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§ 40 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna.  
 
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SOT 2010:11 105 
Förvaltningschefen informerar 
- Val av ledamöter till KPR, Kommunala Pensionärsrådet 
 
2. SOT  2010:87 007  
Revisorernas slutdokument 2010-02-16. Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande. 
 
3. SOT 2010:88 007 
Revisorernas slutdokument 2010-02-16. Tillgänglighet via telefon. 
 
4. SOT 2010:86 007 
Revisorernas slutdokument 2010-02-16. Granskning av arbetsmarknadsavdelningens 
verksamhet. 
 
5. SOT 2010:117 311 
Ks § 12/2010. Genomförandeavtal för flyttning av Bergmansgatan Malmberget. 
 
6. SOT 2010:113 149 
Miljödomstolens kungörelse i mål nr M 2498-06 – verksamhet vid Aitikgruvan. 
 
7. SOT 2010:103 007 
Ks § 11/2010. Förstudie avseende kommunalt åtagande i och sponsring av World Cup 
2208. 
 
8. SOT 2010:98 480  
Länsstyrelsens besiktningsrapport av anläggningen ”Svanparken” med anledning av 
ändringar i anläggningen. 
 
9. SOT 2010:110 214 
Miljö- och byggnämnden. Samråd. Detaljplan för kv Enen, Gällivare kommun. 
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10. SOT 2010:99  537 
Transportstyrelsens rapport från verksamhetskontroll av Gällivare flygplats. 
 
11. SOT 2010:112 537 
Transportstyrelsens beslut om driftbidrag till icke statliga flygplatser. 
 
12. SOT 2010:71  537 
Transportstyrelsens beslut om preliminär ersättning till Gällivare kommun för beräkna-
de kostnader för infrastruktur CNS (kommunikation, navigation och övervakning) och 
AFIS år 2010. 
 
13. SOT 2010:119 510 
Sveriges Kommuner och Landsting. Nyheter från Transportstyrelsen. 
 
14. SOT 2010:118 317 
Sveriges Kommuner och Landsting. Utredning föreslår undantag för mätning av el för 
gatubelysning. 
 
15. SOT 2010:116 430  
Länsstyrelsens beslut om tillstånd enligt 19 § naturvårdslagen för att bygga vindskydd 
och TC/vedförråd efter Gränsleden – Rádjebálges sträckan mellan Ritsem och västän-
dan på sjön Ruotsajávrre, inom Gällivare kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun. 
 
16. SOT 2010:120 806 
Utvärdering av ”Sänkning av årsavgiften för årskort på Hakkas Badhus”. 
 
17. SOT 2010:102 435 
Svar på Dokkas Jakt & Fiskeförenings förfrågan. Strandröjning efter Lina älv inom 
Dokkas fiskeområde. 
 
18. SOT 2010:127 102 
Protokollsutdrag Kf § 29/2010. Fyllnadsval av ledamot till service- och tekniknämnden. 
 
19. SOT 2010:128 102 
Protokollsutdrag Kf § 31/2010. Fyllnadsval av ersättare till service- och tekniknämnden. 
 
20. 
Företagsbolaget, verksamhetschef Mia Edin och Maria informerade om projekt Tage. 
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 SoT/2010:4  

 
§ 41 
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 av - och nedskrivningar understigande ett 
halvt basbelopp enligt sammanställning. 
 
 Belopp, kr Belopp, kr   
Verksamhet       som avskrives som nedskrives___ 
 
215 Reglering- & saneringsfastigheter     6.285 2.095 
700 Industri- & affärslokaler  36.316 
 
Fordringarna som nedskrivs är överlämnade till Svea Inkasso för långtidsbevakning. 
Fordringarna som föreslås avskrivas avser fordringar där gäldenär inte går att finna och 
ytterligare intäkter ej kan förväntas. 
 
 
Inköpschefen har beslutat 
att anta anbud 
 
Datum           Objekt                              Entreprenör_______ 
2010-02-12 Upphandling av utplanteringsväxter. Ramavtal Hietalas Handelsträd 
                 gård, Övertorneå 
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 SoT/2010:5  

 
§ 42 
Kommunala råden informerar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Tertti Kult informerade från Kommunala pensionärsrådet (KPR) sista sammanträde. Det 
fanns önskemål om att få en rubrik i tjänsteskrivelserna ”Konsekvenser för äldre”. KPR   
 
Folkhälsorådet, Ingamaj Backman är representant. Nya folkhälsoplanen kommer för 
yttrande. 
 
Förelåg ingen information från Gellivare Landbygdsråd, Bernd Lass är representant. 
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 SoT/2010:6  

 
§ 43 
Budgetuppföljning februari 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för februari månad 2010. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för februari månad 2010 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 februari månad 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Budgetuppföljning februari månad 2010. 
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 SoT/2010:55  

 
§ 44 
Förslag på driftbudget 2011 och plan 2013  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att förändringar avseende ledningsorganisationen AMA genomförs 2011, vilket medför 
att cirka 400 000 kronor kan sparas,  
 
att nedläggning av badhuset i Malmberget enligt tidigare beslut genomförs alternativ att 
få utökning av ram av det sparkrav som kvarstår dvs 1 500 000 kr. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om ramreducering för service- och tekniknämndens 
verksamheter 2011 med 2 555 000 kronor och 2012 1 125 000 kronor. Utöver reducer-
ingen har ramen har nya behov identifierats och diskuterats vid nämndens första bud-
getdialog. Förvaltningen har upprättat alternativa förslag i syfte att kunna genomföra de 
förändringar av ekonomiska ramarna som krävs.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den ramreducering som kommunfullmäktige beslutat ska gälla för service- och teknik-
nämndens skattefinansierade verksamheter är känd och medför inga nya okända eko-
nomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om ramreduceringen ska fullföljas kommer alla Gällivarebor att få vidkännas försäm-
ringar i tillgänglighet och utbud av service från service- och tekniknämndens verksam-
heter. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Service- och teknikförvaltningens redovisning. 
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 SoT/2010:66  

 
§ 45 
Förslag avseende fördelning av ramanslag 2010 för idrotts- och fritidsanläggningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till fördelning avseende investeringar i idrotts- och fri-
tidsanläggningar, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningens Enhet Fritid har i rubricerat ärende fått till uppgift att 
ge förslag på lämpliga objekt och dito prioriteringar enligt nedan. 
 
* Byte av Handikapp Hiss Gällivare Simhall 500 000 kr 
 
* Byte av El-armaturer Hakkas Simhall 300 000 kr 
 
* Restaurering av speaker kur samt nya målburar Tallbacka IP 150 000 kr 
 
* Skurmaskin Sporthallen  150 000 kr 
 
* Besiktningsföreläggande avseende Nödbelysning, Ducar  
   samt gymnastikredskap Sporthallen Malmberget 400 000 kr 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga eftersom medlen finns i Investeringsbudgeten för 2010. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Investeringarna gagnar barn och ungdom i deras verksamhetsutövande på respektive 
fritidsanläggning. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslå service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till fördelning avseende investeringar i idrotts- och fri-
tidsanläggningar. 
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 SoT/2010:44  

 
§ 46 
Förfrågan om intresse finns att köpa järnvägsbroar, Kalixfors och Kaitum  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tacka nej till Banverkets erbjudande att överta de gamla järnvägsbroarna i Kaitum 
och i Kalixfors. 
 
Bakgrund 
Banverket har ställt frågan om Gällivare- och Kiruna kommuner är intresserade av att 
köpa gamla järnvägsbron över Kalix älv i Kalixfors samt om Gällivare kommun är in-
tresserad av att köpa gamla järnvägsbron i Kaitum. 
Ett nytt erbjudande har inkommit 27 januari 2010. 
 
Service- och tekniknämnden 2001-08-21 § 90 behandlade frågan och beslutade då att 
tacka nej till erbjudandet. 
 
Förhållandet till brofrågan är oförändrat och då finns inga skäl att ändra det gamla be-
slutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden 
 
att tacka nej till Banverkets erbjudande att överta de gamla järnvägsbroarna i Kaitum 
och i Kalixfors. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Banverkets missiv till Gällivare kommun. 
 2. Kartbild. 
 3. Banverkets skrivelse ang försäljning av bron över Kalixälven. 
 4. Skrivelse från stugägare å Syvävuopios södra strand. 
 5. Banverkets skrivelse till stugägare. 
 6. Protokollsutdrag Service- och tekniknämnden 2001-08-21 § 90. 
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 SoT/2010:82  

 
§ 47 
Feriearbeten sommaren 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att i Ferieverksamheten erbjuda sysselsättning för gymnasieelever, 
 
att plats tilldelas i första hand, de ungdomar som inte tidigare haft feriearbete, 
 
att fördelningen av platser blir 50 % till kommunala arbetsplatser 25 % till föreningar 
för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag som föreningar kan ha 
avtal med företag om samt 25 % till privata företag, 
 
att platser som inte nyttjas av företag eller föreningar går till kommunala arbetsplatser, 
 
att föreningar erhåller bidrag för lönekostnaden motsvarande kommunens ferielöneav-
tal. Bidrag lämnas inte för eventuella övriga ersättningar såsom OB, övertid mm, 
 
att 50 % av lönekostnaden (exklusive ersättningar som OB, övertid mm), baserat på 
kommunens ferielöner, lämnas till företagare som tar emot av kommunen anvisade fe-
rieungdomar, 
 
att eventuella ersättningar såsom OB, övertid mm. erläggs av respektive arbetsplats. 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Under 2009 har 213 gymnasieungdomar haft feriearbete via Gällivare kommun. Totalt 
sökte 471 ungdomar arbete.   
 
Fördelningen av tilldelade platser 2009: 
 
Kommunala verksamheter   138    65%   
Föreningar       53    25%  
Företag     _22    10% 
Summa:     213 
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Inför 2009 beslutades att fördelning av platser skulle vara 50 % till kommunala arbets-
platser 25 % till föreningar för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av upp-
drag som föreningar kan ha avtal med företag om samt 25 % till privata företag, 
I beslutet ingick även att platser som inte nyttjas av företag eller föreningar skulle tillde-
las kommunala verksamheter.  
 
2009 fick företagen alla platser de sökte. Eftersom de inte ansökte om fler platser upp-
gick deras andel av platser till endast 10% av det totala antalet platser. Detta är anled-
ningen till att kommunala arbetsplatser fått 65% av platserna mot tänkta 50%.  
 
Förslag till beslut 
 
att i Ferieverksamheten erbjuda sysselsättning för gymnasieelever, 
 
att plats tilldelas i första hand, de ungdomar som inte tidigare haft feriearbete, 
 
att fördelningen av platser blir 50 % till kommunala arbetsplatser 25 % till föreningar 
för arbete i föreningsverksamhet, inte för utförande av uppdrag som föreningar kan ha 
avtal med företag om samt 25 % till privata företag, 
 
att platser som inte nyttjas av företag eller föreningar går till kommunala arbetsplatser, 
 
att föreningar erhåller bidrag för lönekostnaden motsvarande kommunens ferielöneav-
tal. Bidrag lämnas inte för eventuella övriga ersättningar såsom OB, övertid mm, 
 
att 50 % av lönekostnaden (exklusive ersättningar som OB, övertid mm), baserat på 
kommunens ferielöner, lämnas till företagare som tar emot av kommunen anvisade fe-
rieungdomar, 
 
att eventuella ersättningar såsom OB, övertid mm. erläggs av respektive arbetsplats. 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget bygger på befintlig budget för ferieverksamhet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om antal platser till företag ökar, får något fler ungdomar arbete eftersom företagen 
betalar 50 % av lönekostnaderna själva. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Service- och teknikförvaltningens skrivelse.  
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 SoT/2010:38  

 
§ 48 
Förslag till ändring i fiskeriverkets författningssamling angående fiske i sötvattens-
områden  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Öring: 
att inte stödja förslaget från Fiskeriverket med s.k. ”fönsteruttag” på 30-45 cm. Vi före-
slår i stället ett högre minimimått för öringfisket.  
 
att stödja förslaget att endast en öring får fångas per fiskande och dag i Kalixälvens vat-
tensystem. 
 
att stödja en förlängning av fredningstiden för öringleken från tidigare 15/9-15/10 till att 
gälla 1/9-15/10. 
 
att i Råneälvens vattensystem föreslå att ingen öring får behållas vid fiske under några 
år framåt i tiden. 
 
Harr: 
Vi stödjer förslaget till ett höjt minimimått på 35 cm. 
 
Vi stöder inte förslaget till vårfredningen för harrleken 1/3-31/5. Vi föreslår i stället att 
fredningstiden bör gälla 1/4-10/6. 
 
Ett övervägande bör göras om att införa en fångstbegränsning ”bag-limit” vid harrfiske. 
 
Övrigt: 
Att stödja förslaget till utpekandet av lugnvatten/sjöar i enlighet med föreskrifterna (bi-
laga i Fiskeriverkets remissmaterial).  
 
Ytterligare undersökningar och forskningsinsatser bör initieras av Fiskeriverket om ör-
ing, lax och harr i våra naturälvar, eftersom det finns allt för mycket oklarheter som bör 
förtydligas så vi får en bättre kunskap om hur vi bör förvalta dessa fiskbestånd för fram-
tiden.  
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta att anta 
förslaget till ändrade föreskrifter med beaktande av de synpunkter som Gällivare kom-
mun avlämnat i detta remissvar.  
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att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Fiskeriverket har tidigare gjort en översyn av reglerna för fisket efter öring på kusten i 
Bottenviken 2006. Den ledde bland annat fram till ett höjt minimimått för öring och 
nätfiskeförbud på grunt vatten under vår och höst. I förlängningen har Fiskeriverket 
under 2009 gjort en översyn av bestämmelserna för fisket efter öring och harr i Väster-
bottens- och Norrbottens läns sötvattensområden i avsikt att få ett mer heltäckande och 
en hållbarare fiskförvaltning av fiskarterna i framtiden. Fiskeriverket har under arbetet 
med översynen samrått med berörda länsstyrelser och också begärt in skriftliga syn-
punkter från regionala intressenter. Dessutom har man haft regionala samrådsmöten, 
bl.a. i Överkalix våren 2009. Synpunkterna från dessa samråd har varit värdefulla för 
översynen och de förslag som nu finns för fisket i sötvattensområdena.  
 
Fiskundersökningar visar att öringbestånden i vattendragen ligger på så låg nivå att re-
striktioner bör införas. Havsöringen är hotad i länet, avsevärt sämre än situation är för 
vildlaxen.  
Den mer strömstationära formen av öring har också allt för låga tätheter för att lämnas 
oberörd.  
 
Harrbeståndet är inte hotad som art men däremot har minimimåttet på 30 cm som nu 
gäller varit för litet. Minimimått har som syfte att fiskarterna åtminstone skall hinna leka 
en gång innan de tillåts att behållas vid fisket. Undersökningar, från bl.a. Gällivare 
kommun, påvisar att en harrhona, innan den lekt första gången, är mellan 33-35 cm. 
Harrleken inträffar på våren - försommaren.  
 
Ett förtydligande av var selområden där nät- och notfiske är tillåtet enligt regelverket, 
vilket påpekats under ett flertal år, har nu framtagits.  
 
Yttrandet ska ha inkommit till Fiskeriverket senast 22 mars 2010, gärna med en kopia 
per mail till (Martin.Rydgren@Fiskeriverket.se).  
 
Sammanfattning av förändringar i FIFS 2004:37 som föreslås av Fiskeriverket träda i 
kraft den 1 juni 2010. 
 
Öring: 
I Torne- och Kalixälvens vattensystem får endast öring mellan 30 och 45 cm behållas 
och endast en öring får behållas per fiskare och dygn. I övriga vattendrag som mynnar i 
Bottenviken höjs öringens minimimått till 50 cm och endast en öring får behållas per 
fiskande och dygn. Fredningstiden för öring ändras till att vara 1/9 till 15/10 från tidiga-
re 15/9-15/10. 
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Harr: 
I vattendrag som mynnar i Bottenviken samt på kusten i Bottenviken ändras minimimåt-
tet för harr till 35 cm och en fredningstid införs under tiden 1/3-31/5. 
 
Övrigt: 
Enligt 4 kap. 14 § i ovan nämnda föreskrifter är det tillåtet att fiska med nät efter andra 
arter än lax och öring i sjöar och lugnvatten av minst tre kilometers längd på ett avstånd 
av minst 300 meter från dess till- och utlopp förutsatt att fisket inte sker med nät eller 
not med större maskor än 100 millimeter. Detta ändras så att sådant fiske endast tillåts i 
utpekade områden. Områdena framgår av bilaga 1 i Fiskeriverkets förslag.  
 
Förslag till beslut 
Öring: 
Att inte stödja förslaget från Fiskeriverket med s.k. ”fönsteruttag” på 30-45 cm. Vi före-
slår i stället ett högre minimimått för öringfisket.  
 
Att stödja förslaget att endast en öring får fångas per fiskande och dag i Kalixälvens 
vattensystem. 
 
Att stödja en förlängning av fredningstiden för öringleken från tidigare 15/9-15/10 till 
att gälla 1/9-15/10. 
 
Att i Råneälvens vattensystem föreslå att ingen öring får behållas vid fiske under några 
år framåt i tiden. 
 
Harr: 
Vi stödjer förslaget till ett höjt minimimått på 35 cm. 
 
Vi stöder inte förslaget till vårfredningen för harrleken 1/3-31/5. Vi föreslår i stället att 
fredningstiden bör gälla 1/4-10/6. 
 
Ett övervägande bör göras om att införa en fångstbegränsning ”bag-limit” vid harrfiske. 
 
Övrigt: 
Att stödja förslaget till utpekandet av lugnvatten/sjöar i enlighet med föreskrifterna (bi-
laga i Fiskeriverkets remissmaterial).  
 
Ytterligare undersökningar och forskningsinsatser bör initieras av Fiskeriverket om ör-
ing, lax och harr i våra naturälvar, eftersom det finns allt för mycket oklarheter som bör 
förtydligas så vi får en bättre kunskap om hur vi bör förvalta dessa fiskbestånd för fram-
tiden.  
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Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta att anta 
förslaget till ändrade föreskrifter med beaktande av de synpunkter som Gällivare kom-
mun avlämnat i detta remissvar.  
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Förklaring till beslutsförslagen i remissen 
 2.  Remiss, Dnr 23-2998-06, Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 

2004:37) om fiske i sötvattenområdena.  
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 SoT/2010:105  

 
§ 49 
Inkommen skrivelse med synpunkter på stängning av Bergmansgatan, Malmberget 
m m  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att inte vidta några åtgärder med anledning av inkommen skrivelse. 
 
Bakgrund 
Bengt Anderman, har inkommit med skrivelse till service- och tekniknämnden om Lu-
ossavaara-Kiirunavaara AB:s (i fortsättningen kallat LKAB) stängseldragning i Malm-
berget, intill det så kallade ”Elevhemsområdet”. Bengt Anderman menar att stängsel-
dragningen är olaglig eftersom LKAB inte begärt markanvisning och att följderna därav 
är att Gällivare kommun inte borde ha godkänt instängslingen av ”gamla Bergmansga-
tan”. Han ställer vidare krav på att gamla Bergmansgatan öppnas igen, i första hand till 
dess nya Bergmansgatan har belagts.  
 
Bengt Anderman har flera synpunkter på hanteringen av nu aktuellt ärende. Han vill ha 
svar på hur service- och tekniknämnden kan ha godkänt ”ett hafsigt vägbygge” under 
vintertid, vem som ska betala bilisternas kostnader i form av självrisk vid stenskott och 
han framför också oro över hur vägen ska bli i samband med tjällossning. Utöver detta 
tar Bengt Anderman upp frågor om damm från nya Bergmansgatan, ändrade trafik-
strömmar, det omöjliga att gå med barnvagn sommartid då det skulle skaka för mycket 
samt slutligen nya Bergmansgatans dåliga skick. 
 
Bergmästaren har i dagarna meddelat beslut i samma fråga, det vill säga om LKAB haft 
rätt att uppföra stängslet utan att detta innebär att marken tagits i anspråk för bearbet-
ning/gruvdrift och utan att marken anvisats enligt bestämmelserna i minerallagen. 
LKAB har beslutat att inte bryta malm i områden där människor bor eller vistas, med 
hänsyn till den oro som framförts av boende i Malmberget. Detta innebär att nuvarande 
Bergmansgatan måste flyttas så att den får ett läge som dels följer LKAB:s principbeslut 
ock samtidigt anpassas till brytningen av Fabianmalmens nivå på 830 meter. Bearbet-
ning som sker i dagen får endast utföras på mark som anvisats för ändamålet, medan 
bearbetning under jord inte kräver sådan anvisning. 
 
Bergmästaren har i sitt beslut konstaterat att det inom det aktuella området inte sker 
någon verksamhet som innebär att marken tagits i anspråk för bearbetning i den mening 
som avses i minerallagen. Bergmästaren finner inte heller att det uppförda stängslet i  
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någon mening strider mot bestämmelserna i minerallagen och därmed kan inte bergmäs-
taren besluta att det ska ändras eller tas bort. 
 
Beslutet att godkänna en nybyggnad av Bergmansgatan innebär således inte, att service- 
och tekniknämnden tagit beslut i någon mening som bygger på felaktigheter. Det finns 
vidare inget förbud för någon att uppföra stängsel på egen mark med undantag av 
strandskyddsområden.  
 
Bengt Anderman menar vidare att service- och tekniknämnden borde ha avslagit ”ett 
hafsigt vägbygge” under vintertid. För projekteringen av nu aktuell vägsträcka har er-
känt och välrenommerat konsultföretag anlitats. De handlingar som presenterats för 
ombyggnaden har granskats av såväl service och teknikförvaltningen som miljö- och 
byggkontoret. Utöver det har dessutom fristående konsultföretag granskat Bergmansga-
tans anslutningar i väster och öster mot befintliga områden med detaljplaner. De syn-
punkter som framförts har förändrat de underlag för byggandet som framtagits. 
 
De entreprenörer som varit verksamma i byggandet av vägen, är kända och har gjort 
flera anläggningsarbeten både sommar- och vintertid. Att bygga vägar vintertid är natur-
ligtvis inte optimalt i den meningen att vissa arbeten inte kan utföras förrän temperatu-
ren gör det möjligt. Detta utgör dock inget hinder för att utföra arbeten som är möjliga 
och kvalitetsmässigt har det ingen påverkan på det slutliga resultatet.  
 
Service och teknikförvaltningen delar inte Bengt Andermans uppfattning att detta skulle 
vara ett ”hafsigt vägbygge”, vägen är projekterad i den omfattning som krävs och den är 
anlagd utifrån de regler och den praxis som finns inom teknikområdet. 
 
Vidare tar Bengt Anderman upp frågan om vem som ska betala självrisker som fordons-
ägare får vidkännas vid stenskott och byte av vindrutor. Det är naturligtvis så att for-
donsägaren själv ansvarar för den kostnaden. Det finns i Gällivare kommun många 
grusvägar där risken för stenskott alltid finns och där ägaren av fordonet själv har att 
bekosta den självrisk som uppstår vid byte av vindruta på grund av stenskott. I den me-
ningen är inte Bergmansgatan utvald som någon väg som ska hanteras på annat sätt än 
jämförbara vägar.    
 
Utöver dessa synpunkter framför Bengt Anderman farhågor för ökad damning i områ-
det, hur vägen ska bli i samband med tjällossning, problem att promenera med barnvagn 
när gångbanan är snöfri på grund av skakningar och nya trafikströmmar. Frågor kring 
damning och vägens standard i samband med tjällossning, har redan noterats och insat-
ser kommer att göras för att hindra damningen och justera vägbanan utifrån eventuell 
påverkan vid tjällossningen. Ändring av trafikströmmar kan naturligtvis bero på att tra-
fikanter väljer att köra annan väg än den som rekommenderas via skyltsättning. Frågan 
kommer att tas upp i samband med att Bergmansgatan beläggs och arbetet slutförs. 
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Påståendet om svårigheter att promenera med barnvagn när gångbanan är snöfri på 
grund av skakningar är omöjlig att besvara. Dels är inte gångbanan snöfri idag och 
skakningar kan bero både på trafikströmmarna men också på den verksamhet som före-
kommer i omedelbar anslutning till området. 
 
Service- och teknikförvaltningen finner ingen möjlighet att tillmötesgå Andermans krav 
att gamla Bergmansgatan ska öppnas tills nya Bergmansgatan är belagd. Justerings- och 
beläggningsarbetet på nya Bergmansgatan inleds så snart vi har väderlek som tillåter 
detta. Intill dess kommer nya Bergmansgatan att underhållas så att trafikanterna kan ta 
sig fram på ett säkert och bra sätt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga som inte tidigare varit kända. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att inte vidta några åtgärder med anledning av inkommen skrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  E-post från Bengt Anderman med synpynkter på stängning av Bergmansgatan. 
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 SoT/2009:476  

 
§ 50 
Vattenhästen från Lokstallarna  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avslå förslaget. 
 
Bakgrund 
Sigurd Äijä, pensionerad järnvägare, föreslår att Gällivare kommun tar över den s k 
Vattenhästen (den som man vattenfyllde ångloken med) och placerar den i rondellen i 
korsningen Malmbergsvägen – Norska vägen. Gata/Park tycker att förslaget är mycket 
intressant. Däremot anser Gata/Park att Vattenhästen skall placeras på en grönyta mitt-
emot Järnvägsstationshuset. Gata/Park avser även ansluta den till befintligt vattennät. 
Det behövs ett fundament samt framdragning av elektricitet så att objektet går att belysa 
under den mörka delen av året. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för utförande av ovan stående förslag torde röra sig om cirka 50 000 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Gata/Park föreslår service- och tekniknämnden  
 
att tillstyrka förslaget och avsätta 50 000 kr för utförande av ovanstående förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Skrivelse med foto. 
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 SoT/2010:61  

 
§ 51 
Tidigare öppning av Tallbacka idrottsplats  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avslå framställan om tidigare öppnande av Tallbacka IP då beviljad/befintlig drift-
budget ej ger utrymme till att tillmötesgå föreningarnas önskemål. 
 
Bakgrund 
Föreningarna Gällivare Malmbergets Fotbollsförening, Kos/Gema BK, Malmbergets 
AIF samt Gällivare SK anhåller i rubricerat ärende om att Tallbacka IP öppnas från och 
med 9 mars, vecka 10 (normalt 1 april). Som skäl till begäran anger man ”för att fotbol-
len i Gällivare ska bli konkurrenskraftig behöver vi få samma förutsättningar som andra 
föreningar i länet, från Kiruna till kusten” samt att man har för avsikt att arrangera 
Marknadscupen 20-22 mars 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att ett tidi-
gare öppning enligt önskemålen kostar ca: 50 000 – 75 000 :- i merkostnad. Svårigheten 
i att beräkna rätt handlar om vilken dygnstemperatur och mängden nederbörd (snö) som 
råder och faller under de veckor som avses. Det som sker i praktiken (för att hålla pla-
nen spelbar) är att tillförseln av fjärrvärme ökar markant vid snöfall. 
 
Här skall också beaktas att den ramökning Service- och tekniknämnden begärde inför 
driftbudgeten 2010, ej beviljades av Kommunfullmäktige. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga direkta konsekvenser mer än att öppnandet sker när Tallbacka IP ”tidigareöpp-
nar/normalt öppnar”. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att avslå framställan om tidigare öppnande av Tallbacka IP då beviljad/befintlig drift-
budget ej ger utrymme till att tillmötesgå föreningarnas önskemål. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Skrivelse från berörda föreningar. 
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 SoT/2010:13  

 
§ 52 
Motion angående verksamma i pensionärsservice får tills vidare tjänster med av-
talsmässiga löner och anställningsvillkor  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänsyn till att ekonomiska resurser saknas. 
 
Bakgrund 
Personerna som är verksamma inom pensionärsservice är till största delen anvisade ge-
nom arbetsförmedlingen vilket då innebär att de har olika ersättningar som framkommer 
i motionen. Ersättningsnivåerna är olika beroende på vilken anvisning som arbetsför-
medlingen beslutat om och det är något arbetsgivaren arbetsmarknads- avdelningen, 
Gällivare Kommun inte kan påverka. Antalet personer som arbetar inom pensionärsser-
vice varierar beroende på anvisningarna från arbetsförmedlingen och i dagsläget finns 
10 personer som arbetar med städning, socialsamvaro, snöskottning m.m. Till detta 
kommer även att vi lånar personal från serviceverkstan till uppdrag.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
För att anställa personal enligt framställan i motionen så har inte arbetsmarknads-
avdelningen de ekonomiska resurserna som behövs för att anställa 10 personer. Beräk-
nad kostnad för att anställa 10 personer är drygt 3 miljoner kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden  
 
att avslå motionen med hänsyn till att ekonomiska resurser saknas. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Motion Sveriges kommunistiska parti SKP. 
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 SoT/2010:14  

 
§ 53 
Motion angående vägbelysning efter Vaarantievägen i Markitta  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att yttrande över inkommen motion med förslag att medel anslås för komplettering av 
belysning efter Varantievägen i Markitta, avslås. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionären framför 
synpunkter på belysningen på landsbygden. Framför allt, vill motionären peka på Vaa-
rantievägen i Markitta som är helt mörklagd på en sträcka omfattande cirka 200 meter. 
Vägen är dessutom smal och har kraftig lutning vilket gör det riskfyllt att köra där fram-
för allt under den mörka årstiden. Två fasta boenden finns utefter vägen och dessutom 
ett flertal fritidshus. 
   
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige anslår medel för komplettering av belys-
ning på den del av Vaarantievägen som idag saknar sådan. 
 
 I sak ansluter sig service och teknikförvaltningen till motionärens synpunkter på vägav-
snitt som är mörklagda och som trafikeras av både gående och bilar. Ur trafiksäkerhets-
synpunkt är naturligtvis upplysta vägar en viss garant för att minska olycksrisken. Aktu-
ell väg är en privat/enskild väg och i fördelning av det ramanslag för belysning som 
service- och tekniknämnden årligen beviljas, prioriteras inte den kategorin av vägar.  
 
Skulle kommunfullmäktige välja att anslå särskilda medel för komplettering av belys-
ningen utefterVaaranpäävägen, har förvaltningen inget att invända mot ett sådant beslut.  

 
Motivering: Service- och tekniknämnden har i beslut gällande från 2009-01-01, att an-
sökningar om uppmontering av gatubelysning på enskilda privata vägar skall avslås.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande har inga ekonomiska konsekvenser 
för service- och tekniknämnden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis belysta vägar att föredra i de fall dessa trafi-
keras av exempelvis gående barn och ungdomar.  
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att yttrande över inkommen motion med förslag att medel anslås för komplettering av 
belysning efter Varantievägen i Markitta, avslås. 
 
Motivering: Service- och tekniknämnden har i beslut gällande från 2009-01-01, att an-
sökningar om uppmontering av gatubelysning på enskilda privata vägar skall avslås.  
 
Beslutsunderlag 
 1.  Motion av SKP, Sveriges kommunistiska parti. 
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 SoT/2010:114  

 
§ 54 
Redovisning utvärdering allmänheten frågar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att ärendet tas upp vid service- och tekniknämndens sammanträde den 4 maj 2010. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden beslutade 2008 08 18 § 132, att under en försöksperiod på 
ett år med start den 11 november 2008, inbjuda allmänheten att under sammanträdesda-
garna besöka service- och tekniknämndens sammanträden mellan klockan 11 00 och 12 
00. Inför varje sammanträde skulle annons där allmänheten inbjöds till nämndens ”öpp-
na timme” införas i annonsbladet ”Kometen”. 
 
Bakgrunden till försöksverksamheten är allmänhetens behov av tillgång till en arena där 
de kan komma med idéer, synpunkter eller bara uttrycka sin mening på verksamheter 
inom nämndens ansvarsområde. I kommuner som genomfört mätningar av kommun-
medborgarnas uppfattning om möjligheterna att komma i kontakt med kommunens poli-
tiker har ofta frågan fått svaret, att det varit svårt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Allmänhetens timme ger också barn och unga möjligheten att besöka politikerna i servi-
ce- och tekniknämnden för att framföra sina idéer eller synpunkter.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna den utvärdering av allmänhetens timme som presenterats  
 
att lägga utvärderingen till handlingarna 
 
att verksamheten ska fortsätta 
 
Beslutsunderlag 
 1. Utredning; Redovisning av, utvärdering av allmänhetens besökstimma, service- 

och tekniknämnden. 
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                                 SoT/2010:7
   
§ 55 
Service- och tekniknämnden frågar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att frågorna besvaras vid nästa sammanträdestillfälle. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen ang nämn-
dens verksamhet.  
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                SoT/2010:8 
§ 56 
Information om framtidsfrågor  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att med beaktande lägga information till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerar om framtidsfrågor för service- och tekniknämnden. 
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 SoT/2010:9  

 
§ 57 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att redovisningen av Norrlands Fastighetsdagar” i Östersund 3 - 4 mars 2010 sker 4 maj 
2010, 
 
att i övrigt lägga kurserna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunakuten AB inbjuder till kurs ”Kommunal juridik för tjänstemän och förtroen-
devalda”. 
Tid och plats: 28 april, Saturnus konferens, Stockholm. 
Kostnad: 2 475 kr exkl moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår. 
Anmälan: senast den 25 mars. 
 
Kommunakuten AB inbjuder till seminarium ”Ska kommunerna fortsätta att äga och 
driva idrottsanläggningar”. 
Tid och plats: 11 maj, Saturnus konferens, Stockholm. 
Kostnad: 3 350 kr exkl moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår. 
Anmälan: Senast 19 april. 
 
Regionförbundet Södra Småland inbjuder till kurs ”Fritidsjuridik”. 
Tid och plats: 1 juni, Växjö Konserthus. 
Kostnad: 1 995 kr inkl kostnad för kaffe och lunch. 
Anmälan: senast 19 april. 
 
Regionförbundet Södra Småland inbjuder till kurs ”Fastighetsrätt”. 
Tid och plats: 2 juni, Växjö Konserthus. 
Kostnad: 1 950 kr inkl kostnad för kaffe och lunch. 
Anmälan: senast 19 april. 
 
Regionförbundet Södra Småland inbjuder till kurs ”Kommunerna och föreningslivet”. 
Tid och plats: 2 juni, Växjö konserthus. 
Kostnad: 1 495 kr inkl kostnad för kaffe och lunch. 
Anmälan: senast 19 april. 
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KommunLex inbjuder till kurs ”Försörjningsstöd vid arbetslöshet, sjukdom och arbets-
oförmåga”. 
Tid och plats: 23 april, Kungstornen konferens, Stockholm 
Kostnad: 1 950 kr inkl kostnad för kaffe och lunch. 
Anmälan: senast 23 mars. 
 
SDAB, Svensk Däckåtervinning AB inbjuder till ”Seminarium om uttjänta däcks väg 
till ett nytt liv”. 
Tid och plats: 6 maj, Sweden Green Tech Building, Stockholm. 
Kostnad: Medverkan är kostnadsfri 
Anmälan: senast 20 april 
 
Sune Lantto (m) och Botolf Brandebo (v) har deltagit i ”Norrlands Fastighetsdagar” i 
Östersund 3 - 4 mars 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1 – 7. Kursinbjudan. 
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§ 58 
Övrigt  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Inbjudan från Företagsbolaget har kommit till en fredlig aktion ”Rör inte min skoter” 
lördagen den 20 mars 2010 i Sandviken. Gemensam kortege från Dundret till Sandvi-
ken. Med anledning av att skoterfrågan har varit en het fråga i Gällivare under en lång 
tid, så bjuds allmänheten mm in till en manifestation för att visa hur stort intresset för 
skoter är, och att det finns plats för alla friluftsintressen i vår kommun! Alla är välkom-
na! 
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              SoT/2010:109 
 
§ 59 
Yttrande arbetsplan E10   
 
Beslut 
Service och tekniknämnden beslutar 
 
att förorda alternativ 1b enligt förstudien med följande tillägg: 
 
att bygga om väganslutningen och bron vid Avvakko, samt  
 
att anläggandet av ny gång och cykelväg från Skaulo till Kyrkogården skall ingå i  
projektet. 
 
Bakgrund 
Vägverket har tagit fram en förstudie på E10 avseende den olycksdrabbade vägdelen  
Avvkko-Skaulo. Sträckan är 18,5 km. 
 
Fyra tänkbara åtgärdsalternativ är framtagna, kallade: 1a, 1b, 2a och 2b. se vidare be-
slutsunderlag. 
 
1a: Gles 2+1 körfält mitträcke hela vägen förutom genom Puoltikasvaara, Skaulo och 
Moskojärvi samt vid renpassager. Vägbredd 9,5/12,75 meter. 
 
1b: Gles 2+2 körfält. Vägbredd 9,5/16 meter. Övrigt lika 1a. 
 
2a: Lika som 1a men med räfflad vägmitt. Vägbredd 8-8,5 och 10,75 meter. 
 
2b: Lika som 1b men med räfflad  vägmitt. Vägbredd 8-8,5 och 14 meter. 
 
På samtliga alternativ uppsätts 2 nya fartkameror förutom det 2 befintliga i Puoltikasva-
ara och Skaulo.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Projektet betalas av Vägverket. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Höjd trafiksäkerhet. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att förorda alternativ 1b enligt förstudien med följande tillägg: 
 
att  bygga om väganslutningen och bron vid Avvakko, samt  
 
att anläggandet av ny gång och cykelväg från Skaulo till Kyrkogården skall ingå i pro-
jektet. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Förstudie, förslagshandling. 
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