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 SoT/2015:2 -001  
 
§ 1 
Delgivningar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 
 
Bakgrund 
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet. 
 
1. Cirkulär 14:56 
Sveriges kommuner och landsting – Nya föreskrifter som bland annat innebär ändrade 
frister för brandskyddskontroll. 
 
2.  SOT 2014:456/842 
Kommunfullmäktige 2014-11-17 § 120 – Digital informationstavla vid infarterna i  
Gällivare. 
 
3. SOT 2014:245/041 
Kommunfullmäktige 2014-11-17 § 130 – Service- och tekniknämndens investerings-
budget 2015 affärs- och skatteverksamheter, plan 2016-2017. 
 
4. SOT 2014:244/041 
Kommunfullmäktige 2014-11-17 § 132 – Service- och tekniknämndens driftbudgetram 
2015, plan 2016-2017. 
 
5. SOT 2014:98/041 
Kommunfullmäktige 2014-11-17 § 131 – Service- och tekniknämndens taxor 2015. 
 
6. SOT 2014:385/003 
Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 225 – Förslag till beslut gällande tillträde till kommun-
huset i Gällivare. 
 
7. SOT 2014:383/001 
Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 231 – Organisationsutredning – Förutsättningar för 
samordning av arbetsuppgifter och resurser mellan kommunledningskontoret och  
service- och teknikförvaltningen. 
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8. SOT 2014:355/214 
Service- och teknikförvaltningen 2014-11-27 – Yttrande Läkaren 1, Gällivare sjukhus. 
 
9.  SOT 2014:12/452 
Miljö- och byggförvaltningen november 2014 – Beslut med stöd av 32 § kommunala 
renhållningsordningen om beviljande av befrielser från kommunal avfallshämtning från: 
Sarvisvaara 6:8, Gällivare 23:21. 
 
Beslut med stöd av 27 § kommunala renhållningsordningen om godkännande av kom-
postering samt behovsanpassad avfallshämtning för: Koskullskulle 2:9. 
 
Slamtömning, dispensansökningar: befrielse från fastigheten Ullatti 1:12.  
 
10.  SOT 2014:381/512 
Trafikverket 2014-12-05 – Kundbehov gällande oskyddade trafikanter utmed väg  
Kirunagatan i Koskullskulle. 
 
11. SOT 2014:83/003 
Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 155 – Revidering av service- och tekniknämndens 
reglemente. 
 
12. SOT 2014:194/451 
Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 159 – Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar. 
 
13. SOT 2014:62/826 
Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 166 – Motion av Tomas Nilsson (s) och Ulf  
Normark (s) – Boulebana. 
 
14. SOT 2014:400/102 
Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 168 – Inträdesordning för ersättare 2015-2018. 
 
15. SOT 2014:386/452 
Miljö- och byggförvaltningen 2014-12-08 – Delegationsbeslut gällande anmälan om 
kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning på fastigheten Mårdsel 4:6. 
 
16. SOT 2014:387/452 
Miljö- och byggförvaltningen 2014-12-08 – Delegationsbeslut gällande ansökan om 
befrielse från sophämtning på fastigheten Mosebacke 2:23. 
 
17. SOT 2014:351/006 
Service- och tekniknämnden 2014-12-09 § 149 – Service- och tekniknämndens  
sammanträdesplan 2015. 
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18. SOT 2014:401/141 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 § 194 – Polarvinternatten/Chasing Light 
2015. 
 
19. SOT 2014:396/452 
Miljö- och byggförvaltningen 2014-12-17 – Delegationsbeslut gällande anmälan om 
kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning på fastigheten Smörblomman 5. 
 
20. SOT 2014:395/458 
Miljö- och byggförvaltningen 2014-12-17 – Delegationsbeslut gällande ansökan om 
ändrat tömningsintervall av slamavskiljare på fastigheten Soutojärvi 11:14. 
 
21. SOT 2014:394/458 
Miljö- och byggförvaltningen 2014-12-18 – Delegationsbeslut gällande ansökan om 
befrielse från slamtömning på fastigheten Sikträsk 2:1. 
 
22. SOT 2014:404/537 
Gällivare kommun 2014-12-19 – Överenskommelse mellan Trafikverket i Borlänge och 
Gällivare kommun om beredskap på flygplats. 
 
23. SOT 2014:408/212 
Utvecklingsenheten 2014-12-20 – Ny översiktsplan för Gällivare kommun. 
 
Protokoll har inkommit från: 
 Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2014-12-05. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 
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 SoT/2015:3 -002  
 
§ 2 
Delegationer  
 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden. 
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsbeslut. 
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 SoT/2015:1 -301  
 
§ 3 
Förvaltningschefen informerar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga ärendet 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. 11.25–11.55. 
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 SoT/2014:390 -340  
 
§ 4 
Dagvattenpolicy  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Avdelningschef Annika Keisu-Lampinen, planerare VA/avfall Gun-Marie Hannu  
informerar om dagvattenpolicy. 
 
Informationen pågår mellan kl.10.00–10.30. 
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 SoT/2014:360 -041 
 
§ 5 
Detaljbudget 2015  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag till detaljbudget 2015. 
 
Bakgrund 
Förslag till detaljbudget för nämndens skatte- och affärsverksamheter har upprättats. 
Vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 december 2014 
beslutades att lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den 
13 januari 2015. 
 
Ekonom Kashif Chohan föredrar ärendet. 
 
Informationen pågår mellan kl. 11.00–11.20.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nämndens budgetram som beslutats av kommunfullmäktige har fördelats per verk-
samhet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Detaljbudget 2015 innebär inga förändrade konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta upprättat förslag till detaljbudget 2015. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ramberäkning 2015. 
2. Detaljbudget 2015. 
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 SoT/2014:377 -049 
 
§ 6 
Ned- och avskrivning av kundfordringar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avskriva 52 696 kronor. 
 
Bakgrund 
Ekonomienheten har sammanställt obetalda kundfordringar. 
 
Verksamhet   Belopp, avskrives Belopp,nedskrives 
8001   Industri & affärslokaler 50 001 kr    7 023 kr 
21522 Förvaltning.lok/räddn.     1 500 kr 
21523 Regl. och saneringsfast.   2 695 kr  40 425 kr  
 
Fordringarna som föreslås avskrivas avser fordringar efter konkurs där utdelningen är 
fastställd och ytterligare intäkter ej kan förväntas. 
 
Fordringarna som nedskrives är överlämnade till Inkassobolag för långtidsbevakning. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämndens arbetstutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att avskriva 52 696 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanställning. 
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-12-16 § 69. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  13 (35) 
 
 2015-01-13  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 

 SoT/2014:376 -511  
 
§ 7 
Enkelriktning av trafik vid Hedskolan  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att följande ändringar i Trafikföreskriften genomförs: 
1. Personalparkeringarna vid Hedskolan flyttas in på fastigheten vid isbanan. 
2. Parkeringsplatserna blir istället 1h parkering för avlämning och hämtning. 
3. Åkerbärsvägen enkelriktas i riktning infart från Vinbärsvägen ut mot Kattfotsvägen. 
4. Hastigheten på Åkerbärsvägen sänks till 30 km/h. 
5. Av- och påstignings zon på Åkerbärsvägen på anvisad plats i kurvan.  
 
att föreskrifterna träder i kraft från 1 februari 2015. 
 
Bakgrund 
Trafiksituationen vid Hedskolan har varit under utredning en längre tid och förväntas 
lösas i trafikstrategin som samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att ta fram. Trafik-
problem som lyfts fram rör både säker skolväg för oskyddade trafikanter, parkerings-
platser för hämtning och avlämning samt brist på parkeringsplatser för föräldrar.  
Problemen består av både fysisk karaktär i form av omodern utformning för tillgänglig-
het för alla och beteende från både besökare och boende. Hastighet och parkeringskultur 
hos besökare har förvaltningen arbetat med att både informera på plats på morgonen 
med hjälp av parkeringsövervakare, annonsering och information samt utökad  
parkeringsövervakning. Boende i området som dumpar snö från sina fastigheter på gata 
samt ställer släpvagnar mm i gatan försvårar tillgänglighet för alla samt bidrar till för-
sämrad säkerhet. Förvaltningen arbetar aktivt med både annonsering och information 
om vad beteendet förorsakar. 
 
Nu öppnar två nya förskoleavdelningar på Hedskolans område och trafiken förväntas då 
öka ytterligare. Med anledning av det föreslår service och teknikförvaltningen att  
förändringar i trafikföreskriften genomförs. Sänkt hastighet, enkelriktning av trafik och 
förbättrade parkeringsmöjligheter, samt av- och påstignings möjligheter, i väntan på 
ytterligare förslag i kommande trafikstrategi.  
 
Förslaget är presenterat för Rektor Anna Jillmyr som inte har något emot förslaget. 
 
Avdelningschef Annika Keisu-Lampinen föredrar ärendet. 
 
Informationen pågår mellan kl. 10.30–10.35. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en kostnad för anläggande av nya parkeringsstolpar på fastigheten.  
Tillkommande kostnad för borttagning av kantsten samt en mindre yta för asfaltering 
under barmarksperioden 2015 som tas från driftsbudget för lappning och lagning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget medför positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta 
 
att följande ändringar i Trafikföreskriften genomförs: 
1. Personalparkeringarna vid Hedskolan flyttas in på fastigheten vid isbanan. 
2. Parkeringsplatserna blir istället 1h parkering för avlämning och hämtning. 
3. Åkerbärsvägen enkelriktas i riktning infart från Vinbärsvägen ut mot Kattfotsvägen. 
4. Hastigheten på Åkerbärsvägen sänks till 30 km/h. 
5. Av- och påstignings zon på Åkerbärsvägen på anvisad plats i kurvan.  
 
att föreskrifterna träder i kraft från 1 februari 2015. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning. 
2. Trafikföreskrifter. 
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 SoT/2014:378 -512  
 
§ 8 
Sänkning av hastigheten på Oljevägen/Norska vägen  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att förändra trafikföreskriften genom att sänka hastigheten på Oljevägen (från  
korsningen Oljevägen/Småstuguvägen)/Norskavägen till 30km/h samt införa förbud för 
genomfart för tung trafik, 
 
att den nya trafikföreskriften träder i kraft från 1 februari 2015. 
 
Bakgrund 
Boende efter Oljevägen/Norska vägen har klagat på besvär av buller och damm. Miljö 
och byggnämnden har förelagt Service och tekniknämnden att vidta åtgärder för att  
förbättra situationen. Service och teknikförvaltningen har utfört buller beräkning utifrån 
genomförd trafikräkning av antal fordon per dygn på nämnd sträcka.  Dammätning ska 
genomföras på årsbasis för att få ett rättvist resultat. Miljö och bygg förvaltningen  
genomför dammätning inom området. 
 
Oljevägen/Norska vägen är relativt hårt trafikerad till följd av verksamheter efter vägen. 
Därtill är det många som använder vägen till att gena. Trafikströmmen som är tänkt och 
dimensionerade till Parkgatsleden kör ofta på Oljevägen/Norskavägen för att vinna  
någon minut.  Förslag på åtgärd för att minska på buller är att sänka hastigheten till 30 
km/h, samt förbud för genomfart för tung trafik. Med den åtgärden förblir området till-
gängligt men vägen blir mindre attraktiv för att gena samt att trafikströmmen hänvisas 
till dimensionerad väg. Att beakta är också att inom området finns en skola och del av 
sträcka är tillika skolväg som ska vara säker. 
 
Avdelningschef Annika Keisu-Lampinen föredrar ärendet. 
 
Informationen pågår mellan kl. 10.35–10.50. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär ingen större ekonomisk konsekvens.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Sänkt hastighet på sträckan medför positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta  
 
att förändra trafikföreskriften genom att sänka hastigheten på Oljevägen (från  
korsningen Oljevägen/Småstuguvägen)/Norskavägen till 30km/h samt införa förbud för 
genomfart för tung trafik, 
 
att den nya trafikföreskriften träder i kraft från 1 februari 2015. 
 
Beslutsunderlag 
1. Föreläggande från Miljö och byggnadsförvaltningen. 
2. Buller beräkning för Oljevägen/Norskavägen. 
3. Trafikföreskrifter. 
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 SoT/2014:389 -016  
 
§ 9 
Service- och tekniknämndens kris- och beredskapsplan  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till service- och teknikförvaltningen för komplettering inför 
beslut i service- och tekniknämnden den 17 februari 2015. 
 
Bakgrund 
En kommuns trygghets- och säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och 
aktivt arbete inom hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är 
bland annat Gällivare kommuns policy för säkerhetsarbetet samt Gällivare kommunens 
plan om åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd bered-
skap. Till dessa övergripande planer är det beslutat av kommunfullmäktige att samtliga 
nämnder skall ha egna kris- och beredskapsplaner. Detta för att åstadkomma en effektiv 
ledning och samordning av de kommunala insatserna vid extraordinär händelse.  
Respektive nämnd skall fatta beslut om dessa kris- och beredskapsplaner. 
Arbetet med att revidera tidigare framtagna kris- och beredskapsplaner har pågått under 
en tid tillsammans med kommunens säkerhetschef och i det material som nu presenteras 
finns det som krävs för att service och teknikförvaltningen ska ha grunden till ett bra 
trygghets- och säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa  
fördjupade studier, analyser och underliggande planer tas fram och dessa kommer då att 
utgöra ett komplement till det nu presenterade materialet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot  
kommer kostnader att uppstå för förvaltningen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska 
startas upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan medföra  
kostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella planer som visar hur förvaltningen avser arbeta med en god  
säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn och unga. 
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta 
 
att anta service- och tekniknämndens kris- och beredskapsplan, 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att de  
underliggande planerna ska vara kompletta, ska påbörjas under 2015, 
 
att de underliggande planerna ska vara färdigställda till senast 2016. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens kris- och beredskapsplan. 
 
Yrkande 
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar  
 
att återremittera ärendet till service- och teknikförvaltningen för komplettering inför 
beslut i service- och tekniknämnden den 17 februari 2015. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag. 
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 SoT/2014:37 -409  
§ 10 
 
Områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts och information till skolor och  
allmänhet om vilka regler som gäller kring fyrverkerier  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga till en paragraf i den allmänna lokala ordningsföreskriften för Gällivare  
kommun gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, 
 
att information om reglerna för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor återkommande 
publiceras i media och på kommunens hemsida vid exempelvis påskafton, valborgs-
mässoafton och nyårsafton, 
 
att godkänna föreslagen text till paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften  
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har efter en motion från Stig Eriksson (v) m.fl. angående använd-
ning av fyrverkerier inom Gällivare kommun (KS/2008:388) beslutat att Service och 
teknikförvaltningen skall ta fram ett antal områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts, 
samt att information sker i skolor och till allmänheten om vilka regler som gäller kring 
fyrverkerier (exempelvis åldersgränser) samt vilka risker som är förknippade med  
fyrverkerier och smällare.  
 
Att paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften lyder enligt följande nedan-
stående text: 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
Vid följande platser är det alltid tillåtet att använda pyrotekniska varor. 
 
Nuolajärvi rastplats. 
Sandviken naturområde. 
Tippsta friluftsområde. 
 
I 3 kap 7 § ordningslagen finns regler om att det i vissa fall krävs tillstånd från  
Polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor. 
 
Utöver den tillståndplikt som följer av 3 kap 7 § ordningslagen gäller att tillstånd 
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alltid krävs från polismyndigheten inom delar av centrala Gällivare, Malmberget och 
Koskullskulle, utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande 
dag fram till klockan 03.00. 
 
Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor i när-
heten av följande nedanstående platser. Det är däremot alltid förbjudet att använda pyro-
tekniska varor närmare än 100 meter från dessa platser. 
 
- I anslutning till Enen särskilda boende. 
- I anslutning till Gunillahem särskilda boende. 
- I anslutning till Hedgården särskilda boende. 
- I anslutning till Lövbergas särskilda boende. 
- I anslutning till Älvgårdens särskilda boende. 
- I anslutning till Wassarahems korttids boende. 
- I anslutning till Gällivare sjukhus. 
- I anslutning till hundklubbens lokaler. 
- I anslutning till ridhuset och tillhörande ridbanor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet är inte förenat med några ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella riktlinjer som visar hur kommunen avser fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor får nyttjas inom Gällivare kommun är positivt för alla medborgare 
och då inte minst för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga till en paragraf i den allmänna lokala ordningsföreskriften för Gällivare  
kommun gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, 
 
att information om reglerna för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor återkommande 
publiceras i media och på kommunens hemsida vid exempelvis påskafton, valborgs-
mässoafton och nyårsafton, 
 
att godkänna föreslagen text till paragrafen i den allmänna lokala ordningsföreskriften  
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Stig Eriksson (v) m.fl. angående användning av fyrverkerier inom Gälli-
vare kommun (KS/2008:388). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-05-11 § 63. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  21 (35) 
 
 2015-01-13  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 

 SoT/2014:347 340  
 
§ 11 
Förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2019 för Svenskt Vatten  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget på verksamhetsstrategin för år 2015-2019. 
 
Bakgrund 
Svenskt Vatten har tillsammans med styrelsen och kommittéer tagit fram ett förslag på 
en ny verksamhetsstrategi för åren 2015-2019. Uppdraget är att på bästa vis företräda 
medlemmarnas intressen och bidra till deras utveckling. På styrelsemötet den 14 oktober 
godkändes remissversionen och verksamhetsstrategi 2015-2019 och därför sänds nu 
verksamhetsstrategin ut på remiss. 
 
Service och teknikförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 
 
Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 16 december 2014 beslutades att 
lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den 13 januari 2015. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna förslaget på verksamhetsstrategin för år 2015-2019. 
 
Beslutsunderlag 
1. Remiss för förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2019 för Svenskt Vatten. 
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 SoT/2014:369 -102  
 
§ 12 
Val av ledamöter till service- och tekniknämndens arbetsutskott år 2015-2018  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats. 
 
att Britt-Marie Wiklund (M), Mattias Liinanki (MP) och Erik Johansson (S) väljs till 
ledamöter i service- och tekniknämndens arbetsutskott, 
 
att Britt-Marie Wiklund (M) väljs till ordförande, 
 
att Mattias Liinanki (MP) väljs till vice ordförande, 
 
att Ann Wahlström (M) och Jonny Johansson (V) och Margareta Pohjanen (S) väljs till 
ersättare i service- och tekniknämndens arbetsutskott. 
 
Bakgrund 
Föreligger val av service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-2018. Tre ledamöter 
och tre ersättare, varav en ordförande och en vice ordförande skall väljas. 
 
Mandat nr Partikonstellation JMF-tal 
1. M/V/MP/NS/MaV 22 
2. S  17 
3. M/V/MP/NS/MaV 11 
 
Yrkande 1 
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag. 
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Yrkande 2 
Mattias Liinanki (MP) yrkar  
 
att Britt-Marie Wiklund (M) och Mattias Liinanki (MP) väljs till ledamöter i service- 
och tekniknämndens arbetsutskott, 
 
Mats Rantapää (S) yrkar 
 
att Erik Johansson (S) väljs till ledamot i service- och tekniknämndens arbetsutskott. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Mattias Liinankis och Mats Rantapääs förslag till beslut under  
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och teknik-
nämnden har beslutat i enlighet med Mattias Liinankis och Mats Rantapääs förslag. 
 
Yrkande 3 
Mattias Liinanki (MP) yrkar 
 
att Britt-Marie Wiklund (M) väljs till ordförande, 
 
att Mattias Liinanki (MP) väljs till vice ordförande. 
 
Propositionsordning 3 
Ordförande ställer Mattias Liinanki förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet 
med Mattias Liinankis förslag. 
 
Yrkande 4 
Mattias Liinanki (MP) yrkar 
 
att Ann Wahlström (M) och Jonny Johansson (V) väljs till ersättare i service- och  
tekniknämndens arbetsutskott, 
 
Mats Rantapää (S) yrkar 
 
att Margareta Pohjanen (S) väljs till ersättare i service- och tekniknämndens  
arbetsutskott. 
 
Propositionsordning 4 
Ordförande ställer Mattias Liinankis och Mats Rantapääs förslag till beslut under  
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och teknik-
nämnden har beslutat i enlighet med Mattias Liinankis och Mats Rantapääs förslag. 
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 SoT/2014:370 -102 
 
§ 13 
Val av ordinarie representant och ersättare till kommunala pensionärsrådet för år 
2015-2018  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats, 
 
att Dan Vintén (MaV) väljs till ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet, 
 
att Margareta Pohjanen (S) väljs till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 
 
Bakgrund 
Föreligger val av representant till kommunala pensionärsrådet 2015-2018. En ledamot 
och en ersättare. 
 
Mandat nr Partikonstellation JMF-tal 
1. M/V/MP/NS/MaV 22 
2. S  17 
 
Beslutsunderlag 
1. Uppdragsbeskrivning för kommunala pensionärsrådet. 
 
Yrkande 1 
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag. 
 
Yrkande 2 
Mattias Liinanki (MP) yrkar  
 
att Dan Vintén (MaV) väljs till ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
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Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet 
med Mattias Liinankis förslag. 
 
Yrkande 3 
Mats Rantapää (S) yrkar 
 
att Margareta Pohjanen (S) väljs till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 
 
Propositionsordning 3 
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet 
med Mats Rantapääs förslag. 
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 SoT/2014:372 -102  
 
§ 14 
Val av representanter till rådet för funktionshinderfrågor för år 2015-2018  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats, 
 
att Magnus Stafstedt (MP) väljs till ordinarie ledamot i rådet för funktionshinderfrågor, 
 
att Erik Johansson (S) väljs till ersättare i rådet för funktionshinderfrågor, 
 
Bakgrund 
Föreligger val av representant till rådet för funktionshinderfrågor 2015-2018. En leda-
mot och en ersättare. 
 
Mandat nr Partikonstellation JMF-tal 
1. M/V/MP/NS/MaV 22 
2. S  17 
 
Beslutsunderlag 
1. Uppdragsbeskrivning för rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Yrkande 1 
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag. 
 
Yrkande 2 
Mattias Liinanki (MP) yrkar  
 
att Magnus Stafstedt (MP) väljs till ordinarie ledamot i rådet för funktionshinderfrågor. 
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Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet 
med Mattias Liinankis förslag. 
 
Yrkande 3 
Mats Rantapää (S) yrkar 
 
att Erik Johansson (S) till ersättare i rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Propositionsordning 3 
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet 
med Mats Rantapääs förslag. 
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 SoT/2014:371 -102  
 
§ 15 
Val av referenspolitiker till demokratidagen ungdomsfullmäktige för år 2015-2018  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats, 
 
att Ann Wahlström (M) väljs till referenspolitiker till demokratidagen ungdoms-
fullmäktige. 
 
Bakgrund 
Föreligger val av referenspolitiker till demokratidagen ungdomsfullmäktige 2015-2018. 
En representant av de ordinarie ledamöterna väljs. 
 
Mandat nr Partikonstellation JMF-tal 
1. M/V/MP/NS/MaV 22 
 
Beslutsunderlag 
1. Uppdragsbeskrivning för ungdomsrådet. 
 
Yrkande 1 
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar 
 
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag. 
 
Yrkande 2 
Mattias Liinanki (MP) yrkar  
 
att Ann Wahlström (M) väljs till referenspolitiker till demokratidagen ungdoms-
fullmäktige. 
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Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet 
med Mattias Liinankis förslag. 
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 SoT/2015:5 -012 
 
§ 16 
Ärendeuppföljning 2015  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avdelningschef fritid, Sven Lundgren kommer till service- och tekniknämndens 
sammanträde den 17 mars och redovisar avseende rastplatser, 
 
att service- och teknikförvaltningen återkopplar avseende stoppskylten östra  
Malmberget till Mellanvägen vid service- och tekniknämndens sammanträde den  
17 mars, 
 
att avdelningschef fritid, Sven Lundgren vid service-och tekniknämndens sammanträde 
den 11 juni redovisar tillgänglighet vid bowlingbanorna samt planerat underhåll till 
sommaren,  
 
att godkänna upprättad ärendetuppföljningslista. 
 
Bakgrund 
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträdet. 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 den 17 mars 2015. 
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:  
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Åtgärd:  Återkoppling till nämnden den 17 mars 2015. 
Ansvarig:  Service- och tekniknämnden 
Uppföljning/ 
Bevakningsdatum:  
Delgivning:  
______________________________________________________________________ 
Ärende:  Bowlinghallen, inte fungerande banor 
Diarienr: 
Initierat av/ Mats Rantapää 
Ursprungligt diarienr: 
Ärendetyp:  
Åtgärd:  Service- och teknikförvaltningen redovisar tillgänglighet och planerat 
 underhåll den 11 juni.  
Ansvarig:  Service- och tekniknämnden 
Uppföljning/ 
Bevakningsdatum:  
Delgivning: 
______________________________________________________________________ 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista. 
 
Yrkande 
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar 
 
att avdelningschef fritid, Sven Lundgren kommer till service- och tekniknämndens 
sammanträde den 17 mars och redovisar avseende rastplatser, 
 
att service- och teknikförvaltningen återkopplar avseende stoppskylten östra Malmber-
get till Mellanvägen vid service- och tekniknämndens sammanträde den 17 mars, 
 
att avdelningschef fritid, Sven Lundgren vid service-och tekniknämndens sammanträde 
den 11 juni redovisar tillgänglighet vid bowlingbanorna samt planerat underhåll till 
sommaren,  
 
att godkänna upprättad ärendetuppföljningslista. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag. 
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 SoT/2014:373 -006  
 
§ 17 
Fasta ärenden vid service- och tekniknämndens sammanträden för år 2015  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att de fasta ärendena vid nämndens sammanträden är delgivningar, delegationsbeslut, 
budgetuppföljning, förvaltningschefen informerar, service- och tekniknämndens  
ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen, nya Gällivare/samhällsomvandlingen, 
kommunala råden informerar, ärendeuppföljning samt kurser och konferenser. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har t.o.m. den 31 december 2014 haft fasta ärenden vid 
sammanträdena. De fasta ärendena är: delgivningar, delegationsbeslut, budgetupp-
följning, förvaltningschefen informerar, service- och tekniknämndens ledamöter ställer 
frågor till förvaltningschefen, nya Gällivare/samhällsomvandlingen, kommunala råden 
informerar, ärendeuppföljning samt kurser och konferenser. 
 
Vid sammanträdet beslutas om de fasta ärendena för år 2015. 
 
Yrkande 
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar  
 
att de fasta ärendena vid nämndens sammanträden är delgivningar, delegationsbeslut, 
budgetuppföljning, förvaltningschefen informerar, service- och tekniknämndens  
ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen, nya Gällivare/samhällsomvandlingen, 
kommunala råden informerar, ärendeuppföljning samt kurser och konferenser. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag. 
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 SoT/2014:348 -106  
 
§ 18 
Gällivare kommuns nomineringar till avfall Sveriges styrelse och revision  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att service- och tekniknämnden i dagsläget avstår från att nominera. 
 
Bakgrund 
Avfall Sveriges valberedning har översänt en intresseförfrågan till Avfall Sveriges 
kommunmedlemmar, arbetet har därmed påbörjats för att förbereda nomineringar inför 
Avfall Sveriges årsmöte 2015 i Linköping den 2-3 juni. Nytt för i år är att den även 
skickas direkt till berörd nämnd/styrelse. 
 
Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta tjänstemän. 
Tjänstemännens nominering har skett. Det som kvarstår är nomineringen av förtroende-
valda och revisorer. 
 
Nomineringarna ska ha inkommit senast den 30 januari 2015. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser är aktuella i detta ärende. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Endast positiva konsekvenser då detta beslut innebär bredd i beslutsprocesserna. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta  
 
att nominera förtroendevalda och revisorer till Avfall Sveriges styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Avfall Sverige, ”Angående val till Avfall Sveriges styrelse och  
    revision”. 
 
Yrkande 
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar  
 
att service- och tekniknämnden i dagsläget avstår från att nominera. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande service- och tekniknämnden har beslutat i  
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  35 (35) 
 
 2015-01-13  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden  
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 

 SoT/2015:4 -027 
 
§ 19 
Kurser/konferenser/återkoppling  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Anmälda kurser/konferenser till dagens sammanträde. 
 
1. Länsstyrelsen inbjuder till Politikerdialog. 
Tid och plats: 28 april 2015, Luleå. 
Program kommer första kvartalet 2015. 
 
2. Sveriges kommuner och landsting inbjuder till presidiekonferens för tekniska  
nämnder 2015. 
Tid och plats: 10-11 mars 2015, Vår Gård, Saltsjöbaden. 
Kostnad: 4 950 kronor. 
 
3. Örebro kommun och Stiftelsen yrkeshögskolan Sveriget (SKY) inbjuder till  
seminariet integrerad vattenresurshushållning. 
Tid: 4-5 mars 2015, helhetssyn på vatten. 
6-7 maj 2015, vattenförsörjning. 
9-10 september 2015, hantering av förorenat vatten. 
 
4. Örebro kommun och SKY inbjuder till seminarium God Hushälsa 4. 
Tid: 4-5 mars 2015, byggnadsrelaterad hälsa. 
6-7 maj 2015, innemiljökrav och miljöcertifiering av byggnader. 
9-10 september 2015, bygg och installationsteknik för god innemiljö. 
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