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 SoT/2014:1 -001  
 
§ 144 
Delgivningar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 
 
Bakgrund 
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet. 
 
1. Sveriges kommuner och landsting 
2014-10-27 Cirkulär 14:41 
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – ändringar i diskriminerings-
lagen den 1 januari 2015. 
 
2014-11-13 Cirkulär 14:43  
Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2015 för lokaler med avtal knutna till konsumentpris-
index, KPI. 
 
2. SoT 2014:341/452 
Miljö- och byggförvaltningen 2014-10-29 – Delegationsbeslut om befrielse från sop-
hämtning på fastigheten Skröven 20:4, längst t.o.m. år 2024. 
 
3. SoT 2014:346/012 
Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 191 – Verksamhetsplaneringsprocessen. 
 
4. SoT 2014:12/452 
Miljö- och byggförvaltningen oktober 2014 – Beslut om befrielser från kommunal  
avfallshämtning för: Mosebacke 2:15, Soutujärvi 6:19, Skröven 20:4. 
Beslut om godkännande av kompostering och  behovsanpassad avfallshämtning för: 
Yrttivaara 5:21 var åttonde vecka, Yrttivaara 5:19 var åttonde vecka, Yrttivaara 5:23 var 
åttonde vecka, Robsam 1:208 var fjärde vecka. 
Slamtömning, dispensansökan för: Mårdel 3:27 vart tredje år. 
 
5. SoT 2014:350/452 
Miljö- och byggförvaltningen 2014-11-07 – Delegationsbeslut om befrielse från  
sophämtning på fastigheten Ullatti 1:12, längst t.o.m. år 2024. 
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6. SoT 2014:349/106 
Kommunledningskontoret 2014-11-13 – Synpunkter till Länsstyrelsen om förslag till 
nya riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av 
farligt gods i Norrbotten. 
 
7. SoT 2014:363/452 
Miljö- och byggförvaltningen 2014-11-21 – Delegationsbeslut om att godkänna  
anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning till var åttonde vecka 
på fastigheten Koskullskulle 2:9. 
 
8. SoT 2014:362/452 
Miljö- och byggförvaltningen 2014-11-20 – Delegationsbeslut om att godkänna ansökan 
om befrielse från sophämtning på fastigheten Gällivare 23:21, längst t.o.m. år 2024. 
 
9. SoT 2014:372/351 
Länsstyrelsen Norrbotten, Miljöprövningsdelegationen 2014-11-24 – Underrättelse om 
ansökan om tillstånd för utsläpp av renat avloppsvatten från Skaulo avloppsreningsverk.  
 
10. SoT 2014:364/002 
Service- och teknikförvaltningen 2014-11-20 – Delegation räddningsledare, Gällivare 
kommun. 
 
11. SoT 2014:352/001 
Service- och tekniknämnden 2014-11-24 – Delegationsbeslut avseende den justerade 
styrkortsdelen för service- och tekniknämnden. 
 
12. SoT 2014:324/214 
Service- och teknikförvaltningen 2014-11-28 – Yttrande detaljplan för Gällivare 4:18 
m.fl., Andra Sidan, Gällivare kommun. 
 
13. SoT 2014:339/214 
Service- och teknikförvaltningen 2014-11-27 – Yttrande samråd detaljplan för Gällivare 
camping, del av Gällivare 76:1 och 76.7. 
 
Protokoll har inkommit från 
 Fjällsäkerhetskommitténs sammanträde 2014-10-23. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 
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SoT/2014:2 -002  

 
§ 145 
Delegationsbeslut  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 
 
Bakgrund 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden. 
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet 
 
CENTRALA INKÖPSENHETEN 
Anbud har antagits gällande 
 
Datum Objekt    _____________ 
2014-11-01 Upphandling – utförande av tillfälliga städuppdrag inom Gällivare  

kommun. Ramavtal. 
Entreprenör: Norrlands Miljövård AB, Kramfors. 
 
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 
Ordförande för service- och tekniknämnden, Mats Rantapää har i enlighet med  
delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut 
 
Datum Objekt___________________________________________________                                                                                                                   
2014-10-15 Upphandling avseende nyanläggning P-ytor och carportar kv. Pastorn 3, 

Gällivare kommun. 
Entreprenör: Nåiden Bygg AB, Luleå. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 
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 SoT/2014:3 -042  
 
§ 146 
Budgetuppföljning oktober 2014  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning för oktober. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för oktober har upprättats. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning för oktober. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter oktober 2014. 
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter oktober 2014. 
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 SoT/2014:4 -301  
 
§ 147 
Förvaltningschefen informerar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna. 

Bakgrund 
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor 
för service- och teknikförvaltningen. 

Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om pågående verksamhet. 

Informationen pågår mellan kl. 09.15-09.40 och 10.25–11.00. 
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 SoT/2014:307 -311  
 
§ 148 
Utökning av verksamhetsområdet Andra Sidan  
 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till service och tekniknämnden att inleda förhandlingar med företrädare  
(Gällivare by samfällighetsförening) för Gällivare ga:1 och erbjuda att Gällivare  
kommun övertar de delar av samfälligheten Gällivare s:1 som omfattar: Andra  
sidanvägen mellan östra infarten till Mikkos väg och östra infarten till Barnhemsvägen 
och Fäbostigen s:3, 
 
att anta en ny fastighetsbildning och ett övertagande av skötsel samt ansvaret av  
vägarna.En förutsättning är att överlåtelsen av dessa delar sker utan kostnad för  
Gällivare kommun men att kommunen bekostar den fastighetsreglering som fordras för 
att formellt föra dessa delar av Gällivare s:1och s:3 till kommunens fastighet Gällivare 
2:32, 
 
att utreda möjligheten att lösa in övriga av de 1800 meter vägar som ägs av annan än 
kommunen för att få en kommunal standard och drift av vägen genom det exploa-
teringsområde som nu börjar ta form. 
 
Bakgrund 
Med anledning av samhällsomvandlingen och den ökade bebyggelsen på Andra Sidan 
har VA-ledningsnätet uppgraderats längs stora delar av samfälligheterna och ny  
avloppspumpstation har byggts. Vägarna inom området är i dag av varierande bredd och 
status. För att möta den ökade trafiken behöver vägarnas standard förändras till enhetlig 
bredd och rustas upp i enlighet med infrastruktursatsningen. Trottoarer och GC-vägarna 
leder in i Barnhemsvägens samfällighetsförening och driftansvarsområden blir otydliga. 
Ett kommunalt övertagande av berörd del ger möjlighet att hantera trafiksituationen, 
hantering av dagvatten och ger en sammanhållande bild av vägnätet avseende drifts-
ansvar och utvecklingsmöjligheter. 
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Dokumentbeskrivning  
 
Övertagande av: 
588 meter samfällighetsföreningsägda (s:1) vägar kring Barnhemsvägen och delar av 
Mikkosväg samt del av kulturstigen på Andra Sidan.  
205 meter (s:3) Fäbostigen som har fem belysningspunkter men röjs redan idag av 
kommunen. 
1000 meter (s33) från Barnhemsvägens östra infart till järnvägen. 
 
Förvärv av: 
Gällivare kommun skulle även behöva förvärva små delar av 4-5 fastighetsägare längs 
Andra sidan vägen samt i lista här nedan: 
200 meter av resterande del av Mikkos väg ägs av (1:32.3 och 1:7) som saknar  
belysning. 
80 meter väg till avloppspumpstationen vid Mikkosväg (1:32.1 och samfälligheten S) 
540 meter väg från Mikkosvägens östra infart till E45 ägs av (4:18.2, 2:15.4 och 2:25.5) 
Vägsträckningen skulle då kunna heta Gällivare 2:32 och bli ett sammanhängande  
fastighetspaket som ägs av kommunen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det kommer att få ekonomiska konsekvenser i form av ökat sommarvägunderhåll med 
cirka 10 000 kr/år och vintervägunderhåll med cirka 36 000 kr/år. 
Minskningen är vägbidrag som betalats ut till föreningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
För barn och ungdom innebär detta positiva konsekvenser eftersom säkerheten kring 
den trånga Andra sidan vägen förbättras genom en trottoarlösning samt säkra upphöjda 
övergångställen som leder dem till skolor och centrum. 
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Förslag till beslut 
Service och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till service och tekniknämnden att inleda förhandlingar med företrädare  
(Gällivare by samfällighetsförening) för Gällivare ga:1 och erbjuda att Gällivare  
kommun övertar de delar av samfälligheten Gällivare s:1 som omfattar: Andra  
Sidanvägen mellan östra infarten till Mikkos väg och östra infarten till Barnhemsvägen 
och Fäbostigen s:3, 
 
att anta en ny fastighetsbildning och ett övertagande av skötsel samt ansvaret av  
vägarna. 
En förutsättning är att överlåtelsen av dessa delar sker utan kostnad för Gällivare  
kommun men att kommunen bekostar den fastighetsreglering som fordras för att  
formellt föra dessa delar av Gällivare s:1och s:3 till kommunens fastighet Gällivare 
2:32, 
 
att utreda möjligheten att lösa in övriga av de 1800 meter vägar som ägs av annan än 
kommunen för att få en kommunal standard och drift av vägen genom det exploa-
teringsområde som nu börjar ta form. 
 
Beslutsunderlag 
1. Karta över vägar och dagens ägarförhållande. 
2. Förslag på framtida kommunalt ägd väg på Gällivare 2:32. 
3. Skrivelse som beskriver ärendet. 
4. Skrivelse från Barnhemsvägens samfällighetsförening. 
5. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-25 § 64. 
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 SoT/2014:351 -006  
 
§ 149 
Sammanträdesplan 2015  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta sammanträdesplan för service- och tekniknämndens arbetsutskott samt service- 
och tekniknämnden för år 2015. 
 
Bakgrund 
Ett förslag på sammanträdesplan är framtagen i samverkan mellan ekonomienheten, 
kvalitetsledaren samt nämndsekreterarna. Sammanträdena är placerade så att det  
stämmer överens med den gemensamma verksamhetsplaneringsprocessen där styrkort 
och budgetarbetet ingår. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte påverka ekonomin 
utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den ekonomiska konsekvensen av 
eventuella extra sammanträden kan inte beräknas i förväg.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet att anta föreslagen tidplan för sammanträden bedöms ej ha konsekvenser att ta i 
beaktande vad gäller perspektivet barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämndens arbetsutskott  föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta sammanträdesplan för service- och tekniknämndens arbetsutskott samt service- 
och tekniknämnden för år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesplan 2015. 
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-25 § 66. 
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 SoT/2014:5 -009 
 
§ 150 
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen  
 

Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att lägga ärendet till handlingarna. 

Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt vid nämndens samman-
träden kan nämndens ledamöter ställa frågor till förvaltningschefen. 
 

Henrik Lehtipalo (v): 

Belysningen i Markitta släcks och tänds hela tiden. 

Frank Öqvist ber honom felanmälan ärendet. Vattenfall är informerad om problemet. 
 

Margareta Pohjanen (s): 

Tak över trappan vid Vallmovägen.  

Förvaltningschef Joakim Svensson informerar att ärendet pågår.  
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 SoT/2012:62 -808 
 
§ 151 
Skoterutredning  
 

Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna programarbetet samt att programförslaget går ut på samrådsremiss under 
första kvartalet 2015. 

Bakgrund 
Snöskoteråkningen är reglerad på olika sätt av olika myndigheter. En rad faktorer  
påverkar hur snöskoteråkningen kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett väl-
fungerande och tydligt nät är positivt av flera anledningar, bl.a. säkerhet, miljö,  
störningar och tillgänglighet. Ett väl genomtänkt skoternät med förståelse över skoter-
användningens krav och villkor tillsammans med övriga samhällsfunktioner ger en  
möjlighet att utveckla kommunen, inte bara avseende skoteråkning, utan även i övrigt. 
 
Skoterleder finns omkring tätorterna. Önskan finns att utöka med stråk inom tätorterna. 
Kompletteringar av skoternätet har diskuterats, bl.a. i kommunfullmäktige, med resul-
tatet att man ska genomföra en skoterutredning för rubricerat område. Utredningen ska 
vara i linje med den antagna fördjupade översiktplanen för 2008, avseende beslut om att 
fördjupade studier av skoterleder genomförs. Utbyggnaden av skoternätet samordnas 
med planeringen av nya bostads- och verksamhetområden med mer. 
 
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutar vid sammanträdet 25 november 
2014 att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den  
9 december 2014. 
 
Tommy Isaksson, fritidschef och Bengt Gustavsson samt Johannes Nilsson, Planteamet 
AB, informerar nämnden hur arbetet fortgår. 
 
Informationen pågår mellan kl. 14.00–16.00. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till program skoterleder. 
2. Tidplan skoterutredning. 
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-25 § 65. 
4. Behovsbedömning. 
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Yrkande 
Mats Rantapää (s) yrkar med instämmande av Margareta Pohjanen (s), Frank Öqvist (s), 
Benny Ringvall (m), Henrik Lehtipalo (v) och Ann-Christin Lehtipalo (v) 

att godkänna programarbetet samt att programförslaget går ut på samrådsremiss under 
första kvartalet 2015. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag. 
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 SoT/2014:367 -049  
 
§ 152 
Socioekonomiska reformer  
 

Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Folkhälsostrateg Catharina Gustafsson och fritidschef Tommy Isaksson informerar om 
sociala investeringsfonder.  
 
Tidiga insatser minskar kostnaderna för samhället. Varje år kan pengar sökas av  
nämnder och styrelser, två i samverkan. Projektbidrag beviljas för högst tre år. 
 
Informationen pågår mellan kl. 13.05–14.00. 
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 SoT/2014:6 -100 
 
§ 153 
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

Bakgrund 
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen angående samhällsom-
vandlingen och projektet ”Nya Gällivare”. 

Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om att diskussioner med LKAB fortgår. 
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 SoT/2014:7 -104 
 
§ 154 
Kommunala råden informerar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Bakgrund 
Vid nämndens sammanträde informerar ledamöter från de kommunala råden om  
ärenden som berör nämndens verksamhetsområde. 

Vid dagens sammanträde föreligger ingen information från de kommunala råden. 
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 SoT/2014:9 -012  
 
§ 155 
Ärendeuppföljning  
 

Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lyfta ut skylten för närradion  

från ärendeuppföljningslistan,  

att i övrigt godkänna upprättad ärendeuppföljningslista. 

Bakgrund 
Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid sammanträde. Nedan redovisas  
ärendeuppföljningslistan. 
 
___________________________________________________________________ 
Ärende:  Presentation av rastplatser/stugor i Gällivare kommun 
Diarienr: 2014:103 
Initierat av/ Service- och tekniknämnden 
Ursprungligt diarienr: 
Ärendetyp:   
Åtgärd:  Service- och teknikförvaltningen återkommer i ärendet 
Ansvarig:  Service- och tekniknämnden 
Uppföljning/  
Bevakningsdatum:  
Delgivning:    
______________________________________________________________________ 
 
Ärende:  Stoppskylt önskas för att minska olyckor på vägen från östra Malmberget 

till Mellanvägen 
Diarienr:  
Initierat av/ Margareta Pohjanen 
Ursprungligt diarienr: 
Ärendetyp:  
Åtgärd:   
Ansvarig:  Service- och tekniknämnden 
Uppföljning/ 
Bevakningsdatum:  
Delgivning:  
______________________________________________________________________ 
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Ärende:  Skylt för närradion 
Diarienr: 
Initierat av/ Service- och tekniknämnden 
Ursprungligt diarienr: 
Ärendetyp:  
Åtgärd:  Ärendet lyfts åter av service- och tekniknämnden den 9 september 
Ansvarig:  Service- och tekniknämnden 
Uppföljning/ 
Bevakningsdatum:  
Delgivning:  
______________________________________________________________________ 
 
Ärende:  Bowlinghallen, inte fungerande banor 
Diarienr: 
Initierat av/ Mats Rantapää 
Ursprungligt diarienr: 
Ärendetyp:  
Åtgärd:  Ärendet lyfts åter av service- och tekniknämnden den 9 september 
Ansvarig:  Service- och tekniknämnden 
Uppföljning/ 
Bevakningsdatum:  
Delgivning: 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden  

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista. 

Yrkande 
Mats Rantapää (s) yrkar med instämmande av Lena Israelsson (s)  

att lyfta ut skylten för närradion från ärendeuppföljningslistan,  

att i övrigt godkänna upprättad ärendeuppföljningslista. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag. 
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 SoT/2014:10 -027  
 
§ 156 
Kurser/konferenser/återkoppling  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Bakgrund 
Anmälda kurser till dagens sammanträde. 

Förvaltningschef Joakim Svensson informerar om kommande kurser för de nya  
nämnderna efter årsskiftet. 
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 SoT/2014:368 -821  
 
§ 157 
GMFF önskar öppnande av Tallbacka IP senast 1 mars 2015  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 

att tillmötesgå Gällivare-Malmbergets Fotbollsförenings begäran om ett tidigare  
öppnande av Tallbacka IP, med preliminärt öppnandedatum 2015-03-01, samt 

att de ökade driftkostnaderna belastar Ansvar 120, Verksamhet 21510 SoT-ledning, 
Aktivitet 351 Verksamhetsbehov med 400 000 kr avseende driftbudget 2014, samt 

att efter verkligt utfall, de resterande från 2015-års driftbudget enligt ovan angiven 
finansieringssträng. 

Bakgrund 
Gällivare-Malmbergets Fotbollsförening anhåller i rubricerat ärende om ett tidigare 
öppnande av Tallbacka IP, innebärande spelklar plan 1 mars 2014. 

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet sett över möjligheterna 
till ett tillmötesgående eftersom föreningens avancemang till högre serie medför tidigare 
säsongstart/seriepremiär. Förvaltningens driftbudget för 2014 har överlag haft en gynn-
sam höst vilket möjliggör ett ekonomiskt utrymme till ett positivt ställningstagande. 

Ekonomiska konsekvenser 
Erhållen driftsbudget 2015, som baserats på ett säsongsöppnande 1 april årligen, medför 
inget ekonomiskt utrymme till ett tidigare öppnande. Kostnadsberäkning är gjord och 
baseras på ”värsta tänkbara scenario” innebärande en fjärrvärmeförbrukning på  
40 MWh/dygn = 28 000 kr x 30 dygn = 840 000 kr. Realistiskt sett så lär utfallet inte 
uppnå dessa kostnader men teoretiskt i mars månad så kan nog verkligt utfall ändå 
handla om ökade driftkostnader upp till 400 000 – 500 000 kr. 

En möjlig ekonomisk lösning är att nyttja 2014-års driftbudget för Ansvar 120,  
Verksamhet 21510 SoT-ledning, Aktivitet 351 Verksamhetsbehov. Upplägget kan då 
ske med en förskottsbetalning med 400 000 kr från 2014-års driftbudget och därefter 
efter verkligt utfall, de resterande från 2015 års driftbudget enligt ovan angiven  
finansieringssträng.   
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
En tillstyrkan medför även positiva effekter för ungdomsfotbollen som får bättre  
tränings- och tävlingsförhållanden. 

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

att tillmötesgå Gällivare-Malmbergets Fotbollsförenings begäran om ett tidigare  
öppnande av Tallbacka IP, med preliminärt öppnandedatum 2015-03-01, samt 

att de ökade driftkostnaderna belastar Ansvar 120, Verksamhet 21510 SoT-ledning, 
Aktivitet 351 Verksamhetsbehov med 400 000 kr avseende driftbudget 2014, samt 

att efter verkligt utfall, de resterande från 2015-års driftbudget enligt ovan angiven 
finansieringssträng. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Gällivare-Malmbergets Fotbollsförening. 
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