     - Revisorernas pågående granskning av fastighet. 
     - Revisorernas granskning av World Cup. 
     - Skidstadion, samarbete med alliansen.   
 
2. SOT  2010:79 150  
Verksamhetsrapport för Budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning i Gäl-
livare kommun år 2009 
 
3. SOT 2010:34 007 
Rapport från revision av SMS vid Gällivare flygplats 2010-01-13 
 
4. SOT 2010:34  007 
Rapport från revision av drifthandbok vid Gällivare flygplats 2010-01-12 
 
5. SOT 2009:172 773 
Protokoll från Folkhälsorådets möte 8 december 2009. 
 
6. SOT 2010:58 0 511 
Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om hastighetsbegränsning efter väg E45 vid 
korsning med väg 1809 (Lappland Airport), Gällivare kommun. 
 
7. SOT 2010:64 040 
Skattenyheter – Offentliga enheter. Moms på gatuparkering. 
Berör inte Gällivare kommun. 
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 SoT/2010:4  

§ 23 
Delegationer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden  
 
har tagit del av delegationsbesluten. 
 
Bakgrund 
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
EKONOMIFRÅGOR 
 
Ned- och avskrivningar av kundfordringar  
 
Ekonomiassistenterna har på delegation gjort ned- och avskrivningar understigande ett 
halvt basbelopp enligt sammanställning. 
 
 Belopp, kr Belopp, kr  
Verksamhet       som nedskrives som avkrives___ 
 
7830 Renhållning hushållsavfall             8.318,74 20.156,86 
771 Vattendebitering 13.583,10 78.429,83  
 
Belopp som föreslås nedskrivas har överlämnats till inkassoföretag för långtidsbevak-
ning. 
 
Belopp som föreslås avskrivas avser fordringar där gäldenär har avlidit, fordringar där 
preskriptionstiden har gått ut, samt fordringar efter konkurs där utdelning är fastställd 
och ytterligare intäkter ej kan förväntas. 
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SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
 
Fastighetschefen har beslutat 
att anta anbud 
 
Datum           Objekt                              Entreprenör_______ 
2010-01-14 Installation brandlarmsystem Välkommaskolan Niscayah AB, Luleå 
 
Service- och tekniknämndens ordförande har beslutat 
 
att i enlighet med delegation tecknat driftavtal avseende Skoterleder för 2010 med Tja-
utjas IK samt Fritids- och Skoterföreningen Nord.
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                  SoT/2010:5 
§ 24 
Kommunala råden informerar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp 
information från de kommunala råden. 
 
Föreligger ingen information. 
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 SoT/2010:6  

§ 25 
Budgetuppföljning 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari månad 2010. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för januari månad är upprättad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och unga kan ses i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari månad 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Budgetuppföljning januari månad 2010. 
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 SoT/2010:53  

§ 26 
Bokslut 2009  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat bokslut för verksamhetsåret 2009, 
 
att överföra redovisat underskott avseende va-verksamhet, 3 221 000 kronor till 2010, 
 
att överföra redovisat överskott avseende hushållsavfall, 1 926 000 kronor till 2010, 
 
att överföra redovisat underskott avseende tömning av enskilda va-anläggningar, 
155 000 kronor till 2010. 
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att överföra 905 000 kronor till driftbudget 2010, fastighetsavdelningen för pågående 
driftprojekt, 
 
att överföra redovisat överskott avseende företagsavfall, 489 000 kronor till invester-
ingsreserv för avfallsverksamhet ansvar 130 och projekt 78101, Investeringsreserv,  
 

att överföra kvarvarande investeringsmedel till 2010 enligt förslag i kompletteringsbud-
geten. 
 
Bakgrund 
Bokslut har upprättats för verksamhetsåret 2009. I redovisningen finns också förslag på 
överföring av över- respektive underskott till 2010 års driftbudget, avseende de affärs-
mässiga verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Förslagen baseras på rekom-
mendationer av Rådet för kommunal redovisning, RKR. Beviljade medel för pågående 
driftprojekt inom fastighetsavdelningen dels för lokalöversyn men också för reglerings- 
och saneringsfastigheter har också föreslagits överföras till budget 2010. Samma gäller 
för driftprojekt som startade 2009 avseende Gunilla skolan men som inte är slutförda. 
 
I bokslutshandlingarna finns också ett förslag avseende kompletteringsbudget. I redo-
visningen finns de investeringsobjekt som inte är färdigställda och slutredovisade, och 
där medel finns kvar. Förvaltningen har upprättat förslag avseende överföring till 2010 
av kvarvarande investeringsmedel för färdigställande av objekten. 
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Ekonomiska konsekvenser 
I redovisningen kan ekonomiska konsekvenser uppkomma för de verksamheter som 
bedrivs affärsmässigt eftersom såväl under- som överskott överförs till budgetåret 2010. 
Hur detta påverkar brukarna sammanfaller med den avstämningsperiod som ska gälla. 
 
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 godkänna upprättat bokslut för verksamhetsåret 2009, 
 
att överföra redovisat underskott avseende va-verksamhet, 3 221 000 kronor till 2010, 
 
att överföra redovisat överskott avseende hushållsavfall, 1 926 000 kronor till 2010, 
 
att överföra redovisat underskott avseende tömning av enskilda va-anläggningar, 
155 000 kronor till 2010, 
 
att föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att överföra 905 000 kronor till driftbudget 2010, fastighetsavdelningen för pågående 
driftprojekt,  
 
att överföra redovisat överskott avseende företagsavfall, 489 000 kronor till invester-
ingsreserv för avfallsverksamhet ansvar 130 och projekt 78101, Investeringsreserv,  
 

att överföra kvarvarande investeringsmedel till 2010 enligt förslag i kompletteringsbud-
geten. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Bokslutshandlingar. 
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 SoT/2010:77  

§ 27 
Driftbudgetram 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen begära följande ramjusteringar för 2010, 
 
att ram avseende sparåtgärd verkstad kronor 500 000,- återförs 2010 till ansvar 12122 
och verksamhet 801, 
 
att ram avseende sparåtgärd flyttning av SAVO kronor 220 000,- återförs 2010 till an-
svar 1272 och verksamhet 5139, 
 
att ram avseende sparåtgärd indragning av arbetsledartjänst AMA kronor 300 000,-, 
återförs 2010 till ansvar 1272 och verksamhet 611, 
 
att sparåtgärd avseende indragning väghyvel reduceras till 120 000 kronor för 2010 och 
att resterande belopp 135 000 kronor återförs till ansvar 1212 verksamhet 2032. 
 
Bakgrund 
Inför arbetet med driftbudget 2010 beslutade kommunfullmäktige om sparåtgärder för 
samtliga nämnder, vilket för service- och tekniknämnden innebar en reducering av ra-
men med 4 627 000 kronor. Tiden för att utarbeta konsekvensbeskrivningar av de olika 
förslagen till åtgärder blev begränsad, och konsekvenserna av detta är att några av de 
sparåtgärder som nämnden beslutat om, har visat sig omöjliga att uppnå under inneva-
rande verksamhetsår.  
 
De sparåtgärder som av olika skäl inte kunnat slutföras, avser totalt 1 155 000 kronor av 
den totala ramreduceringen på 4 627 000 kronor. 
 
Det spar som inte kunnat uppnås 2010 kommer dessutom att påverka de förslag till 
sparåtgärder för 2011 som service- och tekniknämnden beslutat om. Detta innebär att 
sparåtgärder för 2011 måste revideras och i viss mån göras om för att de ska kunna nås.  
 
Service- och tekniknämnden ska vid detta sammanträde besluta i ärende rörande drift-
budgetramar 2011-2013. Skulle beslutet bli att de sparkrav som gäller 2010 inte kan 
genomföras, ska den reducering av driftbudgetramen som inte kunnat göras antingen 
belasta ramarna för kommande verksamhetsperiod eller att nämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att de beslutade sparåtgärderna inte ska gälla. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Det sparkrav som service- och teknikförvaltningen haft att verkställa har av olika orsa-
ker inte kunnat fullföljas i sin helhet. Detta påverkar den ramreducering som kommun-
fullmäktige beslutat ska gälla för nämnden. Den konsekvens som nu gäller innebär att 
nämnden anhåller om att få skjuta fram de sparbelopp som inte kunnat verkställas 2010, 
till kommande års budgetramar.    
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet berör inte barn och unga i någon del. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att hos kommunstyrelsen begära följande ramjusteringar för 2010 
 
att ram avseende sparåtgärd verkstad kronor 500 000,- återförs 2010 till ansvar 12122 
och verksamhet 801  
 
att ram avseende sparåtgärd flyttning av SAVO kronor 220 000,- återförs 2010 till an-
svar 1272 och verksamhet 5139 
 
att ram avseende sparåtgärd indragning av arbetsledartjänst AMA kronor 300 000,-, 
återförs 2010 till ansvar 1272 och verksamhet 611. 
 
att sparåtgärd avseende indragning väghyvel reduceras till 120 000 kronor för 2010 och 
att resterande belopp 135 000 kronor återförs till ansvar 1212 verksamhet 2032. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Utredning. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  44 (60) 
 
 2010-02-23 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2010:55  

§ 28 
Driftbudgetramar VEP 2011 - 2013  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tacka Ingamaj Backman för den inledande diskussionen kring budgetdialogen, 
 
att återuppta diskussionen om föreslagna ramökningar i driftbudget vid nästa samman-
träde, 
 
att ärende tas upp till nämndens sammanträde den 16 mars 2010. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har vid sammanträde 2009 08 11 § 127 beslutat om sparåt-
gärder avseende 2011-års driftbudget på totalt 1 900 000 kronor. Av denna ramreducer-
ing avser 655 000 kronor finansiering av ökade driftkostnader utifrån gjorda investering. 
För driftbudgetramen 2012 gäller ett sparkrav på 1 125 000 kronor som inte presenterats 
i detalj utan redovisas i budgetmaterialet som ospecificerad. Ramreduceringen avser 
finansiering av ökade driftkostnader utifrån gjorda investeringar enligt kraven i budget-
direktiven. Verksamhetsåret 2013 låg vid beslutstillfället utanför ramperioden men är i 
dagens ärende aktuellt. Inga sparkrav har aviserats inför verksamhetsåret 2013. 
 
I det sparförslag som beslutats gälla för 2010 finns dessutom spar som av olika skäl inte 
kunnat genomföras hittills under året och som påverkar eller hör ihop med beslutade 
sparkrav för verksamhetsåret 2011. 
 
Service- och teknikförvaltningens Fritidsenhet konstaterar att de driftsbidrag som utgår 
till föreningslivet avseende Ridhus, Ishallen samt Skoterleder urholkats årligen då ingen 
justering skett sedan flertal år bakåt. Driftbidragen har således varit statiska utan hän-
synstagande till verkliga driftkostnadsökningar på exempelvis El och drivmedel. Följ-
den har blivit att årliga begäran om extra driftsbidrag inkommit till kommunen och be-
sluten har inskränkt sig till extra anslag och så kallade engångsanslag. 
 
För att framledes undvika årliga framställningar om extra anslag från berört föreningsliv 
har Service- och teknikförvaltningen kostnadsberäknat vad som bedöms som rimligt 
driftsbidrag i dagens mått mätt, och framkommit att Ishallen och Ridhusets nivå behö-
ver ett tillskott på 400 000 kr/år vardera samt att avseende Skoterleder ett årligt tillskott 
på 200 000 kr/år. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Den ramreducering som kommunfullmäktige har beslutat ska gälla för service- och tek-
niknämndens skattefinansierade verksamheter är känd och inga ytterligare ekonomiska 
konsekvenser tillkommer.  
 
Begäran om ramökning till driftbudget 2011 uppgår till totalt 1 000 000 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om ramreduceringen ska fullföljas i sin helhet kommer alla Gällivarebor att få vidkän-
nas försämringar i tillgänglighet och utbud av service från service- och tekniknämndens 
verksamheter. 
 
Förödande konsekvenser då populära verksamheter för speciellt flickor riskerar att upp-
höra. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta  
 
att begära om ramökning med 1 000 000 kr för driftbudget 2011 avseende Driftsbidrag 
för Ishallen, Ridhuset samt Skoterleder. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Underlag till budget 2011 och verksamhetsplanering 2012-2013. 
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 SoT/2010:82  

§ 29 
Feriearbeten 2009  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga redovisning av verksamheten med ferieungdomar 2009, till handlingarna, 
 
att ge i uppdrag åt service och teknikförvaltningen att tillsammans med personalkontoret 
utarbeta förslag för verksamheten 2010 och presentera på nämndens sammanträde i 
mars månad. 
 
Bakgrund 
Sofia Isaksson-Fors redovisade förra årets arbete med Ferieungdomar. 
Personalkontoret har arbetat med redovisning av verksamheten med ferieungdomar 
sommaren 2009. Materialet är viktigt utifrån att planeringen för verksamheten 2010 ska 
påbörjas och idéer och beslut som kan förändra verksamheten bör utformas så tidigt 
som möjligt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel för verksamheten finns avsatta i budget 2010 och inga ytterligare konsekvenser 
av ekonomisk karaktär kan ses i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Verksamheten är mycket viktig för ungdomar i Gällivare. Det ger sysselsättning och 
möjlighet att under en period sommartid kunna få en inkomst och viss erfarenhet från 
arbetslivet. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
att lägga redovisning av verksamheten med ferieungdomar 2009, till handlingarna, 
 
att ge i uppdrag åt service och teknikförvaltningen att tillsammans med personalkontoret 
utarbeta förslag för verksamheten 2010 och presentera på nämndens sammanträde i 
mars månad. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Sammanställning av verksamhet med ferieungdomar 2009. 
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 SoT/2010:60  

 
§ 30 
Redovisning resultat medarbetarenkät  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten i sin helhet. 
 
Bakgrund 
Medarbetarna i Gällivare kommun har besvarat en enkät under hösten/vintern 2009. 
Syftet har varit att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och sam-
tidigt få underlag att följa upp målen i styrkorten. Svaren har sammanställts och bearbe-
tats av personalenheten och resultaten finns nu färdiga att presenteras. Personalkonsu-
lent Monica Larsson kommer till sammanträdet och presenterar de resultat som är aktu-
ellt för service och teknikförvaltningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Behov av omprioritering inom budgetramarna kan bli aktuellt beroende på vilka resultat 
förvaltningen fått. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser har identifierats som rör barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att godkänna rapporten i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Rapport medarbetarenkät (presenteras vid sammanträdet). 
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 SoT/2010:63  

§ 31 
Utförande av snökanonanläggning Dundret  
 
Beslut 
att anta anbud avgivet av Lenko Snow AB, Östersund samt  
 
att upphandlingskontrakt undertecknas under förutsättning att överprövning inte begärs 
och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt 16 
kap.2§ LOU.  
Utvärdering har skett i samråd med verksamhetsansvariga 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Vi har på uppdrag av Gva-avdelningen infordrat anbud avseende rubr enligt bifogat 
förfrågningsunderlag. 
Upphandlingen är annonserad enligt gällande regler. 
 
Anbud har inkommit enligt nedan. 
 
AB Snowtech, Sunne 
AB Berggren&Bergman, Luleå 
Lenko Snow AB, Östersund 
   
Sammanställning samt utvärdering av inkomna anbud redovisas i ”Sammanställning 
anbud snökanonanläggning Dundret.” 
 
Av utvärderingen framgår att det ekonomiskt fördelaktigaste anbudet är avgivet av  
Lenko Snow AB, Östersund. 
 
Finansiering.      
Tillgängliga medel:  Budget  2009. Gator och vägar: 1,25 Mkr  
                                               2010.   –”            -”     : 1,25 Mkr  
Förslag till beslut. 
 
att anta anbud avgivet av Lenko Snow AB, Östersund samt  
 
att upphandlingskontrakt undertecknas under förutsättning att överprövning inte begärs 
och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt 16 
kap.2§ LOU.  
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Utvärdering har skett i samråd med verksamhetsansvariga 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Sammanställning anbud snökanonanläggning Dundret. 
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 SoT/2010:67  

§ 32 
Avstämningsperiod för redovisade resultat inom affärsmässiga verksamheterna  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslå kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa avstämningsperioderna för resultaten inom nämndens affärsmässiga verk-
samheter till tre år med start 2009.  
 
Bakgrund 
Avgifterna inom service- och tekniknämndens affärsmässiga verksamheter dvs. såväl 
VA som renhållning, måste fastställas i förväg och baseras på förväntat nyttjande samt 
de beräknade nödvändiga kostnaderna som verksamheten kan väntas ha under redovis-
ningsperioden. Hittills har redovisningsperioden i kommunen omfattat ett år.  
 
Om utfallet ett år skulle bli att inkomsterna från avgiftsuttaget överskrider de nödvändi-
ga kostnaderna, har verksamheten i princip en skuld till sina abonnenter, eftersom man 
är förpliktigad att återföra dessa resurser till abonnenterna. Vid ett underuttag, dvs. av-
gifterna täcker inte kostnaderna torde emellertid inte detta på ett motsvarande sätt kunna 
bokföras som tillgång i form av en fordran på abonnenterna. Huvudmannen i detta fall 
kommunen, har inte kontrollen över framtida inkomster exempelvis antal anslutna 
abonnenter, förbrukade mängder och kostnader i form av yttre påverkan på exempelvis 
ledningsnät, som krävs. VA-nämnden har uttalat sig positiva till att också underskott får 
jämnas ut inom en treårs period.  
 
Enligt riktlinjer som uttalats av Rådet för kommunal redovisning ”Redovisning av af-
färsverksamheter – mot bakgrund av självkostnadsprincipen” är det möjligt att jämna ut 
över- och underskott under en treårs period. VA-nämnden har också uttalat sig i frågan 
och är positiva till en avstämningsperiod på tre år och kan under vissa förutsättningar 
tänka sig en ännu längre period. 
 
Service och teknikförvaltningen är av uppfattningen att arbetet med taxorna skulle un-
derlättas och inte bli så extremt avgörande som idag men också redovisningen av bok-
slutet skulle underlättas om avstämningen av över- respektive underskott (skuld respek-
tive fordran gentemot abonnenterna) avräknas på längre period. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I ärendet har inga ekonomiska konsekvenser kunnat ses. 
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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 förorda att kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa avstämningsperioderna för resultaten inom nämndens affärsmässiga verk-
samheter  till tre år med start 2009. 
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 SoT/2010:27  

§ 33 
Förslag till stipendiater  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
  
att till ungdomsledarstipendiet föreslår kommittén att Service- och tekniknämnden utser 
Karl-Erik Bodin Gällivare Schacksällskap till Gällivare kommuns ungdomsledarstipen-
diat 2009, 
 
att till idrottsungdomsstipendiet föreslår kommittén att Service- och tekniknämnden 
utser Emil Jonson Gällivare Skytteförening till Gällivare kommuns idrottsungdomssti-
pendiat 2009. 
 
Bakgrund 
En kommitté bestående av Marie Ridderström NSD, Kenth Bergmark NK, samt under-
tecknad lämnar härmed förslag till ungdomsledar- och idrottsungdomsstipendiat. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga då medel avsedda för ändamålen finns i driftbudgeten för 2009. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser konstateras. 
 
Förslag till beslut 
Till ungdomsledarstipendiet föreslår kommittén att Service- och tekniknämnden utser 
Karl-Erik Bodin Gällivare Schacksällskap till Gällivare kommuns ungdomsledarstipen-
diat 2009. 
 
Till idrottsungdomsstipendiet föreslår kommittén att Service- och tekniknämnden utser 
Emil Jonson Gällivare Skytteförening till Gällivare kommuns idrottsungdomsstipendiat 
2009. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Till Ungdomsledarstipendiet har fyra (4) förlag inkommit och som motiv till före-

slagen stipendiat anges följande. Karl-Erik ”Kalle” Bodin är en stor eldsjäl inom 
Gällivare Schacksällskap och hans brinnande intresse för att engagera ungdomar 
har präglat hans ledargärning genom hela sitt vuxna liv. Ett engagemang som un-
der senaste åren aldrig sinat då han som handikappad fortsatt åka runt i skolorna 
med sin demonstrationsbräda för Schacken. 
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 2.  Till Idrottsungdomsstipendiat har två (2) förslag inkommit och som motiv till fö-

reslagen stipendiat anges följande. Emil Jonsson har framgångsrikt förverkligat 
sina mål inom skyttet vilket resulterat i Landslagsuppdrag. Han är idag rankad 
som 1:a i luftgevär och 2:a i korthållsskytte i Sverige och dessa framgångar i 
kombination med publiciteten av Emil som person lockar allt fler ungdomar till 
föreningen och Skyttet. 
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 SoT/2009:107  

§ 34 
Obligatorisk legitimation för anställda i Gällivare kommun  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom presenterad utredning avseende obligatorisk legitimation/nyckelkort 
för anställda i Gällivare kommun 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att införa legitimation för anställd personal inom 
alla förvaltningar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att rekommendera nämnderna att anta utredningens förslag 
avseende prioriteringsordning och förslag till kostnadsfördelning 
 
att föreslå kommunstyrelsen att ansvara för grundinvesteringarna som krävs för tillverk-
ningen av legitimationerna, skrivare med utrustning kronor 45 000 och reliefskrivare 
med utrustning 50 000 kronor, totalt 95 000 kronor 
 
att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att ansvara för tillverkningen av korten 
enligt utredningens förslag. 
 
Bakgrund 
Frågan om legitimation för anställda i Gällivare kommun har varit aktuell under en tid 
och också behandlats av service- och tekniknämnden. De kompletteringar som har be-
gärts, har nu tillförts ärendet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det är förenat med vissa kostnader för förvaltningarna att göra de legitimationskort som 
föreslås. Nyttan med dessa överväger dock den kostnad som blir aktuell.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är tryggt för barn och unga, faktiskt för alla att få information om att de kan kräva 
att personal från Gällivare kommun kan uppvisa en giltig legitimation. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Utredning. 
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 SoT/2010:62  

§ 35 
Reglering av parkeringar på tomtmark  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att presenterat material angående reglering av parkeringar på tomtmark skickas till de 
större privata fastighetsägarna i kommunen. 
 
Bakgrund 
Frågan om hur och med vilket lagstöd parkeringar på tomtmark ska regleras har varit 
aktuell senaste året. Inte minst de problem och negativa intryck som de skrotbilar som 
lämnas på sådana parkeringsplatser leder till, har igen gjort frågan högaktuell.  
 
Service och teknikförvaltningen har tagit på sig ansvaret att utarbeta ett material i frå-
gan, som fastighetsägarna kan ha stöd av om eller när frågan blir aktuell.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Den utemiljö som finns vid flerfamiljshus kan bli tryggare för barn och unga om närbe-
lägna parkeringsplatser regleras så att uppställningar av bland annat skrotbilar omöjlig-
görs. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att presenterat material angående reglering av parkeringar på tomtmark skickas till de 
större privata fastighetsägarna i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Utredning: Reglering av parkeringar på tomt. 
 2. SFS: Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. 
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 SoT/2010:47  

§ 36 
Val till landsbygdsrådet  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att Bernd Lass utses till ordinarie ledamot i Gellivare Landsbygdsråd. 
 
Bakgrund 
I Gellivare Landsbygdsråd har ordföranden i service- och tekniknämnden varit vald som 
ordinarie deltagare för perioden 2007 – 2010. Per Eriksson har som ledamot i nämnden 
varit utsedd som ersättare för samma period. Nu föreligger behovet att utse ny ordinarie 
ledamot.  
 
Gellivare Landsbygdsråd ska arbeta för att skapa en ny framtidstro på landsbygden. 
Rådet är samarbetsorgan för 26 medlemsbyar, samarbetspartner med kommunen i frå-
gor som rör landsbygden och har fyra – sex möten per år då aktuella frågor som rör 
samtliga boende utanför tätort diskuteras.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga nya ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga nya konsekvenser för barn och unga.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen lämnar frågan öppen för service- och tekniknämnden 
att fatta beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Sammanträdesprotokoll service- och tekniknämnden 2007 01 23 § 9. 
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 SoT/2010:106  

§ 37 
Skotertrafik, utefter bland annat Vassaraälven  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att efter samråd med polisen, länsstyrelsen m fl sakägare om möjligt anta tillfällig lokal 
trafikföreskrift om terrängfordonstrafik utefter Vassaraälven för perioden 10 mars, 2010 
till den 15 april 2010, 
 
att skoterleden märks ut med träräcken, som tidigare år intill Vassaraälven, 
 
att högsta tillåtna hastighet är 30 km 
 
att skotertrafik får ske dagligen mellan klockan 08.00 - 20.00 
 
att leden ska vara tydligt utmärkt på land samt vid hembygdscaféet där leden korsar 
älven,  
 
att beslutet kungörs i lokal-/ortstidningar. 
 
Bakgrund 
Skotertrafiken utefter Vassaraälven har varit föremål för flera möten och samrådsträffar 
senaste året. Det engagemang som frågan skapat inkluderar enskilda personer, förening-
ar, allianser, en-skilda företag, företagsbolaget, företagarföreningen, samebyar och sam-
fällighetsföreningen. Aktuell skoterled är en del av ledsystemet som binder samman 
skotertrafiken och som också används mycket frekvent. Den lokala trafikföreskriften 
gäller även för områden och leder i Malmberget, Koskullskulle och Gällivare. Eftersom 
Gällivare är en vinterstad används delar av lederna som kommunen har ansvar för, ock-
så av företagen inom besöksnäringen. Kraven på att finna en lösning på nu aktuell fråga 
är stor inte minst från den gruppen.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Oavsett vilket beslut nämnden väljer att fatta i aktuell fråga, så innebär inte detta någon 
oförutsedd belastning på ekonomin eftersom det i budget finns medel avsatta för bland 
annat skoterleder. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förvaltningen har inte varit i kontakt med barn och unga i frågan varför konsekvenser 
för den gruppen inte kan anges. 
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen lämnar ärendet öppet, till nämnden att fatta beslut. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 1. Service och teknikförvaltningens skrivelse. 
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                                                                                                                          SoT/2010:7 
§ 38 
Service- och tekniknämnden frågar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga frågorna och informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen ang nämn-
dens verksamhet.  
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 SoT/2010:9  

§ 39 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att Bernd Lass, Margareta Pohjanen, Botolf Brandebo och Sune Lantto anmäls till kon-
ferens Nationellt snöskoterforum. 
 
Bakgrund 
Nationella snöskoterrådet inbjuder till konferens ”Nationellt snöskoterforum”. 
Tid och plats: 18 – 19 mars, Hotel Nordkalotten i Luleå 
Kostnad: Konferensavgift 500 kr (exkl moms) inkl luncher och middagar. 
Anmälan: senast 25 februari 2010.  
 
Beslutsunderlag 
 1. Kursinbjudan. 
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