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§ 203

Delgivningar

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

1. SOT 2010:11
Förvaltningschefen informerar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 210 (249)

2010-12-07

105

2. SOT 2010:372 302
Länstransportplan för Norrbottens län 2010 — 2021. Länsstyrelsens begäran om förslag
till objekt för utförande år 2011 på det kommunala vägnätet, samt service- och teknik-
förvaltningens svar på förslag.

3. SOT 2010:442 517
Service- och teknikförvaltningens yttrande till Länsstyrelsen angående ansökan från
Dundret Sweden AB om dispens att framföra bandvagn på snötäckt mark inom Dund-
rets naturreservat, Gällivare kommun.

4. SOT 2010:443 511
Länsstyrelsens beslut om upphävande av lokala trafikföreskrifter på väg 760 i Mårdsel,
Gällivare kommun.

5. SOT 2010:452 511
Länsstyrelsens beslut om upphävande av lokala trafikföreskrifter på väg 818 i Purnu,
Gällivare kommun.

6. SOT 2010:451 511
Länsstyrelsens beslut om Norrbottens läns lokala trafikföreskrifter om tiliffihlig hastig-
hetsbegränsning på väg 825 i Gällivare kommun.

7. SOT 2010:411 214
Synpunkter till Miljö- och Byggnämnden på detaljplan (samråd) för del av Gällivare
12:74 (Vuoskojärvivägen), Gällivare kommun.

8. SOT 2010:16 537
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande av Flygtrafikledningen Atc, Gällivare flyg-
plats 10 november 2010.

1 r 1 Utdragsbestyrkande
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9. SOT 2010:416 430
Service- och teknikförvaltningens svar på Länsstyrelsens förfrågan angående Vägar och
gator i ett förändrat klimat i Norrbottens län.

10. SOT 2010:441 002
Socialnämndens delegationsbeslut 2010-10-21 § 24, att socialnämnden slumpmässigt
väljer ut två ärenden per nämndssammanträde för granskning samt ett ärende per
nämndssammanträde för redovisning till socialnämnden.

11. SOT 2010:198 006
Protokoll från Lokalstyrgruppens sammanträde 2010-10-26.

12. SOT 2010:307 452
Delegationsbeslut från Miljö- och Byggnämnden:
24 beviljade och 1 avslag på ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning,
7 godkända anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning, samt
2 beviljade ansökan om befrielse från slamtömning.

13. SOT 2010:467 104
Skrivelse till kommunens politiker från Ungdomsrådet beslut om att ställa in årets UF-
dag 2010-11-25.

14. SOT 2010:424 042
Ks § 296. Begäran om extra anslag till utbyggnaden av centrala skytteanläggningen.

15. SOT 2010:424 042
Ks § 297. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt med anledning av service- och tekniknämn-
dens investeringsprojekt Central skytteanläggning.

i i i Utdragsbestyrkande
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§ 204

Delegationer

Service- och tekniknämnden

har tagit del av delegationsbesluten.

Anmälan om beslut fattade enom dele ation service- och tekniknämnden

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING

Förvaltningschefen för service- och teknikförvaltningen har beslutat

att anta anbud

Datum Ob.ekt Entre renör
2010-11-16 Leverans av kompressor för andningsluft till Granzow AB, Enköping

Räddningstjänsten.

Inköpschefen har beslutat

att anta anbud

2010-12-07

Datum Ob'ekt
2010-11-25 Leverans av grusmaterial. Ramavtal

Utdragsbestyrkande
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Entre renör
AB Kiruna Grus&Sten-
Förädling, KGS AB,
Kiruna.
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Service- och tekniknämnden

§ 205

Kommunala råden

2010-12-07

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har beslutat
information från de kommunala råden.

Terttu Kult informerar om att kommunal
information om taxehöjningarna.

I övrigt föreligger ingen information.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 213 (249)

SoT/2010:5

att som stående punkt på dagordningen ta upp

pensionärsrådet har möte imorgon. De ville ha

1 Utdragsbestyrkande
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i
i

§ 206

Nya Gällivare

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Bakgrund
Arbetet med det nya Gällivare går vidare och i mitten av december kommer bland annat
bostadsförsörjningsplanen och centrum- och handelsutredningen att presenteras. Utöver
de materialen, kommer också vissa skisser som visar möjliga placeringar av aktuella
byggnadsobjekt att redovisas.

Med de berättelser som medborgarna gjort vid de workshops som varit, har en film
sammanställts. Den visar på de möjligheter och den optimism som finns i kommunen
vid etablering och utveckling av det nya Gällivare. Vid sammanträdet kommer filmen
att visas och möjligheter finns för nämndens politiker att själva visa filmen för olika
grupper.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet har inga konsekvenser för barn och unga.

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

att lägga informationen till handlingarna.

i
i

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 214 (249)

2010-12-07
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§ 207

Bud etu föl.nin oktober 2010 skatteverksamheterna

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna redovisad budgetuppföljning för oktober 2010 avseende skatteverksamhe-
tema.

Bakgrund
Budgetuppföljning för oktober månad 2010 avseende skatteverksamheterna inom
nämndens ansvarsområde är upprättade.

Ekonomiska konsekvenser
Inga tidigare okända 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 oktober 2010 avseende skatteverksamhe-
tema.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning oktober 2010, skatteverksamheterna.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 208

Bud etu fffnin oktober 2010 affårsmässi a verksamheterna

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2010:6

att godkänna redovisad budgetuppföljning för oktober 2010 avseende affårsmässiga
verksamheterna.

Bakgrund
Budgetuppföljning för oktober månad 2010 avseende affårsmässiga verksamheterna
inom nämndens ansvarsområde är upprättade. Prognosen i oktober månad pekar mot ett
underskott för helåret på 2.0 milj kronor. Sammantaget med underskottet 2009 innebär
det att det ackumulerade underskottet prognostiseras till 3.5 milj kronor.

Ekonomiska konsekvenser
Inga tidigare okända 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 oktober 2010 avseende affårsmässiga
verksamheterna.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning oktober 2010, affårsmässiga verksamheterna.

Utdragsbestyrkande
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§ 209

N ckeltal för 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 217 (249)

2010-12-07

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2010:428

att de förslag förvaltningen utarbetat avseende nyckeltal, är de som ska användas och
redovisas vid bokslut 2011.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har haft uppdraget att utarbeta servicedeklarationer
och nyckeltal för presentation vid nämndens sammanträde i december. Arbetet med
servicedeklarationerna, har för samtliga förvaltningar tagit längre tid än planerat vilket
gör att dessa presenteras vid nämndens sammanträde i januari 2011.

Uppdraget att presentera nyckeltal för nämndens ansvarsområde har egentligen varit två
uppdrag. Den första uppgiften har varit att presentera nyckeltal som visar kvalitetsupp-
fyllelse och den andra uppgiften har varit att presentera nyckeltalet som ska kunna an-
vändas som underlag i ett resursfördelningssystem.

Service och teknikförvaltningen har sammanställt de nyckeltal som verksamheterna
funnit bäst svarar mot de krav som ställts på talen. Det finns behov att utveckla och för-
djupa arbetet, framför allt vad avser nyckeltalen som ska fungera som underlag eller del
i ett resursfördelningssystem.

Ekonomiska konsekvenser
I nuläget medför detta inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
I nuläget medför detta inga konsekvenser för barn och unga.

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

att de förslag förvaltningen utarbetat avseende nyckeltal, är de som ska användas och
redovisas vid bokslut 2011.

Beslutsunderlag
1. Sammanställning av nyckeltal, service och teknikförvaltningen.

i 1 Utdragsbestyrkande
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§ 210

Verksamhets lan 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 218 (249)

2010-12-07

Service- och tekniknämnden beslutar

att upprättat förslag till verksamhetsplan för 2011 ska gälla.

SoT/2010:425

Bakgrund
Service- och tekniknämnden ska upprätta verksamhetsplan med mål och mått för verk-
samhetsåret 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser kan i nuläget ses i ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och unga kan i nuläget ses i ärendet.

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

att upprättat förslag till verksamhetsplan för 2011 ska gälla.

Beslutsunderlag
1. Förslag verksamhetsplan 2011.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 211

Förvaltnin sdokurnent för Gällivare kommuns sko sinnehav 2010-2020

Service- och tekniknämnden beslutar

att anta upprättat förvaltningsdokument med redovisning av planerade åtgärder under
den närmaste femårsperioden. Genomförda åtgärder enligt planen redovisas till nämn-
den årligen.

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen beslutar

att inkomsten från skogsbruken ska i första hand användas till reinvestering i skogsverk-
samheten.

Bakgrund
Föreligger ett förvaltningsdokument för Gällivare kommuns skogsinnehav. Dokumentet
redovisar visionen och målsättningar med skogsskötseln där grunden är den gröna
skogsbruksplanen som Skogstyrelsen tog fram 2005.

Ekonomiska konsekvenser
Genomförande planen innebär inga ofinansierade kostnader.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Genomförandet enligt plan skapar positiva möjligheter för barn och ungdomar

Förslag till beslut
att anta upprättat förvaltningsdokument med redovisning av planerade åtgärder under
den närmaste femårsperioden. Genomförda åtgärder enligt planen redovisas nämnden
årligen

Beslutsunderlag
1. Förvaltningsdokument inledning/sammanfattning.

1 1 Utdragsbestyrkande
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§ 212

Pro.ekt miröåterställnin av Vassara- och Lina älvar

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2010:455

att medel för miljöprövningstillstånden angående vattenverksamhet avseende miljöå-
terställning av Vassara- och Lina älvar efter flottningsepoken beviljas med totalt 50 000
kr,

att projektet finansieras inom nämndens driftbudget, ansvar 125, verksamhet 201, akti-
vitet 306.

Bakgrund
Gällivare kommun, service- och teknikförvaltningen avser att i ett gemensamt projekt
tillsammans med mark- och fiskerättsägare efter Lina- och Vassara älvar söka olika
medfinansiärer för att kunna genomföra miljöåterställning av vattendragen efter de ska-
dor som åsamkats i samband med flottningsepoken.

Idag är flottningsepoken avslutad men en stor del av de förändringar som genomfördes
under denna tid finns kvar. Som exempel kan nämnas stenkistor för styrning av vattnet
och stängning av sidofåror. En del områden har också rensats från större sten för att inte
utgöra hinder för timret och forströsklar har sänkts.

Resultatet blev att delar av vattendragen har fått långa sträckor som är mycket grunda
och där bottenstrukturen har blivit slät. För fiskbeståndet har dessa rensningar varit
mycket negativa. Antalet ståndplatser och gömställen har kraftigt reducerats både för
fiskungar och större fisk. På många ställen har också lekområden förstörts. I slutändan
har fisket säkerligen försämrats kraftigt i de rensade vattendragen.

Innan en restaurering av livsmiljön i vattendragen efter flottningens verkningar görs ska
samråd ske med Länsstyrelsens miljöenhet, kommunens miljökontor, berörda mark- och
fiskerättsägare och berörda samebyar. Med Länsstyrelsens kulturrniljöenhet har samråd
genomförts 090306 (Dnr 436-2937-09), dessutom ska skriftliga medgivanden från samt-
liga mark- och fiskerättsägare inhämtas. Vidare kommer det att krävas tillstånd från
Miljödomstolen (s.k. vattendom).
Om någon mark- eller fiskerättsägare motsätter sig återställningen kommer det ej att
utföras inom det området.

Enligt EU:s vattendirektiv skall alla vatten innan år 2015 ha uppnått "god ekologisk
status". För nämnda vattendrag är miljökvalitetsnormerna inte uppfyllda bl.a. i avseende

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 221 (249)

2010-12-07

på flottledsrensning. Vattendragen ingår i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram där de
bl.a. påpekar att en återställning efter flottningsepoken behöver göras.

Syfte
Syftet med en återställning av livsmiljön i vattendragen är att återställa vattnet så nära
sitt ursprungliga tillstånd som möjligt och därigenom förbättra miljön för främst laxfis-
kar (harr och öring men till vissa delar också lax) i vattendragen. Våra vattendrag är en
resurs väl värd att återskapa.

Ekonomiska konsekvenser
För att ha möjlighet till bidrag och medfinansiering till projektet ställs oftast ett krav på
att verksamhetsutövaren har införskaffat alla tillstånd som krävs för att få utföra åtgär-
derna (tillstånd/avtal med mark- och fiskerättsägare, vattendom samt ett samrådsförfa-
rande).

Ca 50 000 kr behövs för att få alla tillstånd som behövs innan åtgärderna kan påbörjas.
Granskning och samrådsförfarande av länsstyrelsen kostar 1 200 kr och för att bara prö-
va verksamheten hos miljödomstolen kostar det 15 000 kr. Utöver det tillkommer kost-
nader för miljödomstolen med bl.a. kungörelser, domstolsförhandling, eventuell syn i
området m.m.

Efter restaureringen, där en bättre livsmiljö erhållits, medför fler fiskar i vattendragen,
mer biologisk mångfald, bättre livskvalitet för lokalbefolkningen, bättre fiske, ökade
inkomster till bygderna, möjlighet till ökad turism.

Konsekvenser för barn och ungdom
Positivt efter att en restaurering genomförts för barn och ungdom om de också har in-
tresserade föräldrar som kan ta ut dem till vattendragen för fiske och naturupplevelser.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta
att medel för miljöprövningstillstånden angående vattenverksamhet avseende miljö-
återställning av Vassara- och Lina älvar efter flottningsepoken beviljas med totalt
50 000 kr

att projektet finansieras inom nämndens driftbudget, ansvar 125, verksamhet 201, akti-
vitet 306.

Beslutsunderlag
1. Proj ektunderlag
2. Biotopvårdsåtgärder Vassara- och Lina älvar

(Endast i mappen under sammanträdet — skickas inte ut.)

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 213

Reviderin av lokala trafikföreskrifter

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 222 (249)

2010-12-07

att med stöd av Trafikförordningen besluta att de Lokala Trafikföreskrifterna nr
2010:001 t o m 2010:139 ska överföras till RDT.

SoT/2010:244

att samtidigt upphör Gällivare kommuns beslut från den 15 juni 2010 § 135 dnr
SoT/2010:244, trafikföreskrifter nr 2523, 2010:001 t o m 2523, 2010:126 att gälla.

Bakgrund
Service och tekniknämnden beslutade den 15 juni 2010 om 130 st lokala trafikföreskrif-
ter som började gälla f o m den 1 juli 2010. Service och teknikförvaltningen har därefter
fått information från trafikverket som innebär att det finns juridiska skäl att revidera
texten i trafikföreskrifterna.

Omskrivningen av föreskrifterna innebär att innebörden i besluten är som tidigare men
onödig text tas bort, s.k. redaktionella ändringar. T ex för ett beslut om ändamålsplats så
behöver det inte stå inskrivet:  Att där får fordon ej parkeras.  Det räcker med att ange
t.ex. ambulansplats eller vändplats. Texten service och teknikförvaltningen eller titlar
ska inte heller stå i beslutet.

På uppdrag av regeringen har Transportstyrelsen infört en Webbplats där myndigheters
trafikföreskrifter samlas under benämning Svensk Trafikföreskriftssamling, STFS. Fö-
reskrifterna kommer att vara lagrade i en rikstäckande databas under benämningen
RDT, (Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter).

De myndigheter som beslutar om trafikföreskrifter ska senast den 31 december 2010
publicera föreskrifterna på webbplatsen. Föreskrifter som ej är publicerade upphör att
gälla f o rn den 31 december. Den av beslutsmyndighetens utsedd administratör kommer
att överföra kommunens föreskrifter till RDT.

Säkerheten i systemet innebär att beslutsmyndigheten meddelar Transportstyrelsen vem
som skall ha behörighet att föra över föreskrifterna. Överföringen skall ske med obliga-
torisk användning av e-legitimation och kortläsare.

Med stöd av nu gällande lagstiftning i Trafikförordningen behöver inte Länsstyrelsens
och Vägverkets föreskrifter längre föras i trafikliggaren av kommunen.

Utdragsbestyrkande
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Tidigare beslut tagna med stöd av VTK, (Vägtrafikkungörelsen), upphör att gälla 1 juli
2010 om dessa inte beslutas med stöd av trafikförordningen. Därför är dessa numera
ändrade med nytt lagrum. Trafikföreskrifterna kommer att föredras på sammanträdet
den 7 december 2010.

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta

att med stöd av Trafikförordningen tar beslut om de Lokala Trafikföreskrifter som skall
överföras till RDT.

Beslutsunderlag
1. Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter.

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 223 (249)

2010-12-07

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 224 (249)
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SoT/2010:476

§ 214

Yttrande till Länsst relsen över ansökan från Gällivare Fällsäkerhetskornmitté om
dis ens för etablerin av skoterled mellan Kakif aure och Teusa'aure samt vissa
markberednin av å befintli led inom Stora S'öfallet

Service- och tekniknämnden beslutar

att tillstyrka Gällivare FjällsäkerhetskommittU ansökan om etablering av snöskoterled
mellan Kakirjaure och Teusajaure samt vissa markberedningar på befintlig led inom
Stora Sjöfallets nationalpark i världsarvet Laponia och som motivering ange följande:

Gällivare kommun genom Service- och tekniknämnden anser att ett väl fungerande och
säker ledsystem i kommunens fjällvärld och inom Laponia är av största vikt för alla
kategorier besökare. Aktuell sträcka är en av de mest frekventa besöksområdena i
kommunen och måste hålla en hög säkerhetsnivå.

Bakgrund
Gällivare Fjällsäkerhetskommitté har skrivit till Länsstyrelsen Norrbotten och begär om
anläggande av komplett vinter- och skoterled avseende sträckningen mellan Kakirjaure
och Teusajaure enligt karta.

Motivet för begäran är ur ett Fjällsäkerhetsperspektiv och föreslagen dragning är så nära
strandlinjen som möjligt längs sjön Kakirjaure för anslutning till befintlig led Nord-Väst
Karkirjaure.

De anser att om man inte etablerar en led är det liktydigt med livsfara eftersom sjön
Kakirjaure är så kallat regleringsvatten med ständigt lömska isförhållanden. Tillbud sker
årligen. Det måste även till markberedningar/sprängningar på delsträckningen mellan
sjöarna Kakirjaure och Teusajaure. Skråförhållandena mycket branta och förrädiska där
medhavande kälke efter skoterekipage innebär stor tillbuds- och olycksrisker.

Ruskning av ledsystem måste till på sjön Teusajaure för att binda ihop lederna. Rusk-
ningen måste gå ihop mellan sjöns östra del och skoterleden i nord-väst. Beaktas måste
det vak/svag is område som årligen uppstår vid markering på karta. De föreslår även
ruskning/fångst arm över isen mellan Teusastugan och södra anslutningen på Kungsle-
den.

Beslutsunderlag
1. Ansökan från Gällivare Fjällsäkerhetskommitt, 2010-08-23.
2. Remiss från Länsstyrelsen Norrbotten, 2010-11-27.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 215

Förändrin av räddnin sfänstens or anisation

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 225 (249)

SoT/2010:456

att omvandla/inrätta tjänst som insatsledare vid Räddningstjänsten, under förutsättning
att förvaltningen tar beslut om detta efter genomförda förhandlingar med arbetstagaror-
ganisationerna,

att förändringarna genomförs inom befintlig driftbudgetram för Räddningstjänsten.

Bakgrund
Räddningstjänstens verksamhetsområde är idag bredare än tidigare. Arbetet bedrivs
förebyggande, förberedande, skadeavhjälpande och som åtgärder efter insats. Ett ökat
fokus på att förebygga att olyckor och bränder uppstår ställer nya krav på organisation
och arbetssätt. Med bakgrund av detta vill Service- och teknikförvaltningen genomföra
mindre förändring av räddningstjänstens organisation som innebär att Brandmästarna
kommer jobba både på utryckande styrka som idag men även dagtid med exempelvis
förebyggande eller andra verksamhetsfrågor.

För att kunna genomföra denna förändring behöver tjänster omvandlas/inrättas och
kostnadsökningen som detta föranleder täcks av att förändringen medger minskade
kostnader inom andra områden samt ökade intäkter.

Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av förändringar görs inom befintlig driftbudgetram.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdomar är en viktig målgrupp i det förebyggandet arbetet och kommer där-
för gynnas positivt av dessa förändringar.

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

att omvandla/inrätta tjänst som Insatsledare vid Räddningstjänsten, under förutsättning
att förvaltningen tar beslut om detta efter genomförda förhandlingar med arbetstagaror-
ganisationerna.

att förändringarna genomförs inom befintlig driftbudgetram för Räddningstjänsten.

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 226 (249)
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§ 216

Förelä ande förenat med vite enli La 2003:778 om sk dd mot ol ckor

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2010:458

att nyttjanderättshavaren till O'Learys Sport Hotell på fastigheten Alen 5 föreläggs att
åtgärda bristerna under punkterna 1 och 3 i tillsynsföreläggande 2010000002 senast 31
mars 2011. Föreläggandet skall kopplas till vite med belopp 125 000 kr.

Bakgrund
Vid tillsynsbesök, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, på O'Learys Sport Ho-
tell den 3 februari 2010 upptäcktes brister i brandskyddet som innebar att ett föreläg-
gande (2010000002) lades den 26 februari 2010, se bilaga 1. Bristerna är av sådan art
att de allvarligt påverkar möjligheten till utrymning i samband med brand och därmed
personsäkerheten för gästerna vid den aktuella verksamheten.

Vid eftersyn genomförd den 15 november 2010 konstaterades att endast den tillfälliga
lösning som krävts i punkt 2 hade genomförts. Bristerna i punkt 1 och 3 hade ej åtgär-
dats.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser för Gällivare kommun.

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

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

att nyttjanderättshavaren till O'Learys Sport Hotell på fastigheten Alen 5 föreläggs att
åtgärda bristerna under punkterna 1 och 3 i tillsynsföreläggande 2010000002 senast 31
mars 2011. Föreläggandet skall kopplas till vite med belopp 125 000 kr.

Beslutsunderlag
1. Föreläggande (2010000002), daterat 26 februari 2010.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 217

Övers n av re lemente för bidra till enskilda vä ar

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 227 (249)

SoT/2010:190

att vara positiva till att en strategi eller handlingsplan presenteras för nämnden avseende
enskild väghållning,

att frågan tas upp till behandling vid nämndens sammanträde i januari 2011.

Bakgrund
Service och teknikförvaltningen har fått uppdraget av nämnden att se över reglementet
för bidrag till enskilda vägar. Reglementet är gammalt och behöver av många olika skäl
ses över. I samband med detta arbete har uppmärksammats att det finns ett behov att
utveckla en strategi eller ett gemensamt sätt att hantera frågorna som rör enskild väg-
hållning. Detta har också förstärkts utifrån de skrivelser och meddelanden som inkom-
mit till förvaltningen och/eller nämnden där verksamma vägföreningar meddelar att de
inte klarar väghållningen längre.

Förvaltningen har sammanställt de underlag avseende enskilda vägar som finns och
redovisar de skillnader som finns mellan olika vägföreningar eller samfälligheter. Varje
enskild väg presenteras tillsammans med vissa allmänna data. En redogörelse över den
lagstiftning som berör enskilda vägar redovisas också.

Frågeställningarna i ärendet är många och komplicerade och det finns med stor sanno-
likhet behov av samråd, gemensamma diskussioner eller andra överväganden innan be-
slut kan tas. Förvaltningen kommer därför att vid detta sammanträde med service- och
tekniknämnden redovisa bakgrund, sammanställning av enskilda vägar, lagstiftning,
ekonomi och eventuella avvikelser. Material delas ut efter genomgången altemativt
skickas till ledamöter efter sammanträdet.

Vid nämndens sammanträde i januari kommer slutrapporten avseende enskilda vägar att
presenteras och utifrån de slutsatser och analyser som då presenteras måste frågan om
reglementet behandlas.

Ekonomiska konsekvenser
I nuläget finns inga ekonomiska konsekvenser i ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
I nuläget finns inga konsekvenser för bam och unga i ärendet.

1 eu 1
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Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att vara positiva till att en strategi eller handlingsplan presenteras för nämnden avseende
enskild väghållning,

att frågan tas upp till behandling vid nämndens sammanträde i januari  2011.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 218

Förstärkt arkerin sövervaknin

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 229 (249)

2010-12-07

SoT/2010:432

att uppdra till bevakningsföretaget att utföra 22 dagars extra parkeringövervakning un-
der en tre månaders period, med start januari 2011.

Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 2010 11 11 § 196, beslutades att ge ser-
vice och teknikförvaltningen i uppdrag att infordra offert på en månatlig förstärkning
motsvarande femton dagar av parkeringsövervakningen, för en tid av två månader.

Offerten har inkommit och den bifogas ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Om parkeringsövervakningen ska utföras fler dagar per månad jämfört med dagens
övervakning kommer kostnaden att öka för uppdraget. Å andra sidan torde summan av
felparkeringsavgifterna öka, jämfört med dagens intäkter.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och unga är som oskyddade trafikanter påverkade av hur fordon parkeras. På vissa
platser och under vissa tider parkeras fordon på sådant sätt att oskyddade trafikanter
tvingas ut i gatumarken. En bättre parkeringskultur skulle vara positiv för barn och
unga.

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Offert reviderad 2010 1112.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 219

Möli eter att införa halvårskort vid simhallar

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 230 (249)

att inte införa halvårskort för bad för pensionärer med hänvisning till likställighetsprin-
cipen.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har i rubricerat ärende fått i uppdrag att se över möj-
ligheten till införande av halvårskort för bad gällande gruppen pensionärer. Frågan har
varit aktuell tidigare i nämnden som avslagit densamma.

Enhetschefen för fritiden redovisar nuvarande taxesystem och principer för avgifterna
för bad. Möjligheterna för medborgarna och andra, att köpa olika typer av badkort är
stora och ett införande av halvårskort för pensionärer skulle medföra förändring av hela
nuvarande principer för taxesättning. En sådan förändring tar tid eftersom konsekven-
serna för samtliga badande tydligt ska redovisas. Dessutom har Kommunfullmäktige i
november månad detta år, beslutat om taxorna för 2011 och ett beslut om halvårskort
skulle innebära att nytt beslut krävs i kommunfullmäktige vilket tidigast kan beslutas i
februari/mars 2011.

Nuvarande avgifter för bad är skattesubventionerade, vilket inte är unikt för Gällivare
utan troligtvis gäller i samtliga simhallar i landet. Variationerna på hur taxor utformats
och vilka olika typer av badkort som kan köpas är inte så stor i olika kommuner. I de
direktiv som förvaltningen har att följa varje år inför förändringar av bland annat bad-
avgifter framgår tydligt att dessa ska följa kostnadsutvecklingen. I nuvarande taxesätt-
ningar finns endast en grupp av besökare till simhallar där service- och tekniknämndens
politiker krävt att förvaltningen nogsamt redovisar avgifternas förändringar över tid och
det avser gruppen barn och unga.

Skulle förvaltningen få uppdraget att fortsätta utreda införandet av halvårskort för pen-
sionärer, kräver det diskussioner om likställighetsprincipen för kommunens medborga-
re. En grupp medborgare exempelvis pensionärer, kan inte särbehandlas positivt utan att
detta påverkar andra grupper och deras önskan om speciell behandling.

Ekonomiska konsekvenser
I nuläget kan inga ekonomiska konsekvenser ses i ärendet.

I tri
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Konsekvenser för barn och ungdomar
I nuläget kan inga konsekvenser ses för bam och unga i ärendet.

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

att inte införa halvårskort för bad för pensionärer med hänvisning till likställighetsprin-
cipen.

fl u i Utdragsbestyrkande
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§ 220

Po eln 3 förbättrin såt ärder

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 232 (249)

2010-12-07

Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen

SoT/2010:457

att fastställa följande villkor för uthyrning av mötessal och skolmatsal i Poppeln 3:

att byggnaden ej längre bör vara en avvecklingsfastighet enligt beslut av motion Dan-
sens hus i kommunfullmäktige 2010-04-12 § 52

att endast mötessal och skolmatsal får hyras ut till föreningsverksamhet, dans mm,

att köket i anslutning till lokalen, inte får användas p.g.a. myndighetskrav,

att AMA-enheten ska ges kompensation i 2010 års budget med 20 000 kronor avseende
arbetet med gardinuppsättning

att service och teknikförvaltningens, fritidsenhet ska ges kompensation för uppkommen
förlust 2010 med 130 000 kronor,

att service och teknikförvaltningens, fritidsenhet ska ges ramökning med 320 000 kro-
nor i budget 2011 för de kostnader verksamheten medför

att om verksamheten med uthyrning fortgår efter 2011 bör ramanslaget göras perma-
nent.

att om denna fastighet skall förvaltas i ett långsiktigt perspektiv bör denna planering
först koordineras med kommunens översiktliga planer för skolor och den fysiska plane-
ringen för Gällivare tätort

att fastighetsavdelningen får uppdrag att redovisa åtgärdsprogram för kommande fem år
för fastigheten, om beslut enligt ovan förslag tas.

Bakgrund
Poppeln 3 förvärvades den 1 november 2009 i syfte att Mariaskolan skulle ha en funge-
rande matsal i ett kortare tidsperspektiv. Fastigheten rubriceras som en avvecklingsfas-
tighet, där syftet är att den skall avvecklas och inte behållas i långsiktig förvaltning.

1 Utdragsbestyrkande
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Byggnaden är ursprungligen uppförd 1958 med en tillbyggnad av matsal och kök 1989.
Lokalerna utgörs av c:a 500 m2 i bottenplan samt c:a 500 m2 i källarplan. Värrneförsörj-
ning sker med fjärrvärme för kök och matsal. Mötessalen har begränsad elvärmeförsörj-
ning, som vintertid kompletteras med luftburen värme via en oljepanna i fastigheten.

En kort tid efter att fastigheten förvärvats, anmälde föreningslivet behov av lokaler i
huvudsak för dansaktiviter. Den lokal som anses lämplig är tidigare mötessal som har en
yta c:a 220 m2. Den matsal som Mariaskolans elever använder kan också hyras ut me-
dan skolköket inte kan hyrs ut på grund av myndighetskrav.

De villkor för uthyrning som utarbetades mellan fastighetsavdelningen och fritidsenhe-
ten var att lokalen skulle hyras ut i befintligt skick vilket bl. a innebär att temperaturen
vintertid kan gå ned till 13-15 grader i lokalen. Detta för att oljepannan inte bör använ-
das, dels av miljöskäl samt också av tekniska skäl. Önskemål om förtäring i samband
med att lokalema hyrs ut, måste hyresgästema själva ansvara för. I källarplanet får en-
dast toalettema användas i samband med uthyrning. Övriga källarytor är inte avsedda att
användas i samband med uthyrning till föreningar p.g.a. kostnadsskäl med ökade drift-
kostnader för lokalema och lokalvårdskostnader.

Fastighetsavdelningen hyr ut lokalerna till fritidsenheten för bokning och vidareuthyr-
ning till föreningar mm. Fritidsenheten debiterar föreningarna enligt fastställd taxa. Fri-
tidsenhetens kostnader för lokaluthyrningen består av lokalhyra 100 000 kr/år samt lo-
kalvård beräknad till c:a 50 000 kr/år. Beräknade intäkter är mycket osäker men kan
uppskattas till c:a 20 000 kr/år, beräknat med hänsyn till de intäkter som inkommit för
årets första nio månader.

Initialt beslutades om komplettering med passagesystem/kortlås för att uthyrningsverk-
samheten skulle kunna bedrivas. Men, klagomål från hyrande föreningar och påtryck-
ningar från politiker och förvaltningsledning har medfört en del mindre förbättringsåt-
gärder av akut karaktär.

Lokalema har kompletterats med begagnade bord och stolar för 20 personer, gardiner
har levererats och bekostats av AMA avdelningen för att minska eko-ljud i lokalen. Just
nu pågår montering av begagnade ljudabsorbent via AMA i syfte att minska på eko-
ljudet ytterligare. Föreningama kräver fler sittplatser med bord så begagnade bord för
30 personer kommer att levereras till lokalen när Hedskolans matsal byter möbler. Sta-
pelbara stolar till dessa bord finns inte tillgängligt i dagsläget.

Värmeanläggningen kompletteras tillfälligt med ett elektrisk mobilt värmeaggregat som
hjälper till att höja värmen i danslokalen till 18-19 grader under vinterhalvåret. Höjning
av värmen innebär att hyran för fritidsenheten stiger beroende av uthyrningsfrekvens.

1 Utdragsbestyrkande
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I samband med budgetarbetet har Top bostäder AB, som ansvarar för drift och underhåll
i kommunens fastigheter meddelat att de kommer att debitera kommunens fastighetsav-
delning 492 000 kronor i ersättning för arbetet. De intäkter fastighetsavdelningen får
idag är dels 220 000 kronor för matsalen som barn, utbildnings och kulturförvaltningen
betalar och de 100 000 kronor som fritidsenheten betalar. Detta innebär att den hyra
som fritidsenheten ska betala måste höjas till 272 000 kronor per år. Dessutom antas
nuvarande kostnad för städ komma att öka med det dubbla om lokalerna ska hyras ut
mera frekvent.

Om ambitionen är att lokalerna skall användas frekvent krävs bl., a i perspektiv av 5 år
en slipning och lackning av befintligt golv i mötessalen till en uppskattad kostnad av c:a
55 000 kr. Utöver det kan också värmesystemet behöva utredas.

Följande villkor bör fastställas att gälla för uthyrning av lokalerna i ett kort perspektiv
upp till 5 år.

1. Byggnaden är även fortsättningsvis en avvecklingsfastighet.
2. Endast mötessal och skolmatsal får hyras ut till föreningsverksamhet, dans mm
3. Köket i anslutning till lokalen får inte användas pga. myndighetskrav.

Om denna fastighet skall förvaltas i ett långsiktigt perspektiv bör denna planering först
koordineras med kommunens översiktliga planer för skolor och fysiska planering för
Gällivare tätort, framför allt utifrån barn, utbildnings och kulturförvaltningens behov av
lokaler, bland annat matsal.

Ekonomiska konsekvenser
AMA bör kompenseras för de kostnader de haft for inköp och uppsättning av gardiner,
20 000 kr. Enheten fritid måste ekonomiskt kompenseras för den förlust de kommer att
redovisa för 2010, 130 000 kr och för 2011 med 320 000 kronor vilket då inkluderar
redovisad kostnad från Top som debiteras enheten och dubblerad städkostnad. Skulle
intäkterna öka vilket är troligt ska enheten redovisa det som överskott i verksamheten.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En utökat nyttjande av lokalerna för dans är med stor sannolikhet positivt för barn och
unga som får möjligheter att delta i exempelvis föreningsarrangerade dansaktiviteter.

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta att faststäl-
la följande villkor för uthyrning av mötessal och skolmatsal,
att fastställa följande villkor för uthyrning av mötessal och skolmatsal i Poppeln 3:

att endast mötessal och skolmatsal får hyras ut till föreningsverksamhet, dans mm,

1 Utdragsbestyrkande
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att köket i anslutning till lokalen, inte får användas p.g.a. myndighetskrav,

att byggnaden även fortsättningsvis är en avvecklingsfastighet

att AMA-enheten ska ges kompensation i 2010 års budget med 20 000 kronor avseende
arbetet med gardinuppsättning

att service och teknikförvaltningens, fritidsenhet ska ges kompensation för uppkommen
förlust 2010 med 130 000 kronor,

att service och teknikförvaltningens, fritidsenhet ska ges ramökning med 320 000 kro-
nor i budget 2011 för de kostnader verksamheten medför

att om verksamheten med uthyrning fortgår efter 2011 bör ramanslaget göras penna-
nent.

att om denna fastighet skall förvaltas i ett långsiktigt perspektiv bör denna planering
först koordineras med kommunens översiktliga planer för skolor och den fysiska plane-
ringen för Gällivare tätort

att fastighetsavdelningen får uppdrag att redovisa åtgärdsprogram för kommande fem år
för fastigheten, om beslut enligt ovan förslag tas.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 221

Motion av Fredric Olofsson sk avseende beton ark för extrems ort

Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen då förslaget redan överförts till projektet "Nya Gällivare".

SoT/2010:423

Bakgrund
Nämnds- och utredningsfunktionen har i rubricerat ärende begärt om Service- och tek-
niknämndens yttrande, till en motion från Sveriges Kommunistiska Parti som anhåller
om att kommunen tillhandahåller en lämplig plats som är centralt belägen för ändamålet
och föreslår ytan mellan busshållsplatsen vid Gällivare centrum och upp mot lekplatsen
(Torget).

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att Service-
och tekniknämnden i ett identiskt ärende från Gällivare Skateboardförening 2010-09-02
§ 150 beslutat

att meddela projektansvarig för "Nya Gällivare" intentionerna och önskemålen om
lämplig plats för framtida etablering av Betongpark för skateboard, cykel, inlines.

Ekonomiska konsekvenser
Inga i nuläget, däremot vid en framtida etablering uppstår investeringskostnader.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Vid en eventuell framtida etablering blir konsekvenserna enbart positiva.

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

att för sin del tillstyrka motionen och föreslå att denna läggs till projektet "Nya Gälliva-
re", för vidare utredning.

Beslutsunderlag
1. Motion från Sveriges Kommunistiska Parti.

i Utdragsbestyrkande
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§ 222

Service- och tekniknämnden frå ar

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga frågorna och informationen med beaktande till handlingarna.

Bakgrund
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen ang nänm-
dens verksamhet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 237 (249)

2010-12-07

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Information om Vallmovä en

2010-12-07

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 238 (249)

SoT/2010:466

Bakgrund
Under allmänhetens besök vid nämndens föregående sammanträde, fick service- och
tekniknämndens ledamöter information av boende om trafiksituationen vid Vallmovä-
gen. Nämnden beslutade att uppdra åt service och teknikförvaltningen att inbjuda fas-
tighetsägarna till möte där alla skulle ges möjlighet att komma med problemen och möj-
ligheterna att lösa dessa.

Mötet som var mycket välbesökt genomfördes den 23 november och samtliga fastig-
hetsägare efter Vallmovägen och nämndens politiker var inbjudna. Berättelserna som de
boende framförde är samstämmiga och visar att åtgärder behöver vidtas. Följande för-
slag framkom vad avser behoven av kortsiktiga lösningar:

1. Undanta området från gällande lokal trafikföreskrift om datumparkering
Undersök möjligheterna att meddela dispens från Väglagens bestämmelser vad
avser parkering på trottoar
Enkelrikta trafiken
Förbjud genomfartstrafik

- Sänk hastigheten till 30 km/h
- Anordna och skyltsätt övergångsställe

Det finns också ett långsiktigt, mera permanent behov att lösa situationen utefter Vall-
movägen. Fastighetsägarna är villiga att bilda en referensgrupp som kan delta i diskus-
sioner om tänkbara lösningar. Service- och tekniknämnden ska undersöka möjligheterna
att utföra en projektering med stöd av kunniga projektörer. I den delen återkommer för-
valtningen med ytterligare information.

Ekonomiska konsekvenser
De kortsiktiga åtgärderna kommer att kosta vad avser skyltar, uppmontering mm. I ett
långsiktigt perspektiv kan kostnaderna handla om ombyggnad mm vilket kan öka kost-
naderna avsevärt.

1 Utdragsbestyrkande
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2010-12-07

Konsekvenser för barn och ungdomar
Trafiksäkerheten kommer att öka för barn och unga, faktiskt för alla typer av trafikanter
efter vägen.

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

att lägga informationen till handlingarna.

Et,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 239 (249)

1 Utdragsbestyrkande
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§ 224

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om hasti het å vä E45 vid S'ö arks-
skolan

Service- och tekniknämnden beslutar

att anta lokal trafikföreskrift om hastighet på väg E 45 vid Sjöparksskolan

Bakgrund
Gällivare kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 14 och 3 § i
trafikförordningen (1998:1276) följande:

På väg E45 mellan 110 meter nordväst om väg 828 (N 7457548 E=745630) och 380
meter nordväst om samma väg (N= 7457725 E=745433) får fordon inte föras med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen.

För budet gäller vardagar utan vardag före sön- och helgdag mellan klockan 7 och 16.

Denna föreskrift träder i kraft 7 december 2010.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 240 (249)

1 Utdragsbestyrkande
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§ 225

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om villkor för arkerin å Stor atan

Service- och tekniknämnden beslutar

att anta lokal trafikföreskrift om villkor för parkering på Storgatan

Bakgrund
Gällivare kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 9 och 3 § i
trafikförordningen (1998: 1276) följande:

På norra sidan av Storgatan i Gällivare, delen Schaktmästaregatan — Smedjegatan, är
parkering tillåten högst 2 timmar i följd, alla dagar.

Denna föreskrift träder i kraft 7 december 2010. Samtidigt upphör Gällivare kommuns
beslut från den 15 juni 2010, nr 2523 2010:025 § 135 dnr SoT/2010:244 att gälla.

i

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 241 (249)

2010-12-07

1 Utdragsbestyrkande
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§ 226

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om hasti het å Post atan

Service- och tekniknämnden beslutar

att anta lokal trafikföreskrifter om hastighet på Postgatan.

SoT/2010:436

Bakgrund
Gällivare kommuns föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 14 och 3 §
första stycket i trafikförordningen (1998:1276) följande:

På Postgatan, delen Storgatan till Lasarettsgatan, får fordon inte föras med högre hastig-
het än 30 kilometer i timmen.

Denna föreskrift träder i kraft 7 december 2010.

I Utdragsbestyrkande
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SoT/2010:481

§ 227

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om hasti hetsbe änsnin å Vallmo-
vägen

Service- och tekniknämnden beslutar

att anta lokal trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på Vallmovägen.

Bakgrund
Gällivare kommuns föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 14 och 3 §
första stycket i trafikförordningen (1998:1276) följande:

På Vallmovägen, delen Ripbärsvägen-Roslingsvägen, får fordon inte föras med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen.

Denna föreskrift träder i kraft 31 januari 2011.

1 Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden beslutar

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 244 (249)

2010-12-07

På Vallmovägen i Gällivare mellan Ripbärsvägen och Roslingsvägen, får inte
motordrivna fordon föras. Förbudet gäller genomfart.

1 1 Utdragsbestyrkande
1 1

SoT/2010:482

§ 228

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om Förbud mot trafik med motordrivet
fordon å Vallmovä en

att anta lokal trafikföreskrift att på Vallmovägen i Gällivare mellan Ripbärsvägen och
Roslingsvägen.

Bakgrund
Gällivare kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 9 och 3 § i
trafikförordningen (1998:1276) följande:
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§ 229

Information om skoterleder

2010-12-07

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 245 (249)

SoT/2010:389

Bakgrund
Förvaltningschefen redogjorde om det pågående arbete med skoterleden efter Vassara-
älven.

I Utdragsbestyrkande
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§ 230

Information om sk teanlä nin en

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Ordförande informerade i ärendet.

.1 1 1 1 Utdragsbestyrkande
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§ 231

Information om frarntidsfrå or

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 247 (249)

2010-12-07

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga information till handlingarna.

Bakgrund
Förvaltningschefen informerar om framtidsfrågor för service- och tekniknämnden.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 232

Kurser/Konferenser/Återko lin

2010-12-07

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
KommunLex AB inbjuder till kurs "Försörjningsstöd vid arbetslöshet, sjukdom och
arbetsoförmåga".
Tid och plats: 10 februari 2011, Kungstornen konferens Stockholm.
Kostnad: 1.950 kr exkl moms inkl för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
Anmälan: Senast 10 januari 2011.

Återkoppling:
Bernd Lass (s) har deltagit på Svenska Mässans konferens "IDA & BAD" i Göteborg
24 - 26 november.

Beslutsunderlag
1. Kursinbjudan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 248 (249)

1 Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 249 (249)
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SoT/2010:489

§ 233

Vid besök i service- och tekniknämnden informerar Vattenfall om n a möli heter
för kö av drift och underhållsinsatser avseende atubel snin

att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att så snart som möjligt redovisa nuvaran-
de kostnader för kommunen avseende gatubelysning

att redovisa vad de förslag som Vattenfall presenterat innebär kort- och långsiktigt för
kommunen.

Bakgrund
Vattenfall har begärt att få besöka nämnden för att informera om sina nya förslag avse-
ende köp av drift- och underhållsinsatser på gatubelysning. Vi besöket presenteras dels
olika nivåer på köp av drift- och underhållsinsatser dels också de kostnader de olika
nivåerna innebär för kommunen vid ett eventuellt köp.

Ekonomiska konsekvenser
I nuläget kan inga ekonomiska konsekvenser ses i ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
I nuläget kan inga konsekvenser ses för barn och unga i ärendet.

1 Utdragsbestyrkande
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