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§ 47
Delgivningar
SoT/2016:182

330

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Underlag
1. Rapport delgivningar.

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Delegationer
SoT/2017:150

049

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delegationer.
Ärendebeskrivning
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden.
Ordförande för service- och tekniknämnden, Britt-Marie Wiklund, har i
enlighet med delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat
beslut
Datum/entreprenör
2017-02-28
Entreprenör:
2017-02-13
Entreprenör:
2017-03-24
Entreprenör:

Objekt
Upphandling kv. Alen 5 – Ombyggnad till
HVB-hem samt fritidsgård, Gällivare
kommun
TN Bygg & Fastighet AB, Gällivare.
Upphandling transport och förbränning av
hushålls-, verksamhets- och överstort avfall,
Gällivare kommun
Kiruna Kraft AB, Kiruna.
Upphandling transport av hushålls-, verksamhets- och överstort avfall, Gällivare
Ragn-Sells AB, Luleå.

Fritidssamordnaren, Tommy Isaksson, har i enlighet med
delegationsordningen fattat beslut om startbidrag med 500 kronor till HK
Laponia
Ekonomienheten har i enlighet med delegationsordningen fattat beslut
om Nedskrivning av kundfordran.
Verksamhet
87030 Enskilda VA-anläggningar

Belopp som nedskrivs
1 766 kronor.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Upphandling kv. Alen 5.
2. Upphandling transport och förbränning.
3. Ansökan och beslut om startbidrag för HK Laponia.
4. Nedskrivning av kundfordran.
5. Upphandling transport av hushålls-, verksamhets- och överstort avfall.

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Budgetuppföljning
SoT/2017:3

042

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning för mars 2017.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för mars 2017 har upprättats.
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 upprättad budgetuppföljning för mars 2017.
Underlag
1. Budgetuppföljning
2. Budgetuppföljning
3. Budgetuppföljning
4. Budgetuppföljning

skatteverksamheter mars 2017.
affärsverksamheter mars 2017.
skatteverksamheter februari 2017.
affärsverksamheter mars 2017.

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Service- och tekniknämndens driftbudget 2018, plan för 2019-2020
SoT/2017:118

041

Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att det tas fram en konsekvensanalys inför nedläggning av badhuset i Malmberget.
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
Driftbudget 2018:
Driftbudget 2019:
Driftbudget 2020:

74 795 tkr, varav 750 tkr i
engångsanslag och -3 650 tkr i driftkonsekvens.
74 665 tkr, varav 2 250 tkr i
engångsanslag och -630 tkr i driftkonsekvens.
70 765 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag
och -650 tkr i driftkonsekvens.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2018 samt plan för åren 2019-2020 för serviceoch tekniknämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till
kommunplansdirektiv och budgetregler KF 2016-03-14 § 48 antagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
förslag till
Driftbudget 2018:
Driftbudget 2019:
Driftbudget 2020:

73 555 tkr, varav 750 tkr i
engångsanslag och -3 540 tkr i driftkonsekvens.
74 425 tkr, varav 2 250 tkr i
engångsanslag och -630 tkr i driftkonsekvens.
71 525 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag
och -650 tkr i driftkonsekvens.

Underlag
1. Driftsbudgethandling.
2. Driftbilagor.
Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att det tas fram en konsekvensanalys inför nedläggning av badhuset i Malmberget.
att föreslå kommunfullmäktige besluta
Driftbudget 2018:
74 795 tkr, varav 750 tkr i
engångsanslag och -3 650 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2019:
74 665 tkr, varav 2 250 tkr i
engångsanslag och -630 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2020:
70 765 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag
och -650 tkr i driftkonsekvens.

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2018, plan 2019-2020,
affärs- och skattefinansierad verksamhet
SoT/2017:119

041

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för åren 2019-2020.
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2018:
30 250 tkr och driftskonsekvens
-3 650 tkr
Budgetplan 2019:
27 250 tkr och driftskonsekvens
-630 tkr
Budgetplan 2020:
18 250 tkr och driftskonsekvens
-650 tkr
Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

19 000 tkr
32 000 tkr
16 000 tkr

Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020 för service- och
tekniknämnden (affärs- och skatteverksamheter) har upprättats i enlighet med KF kommunplansdirektiv och budgetregler 2016-03-14 § 48. Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt
antagna projekten.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för åren 2019-2020.
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2018:
30 250 tkr och driftskonsekvens
-3 540 tkr
Budgetplan 2019:
27 250 tkr och driftskonsekvens
-630 tkr
Budgetplan 2020:
18 250 tkr och driftskonsekvens
-650 tkr
Utdragsbestyrkande
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Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

19 000 tkr
32 000 tkr
16 000 tkr

Underlag
1. Investeringsbudget 2018-2020 för skattefinansierade verksamheter
inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
2. Investeringsbudget 2018-2020 för affärsverksamheter inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för åren 2019-2020.
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2018:
30 250 tkr och driftskonsekvens
-3 650 tkr
Budgetplan 2019:
27 250 tkr och driftskonsekvens
-630 tkr
Budgetplan 2020:
18 250 tkr och driftskonsekvens
-650 tkr
Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2018:
Budgetplan 2019:
Budgetplan 2020:

19 000 tkr
32 000 tkr
16 000 tkr

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Taxor inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde år 2018,
för beslut i kommunfullmäktige
SoT/2017:120

0031

Service- och tekniknämnden beslutar
att höja taxan för felparkering med 9 %.
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter,
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter,
att taxan för verksamhetsavfall delegeras till service- och tekniknämnden.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxor inom
Service- och tekniknämndens verksamhetsområde:
Skattefinansierad verksamhet
Taxa för fritidsanläggningar
Taxa för felparkeringsavgifter
Taxa för Pensionärsservice
Affärsverksamheter
Avfallstaxa för hushållsavfall,
Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning,
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar,
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
Taxa för fettavskiljare,
Taxa för tömning av mindre inte kommunala avloppsreningsverk

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter,
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter.
Underlag
Skattefinansierad verksamhet
1. Taxa för fritidsanläggningar.
2. Taxa för felparkeringsavgifter.
3. Taxa för Pensionärsservice.
4. Sammanställning taxor skatte.
Affärsverksamheter
5. Avfallstaxa för hushållsavfall.
6. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning.
7. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar.
8. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
9. Taxa för fettavskiljare.
10. Taxa för tömning av mindre inte kommunala avloppsreningsverk.
11. Sammanställning taxor affärs.
12. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-03-28 § 17.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att höja taxan för felparkering med 9 %.
Föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter,
att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter,
att taxan för verksamhetsavfall delegeras till service- och tekniknämnden.

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Taxor inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde år 2018,
delegerat för beslut i service- och tekniknämnden
SoT/2017:121

041

Service- och tekniknämnden beslutar
att anta föreslagna taxor för 2018.
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 20 juni 2012 § 87 har service- och
tekniknämnden delegation att fatta beslut om följande taxor:
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa

för
för
för
för

ansökningsavgifter för transportdispenser
torghandel
tillfällig förvaring av skrotbilar
uthyrning av bilbarnstolar och flytvästar

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att anta föreslagna taxor för 2018.
Underlag
1. Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser
2. Taxa för torghandel
3. Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar
4. Taxa för uthyrning av bilbarnstolar och flytvästar
5. Sammanställning taxor
6. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-03-28 § 18.

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Personalredovisning med hälsobokslut 2016
SoT/2017:21

020

Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna redovisningen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Personalenheten har sammanställt Personalredovisning med bokslut för
året 2016 för service- och teknikförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att godkänna redovisningen och lägga ärendet till handlingarna.
Underlag
1. Bokslut 2016.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-03-28 § 22.

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Omdisponering från sandmagasin till ny tankstation Lapland Airport
SoT/2017:111

042

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1 317 000 kronor från projekt 71058 ansvar 1206 till
ansvar 1206.
Ärendebeskrivning
Vid Gällivare flygplats/Lapland Airport äger Air BP flygbränsleanläggningen. I detta ingår även att de innehar miljötillståndet och ansvaret för
skötsel och underhåll. På uppdrag från Air BP fungerar flygplatsen som
föreståndare för anläggningen i den dagliga verksamheten som tankställe
för flygbränsle. I och med att Air BP sett över sin framtida verksamhet i
Sverige så har de lämnat ett förslag till flygplatsen vad gäller ansvarsfördelningen av kostnaderna för en ny och modern bränsleanläggning.
Förslaget innebär att Gällivare kommun skulle finansiera markkonstruktionen (invallning i betong) med oljeavskiljare samt en takkonstruktion.
Air BP skulle för egen del fortsätta att inneha miljötillstånd och ansvar för
bränsleanläggningen inklusive cisterner och hydrantanläggningen som
möjliggör tankning av luftfartyg på respektive uppställningsplats (platta).
Service- och teknikförvaltningen föreslår att överskottet från investeringsobjektet Sandmagasin Lapland Airport 1 317 tkr omdisponeras till
projektet Ny tankstation Lapland Airport.
Ekonomiska konsekvenser
Omdisponering inom befintliga budgetramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1 317 000 kronor från projekt 71058 ansvar 1206 till
ansvar 1206.

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Omdisponering av anslag snöslunga till sop- och blåsaggregat m.m.
Lapland Airport
SoT/2017:112

042

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1 400 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt 71006 ansvar 1206,
att omdisponera 600 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt toalettserviceutrustning ansvar 1206.
Ärendebeskrivning
Gällivare flygplats har i investeringsbudget 2017, 2,5 mkr för inköp av ett
nytt sopblåsaggregat. Denna summa är endast för själva aggregatet. När
prisförfrågan tagits på aktuell utrustning som förberedelse inför upphandling har framkommit att det system som funnits på flygplatsen inte
längre tillverkas. Istället tillverkas numera endast helintegrerade aggregat eller aggregat med anpassat fordon för vändskiva på ramen. Det
ekonomiskt mest fördelaktiga för flygplatsen av dessa beskrivna system
är det med vändskiva. För en komplett sop/blås aggregat med dragbil
och plog uppskattas priset att bli ca 3,9 mkr.
Detta innebär att det saknas 1,4 mkr för att kunna genomföra investeringen. I och med detta så har flygplatsen sett sig nödgad att se över
maskinsidan och dess behov av uppgradering de kommande åren. Utifrån
detta är förslaget att inte genomföra investeringen i en ny snöslunga
2016 och försöka hålla igång den befintliga utrustningen ytterligare ett
antal år. Istället föreslås att 1,4 mkr av totalt 2,0 mkr i investeringsbudget 2016 överförs till investeringen av nytt komplett sop/blåsekipage
2017.
En service som efterfrågats under lång tid från olika operatörer är möjligheten att tömma toaletter ombord på flygplanen. Detta har inte varit
möjligt, inte bara för att utrustning saknats, utan också för att vi dragits
med restriktioner vad våra avloppsbäddar har fått ta emot. Problemet är
den blåvätska som fylls i toalettankarna inför flygningarna. I och med att
vi får kommunalt VA under 2017 kommer denna flaskhals att försvinna.

Utdragsbestyrkande
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Det som måste kompletteras då är övrig logistik med toalettvagn och
mottagningsstation. I första läget föreslås att en toalettserviceutrustning
införskaffas och finansieras ur kvarvarande anslag för ovan nämnda investering. Investeringen i toalettserviceutrustningen beräknas till totalt
0,6 tkr.
När det gäller mottagningsstation för vidare distribution till Kavahedens
reningsverk avser flygplatsen att återkomma med ett äskande vid ett
senare tillfälle när en projektering genomförts.
Ekonomiska konsekvenser
Omdisponering inom befintliga budgetramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 1 400 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt 71006 ansvar 1206,
att omdisponera 600 000 kronor från projekt 71002 ansvar 1206 till
projekt toalettserviceutrustning ansvar 1206.

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Medelsanvisning för projekt rondell samt Gc-väg Cellulosavägen
SoT/2017:113

042

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att ur investeringsreserven konto 89901 anvisa 1 085 000 kr till projekt
240022 ansvar 120123.
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 3 375 000 kr från projekt 242022 ansvar 120123 till
240022 ansvar 120123,
att ur rörelsekapitalet anvisa 4 740 000 kr till projekt 240022 ansvar
120123.
Ärendebeskrivning
Service- och teknikförvaltningen har för avsikt att göra en ombyggnation
på Cellulosavägen i korsningen med Oljevägen, där förvaltningen vill
bygga en rondell istället för dagens 4-vägskorsning. Korsningen har ett
högt trafikflöde med en VaDTTotal på 6 913 st. och en VaDTLastbilar på
780 st. Med tanke på den pågående samhällsomvandlingen kommer det
innebära att industri- och bostadsområdena i närheten av vägen kommer
växa i takt med att Malmberget blir mindre och där av kommer även trafikflödet bli ännu högre efter Cellulosavägen. I korsningen är det en
märkt hastighet på 50 km/h trotts detta har trafikmätningar visat att
medelhastighet på 53 km/h och en 85 percentil på 61 km/h. Korsningen
har även varit olycksdrabbad och sticker ut från övriga vägnätet i antal
olyckor enligt utdrag från STRADA.
I samband med ombyggnationen planerar kommunen att bygga en gång
och cykelväg för att göra det säkrare och lättare för oskyddade trafikanter att ta sig till handelsområdet. Vilket i dagsläget är en väldigt osäker
passage när oskyddade trafikanter får dela vägområdet med fordonstrafiken.
Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget finns ca 3 875 tkr till projektet (500 tkr till rondellen och
3 375 tkr till GC-vägen).
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Projektet har en kostnad som är beräknat till 9,7 miljoner kronor, vilket
inkluderar cirkulationsplats samt GC-väg och har blivit beviljade bidrag
från Länstransportplanen (Länsstyrelsen) på 48,9 % av kostnaden, maximalt 4 750 tkr under förutsättning att projektet utförs under år 2017.
På beräknad kostnad 9,7 mkr uppgår bidraget till 4 740 tkr.
Nettotillskottet för att finansiera investeringen är 1 085 tkr.
Om inte medel erhålls så riskerar projektet att inte kunna påbörjas och
skjutas på framtiden samt att kommunen kommer bli tvungen att stå för
hela kostnaden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet kommer underlätta och göra det säkrare för barn och unga att
ta sig till Malmheden i och med att gångvägen kommer leda och separera
gående från fordonstrafiken.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att ur investeringsreserven konto 89901 anvisa 1 085 000 kr till projekt
240022 ansvar 120123.
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta
att omdisponera 3 375 000 kr från projekt 242022 ansvar 120123 till
240022 ansvar 120123,
att ur rörelsekapitalet anvisa 4 740 000 kr till projekt 240022 ansvar
120123.
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§ 58
Information om aktuell avfallspolitik
SoT/2017:134

450

Service- och tekniknämnden beslutar
att hänskjuta informationen till service- och tekniknämndens sammanträde 8 juni 2017.
Ärendebeskrivning
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 2017-02-21 § 45 beslutades att bjuda in Gun-Marie Hannu, planerare avfall/Va till nämndens
sammanträde i april för att redogöra från avfallskonferensen Aktuell
avfallspolitik.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2017-02-21 § 45.
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§ 59
Utveckling ridhuset
SoT/2016:689

820

Service- och tekniknämnden beslutar
att åtgärda de akuta problemen med taket över läktaren,
att med hjälp av specialist ta fram en åtgärdsplan för att lösa problemen
med fukt,
att avvakta med utvecklingsplanerna tills åtgärdsplanen är framtagen och
kostnadsberäknad.
Ärendebeskrivning
Ridhuset har övertagits från ridklubben av kommunen, fastigheten har
stora underhålls-/ och ombyggnations behov. Det har tidigare tagits fram
statusbesiktning och projektplan för byggnaden. Det har även gjorts anmälan till Miljö och bygg ang. risker med människors hälsa pga. fukt i
fastigheten. Efter ett möte på plats med ansvariga från ridklubben så
framkom det att det inte finns några signaler om ohälsa hos vare sig
människor eller djur. Men vid en okulär besiktning så kunde det konstateras att del av tak vi läktare var i väldigt dåligt skick samt att det hade
runnit in vatten bland annat över en el-central, beslut togs att ta in entreprenör som öppnade upp byggnadsdelar i främst tak för att i första
hand bedöma riskerna vid läktaren. Efter öppnade av tak ovan läktare så
stängdes del av läktare av pga. rasrisk. Det upptäcktes även mycket fukt
i mellan isolering och kondensskydd.
Ekonomiska konsekvenser
Svårt att bedöma i dagsläget vad de akuta åtgärderna kommer att kosta,
samt vad som krävs för att åtgärda fuktproblemet på lång sikt.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Anläggningen används i stor del av barn och ungdomar, så konsekvenserna om problemen inte åtgärdas blir relativt sett stora.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden
besluta
att åtgärda de akuta problemen med taket över läktaren,
att med hjälp av specialist ta fram en åtgärdsplan för att lösa problemen
med fukt,
att avvakta med utvecklingsplanerna tills åtgärdsplanen är framtagen och
kostnadsberäknad.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-03-28 § 25.
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§ 60
Fortsatt drift av ishallen i Malmberget
SoT/2017:172

828

Service- och tekniknämnden beslutar
att bevilja bidrag för fortsatt drift av ishallen med 229 000 kr/månad
under perioden 1 augusti-31 december 2017,
att finansieringen sker genom omfördelning av ramen för service- och
fritid.
Reservation
Monika Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Malmbergets AIF ger Gällivare kommun tre alternativ på driftslösningar
för perioden 2017-04-01 – 2017-12-31, enligt underlag 1, för fortsatt
drift av Malmbergets ishall.
Ekonomiska konsekvenser
Malmbergets AIF har för perioden 2016-08-15 – 2017-03-31 angivit ett
månatligt belopp på 229 tkr för att klara driften av ishallen. Budget för
verksamhet 3014/508/11031 2017 är 895 tkr. Det är utbetalat 687 tkr
för perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 vilket innebär att kvarvarande
medel särskilda bidrag är 208 tkr. Kostnaden för perioden
2017-08-01- 2017-12-31 blir 1 145 tkr, vilket innebär att budget överskrids med 937 tkr. Budget för verksamhet 3403/311 ishall är 500 tkr
vilket skulle kunna användas dock kvarstår ett underskott på 437 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Om ishallen inte öppnas under hösten hänvisas ett större antal barn och
ungdomar till utebanor.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden
besluta
att avslå begäran då medel inom befintlig budget inte finns att tillgå.
Underlag
Utdragsbestyrkande
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1. Skrivelse från Malmbergets AIF 2017-02-21.
2. Skrivelse från Malmbergets AIF 2017-03-29.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-03-28 § 26.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att bevilja bidrag för fortsatt drift av ishallen med 229 000 kr/månad
under perioden 1 augusti-31 december 2017,
att finansieringen sker genom omfördelning av ramen för service- och fritid.
Monika Eriksson (S) yrkar
att avslå förslagen till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag mot Monika Erikssons
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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§ 61
Lina Anderssons idrottsstipendium
SoT/2008:223

805

Service- och tekniknämnden beslutar
att Lina Anderssons idrottsstipendium utgår och avslutas från Verksamhet 3014 Särskilda bidrag, under förutsättning att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar om att upphäva stipendiet.
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
att upphäva beslutet av kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-27
§ 61.
Ärendebeskrivning
Rubricerat ärende har funnits tillgänglig i drygt tio års tid och tyvärr aldrig förverkligats. Huvudsakligen beroende på uteblivna nomineringar över
tid. En teoretisk förklaring kan också vara de övriga stipendiemöjligheter
som årligen erbjuds, både kommunala och från näringslivet. Utfallet över
de gångna åren ger vid hand om att stipendiet tyvärr inte fyller den
funktion som var avsikten med stipendiet och därför föreslås upphöra.
Ekonomiska konsekvenser
15 000 kr finns avsatta för ändamålet i driftbudgeten under Verksamhet
3014 Särskilda bidrag, som eventuellt kan förstärka andra stipendium
som över tid legat på en statisk nivå.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att Lina Anderssons idrottsstipendium utgår och avslutas från Verksamhet 3014 Särskilda bidrag, under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om att upphäva stipendiet.
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Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott besluta
att upphäva beslutet av kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-27
§ 61.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-27 § 61.
2. Service- och tekniknämnden 2010-05-04 § 84.
3. Normer för Lina Andersson idrottsstipendium.
4. Service- och tekniknämnden 2008-08-18 § 126.
5. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-03-28 § 27.
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§ 62
Förslag gåvobrev rastplats Leipojärvi
SoT/2017:68

311

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att som gåvobrev överlåta rastplatsen vid Ala-Leipojoki kallad E 34 till IK
Lej i befintligt skick, samt att rastplatsen skall stå till allmänheten och det
rörliga friluftslivets förfogande.
Ärendebeskrivning
IK Lej anhåller i rubricerat ärende att kommunen genom gåvobrev överlåter ägandet av rastplatsen E 34, med koordinater X:7448657
Y:1734101 i befintligt skick till föreningen. Rastplatsen är belägen vid
utloppet från Keskijärvi i anslutning till Ala-Leipojoki.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att föreningens önskemål ligger i förvaltningens intentioner om att
så långt som möjligt erbjuda föreningslivet att överta rastplatser med
förbehåll om att de skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets
förfogande.
En annan poäng med övertagandet till föreningslivet är att man får ett
mer lokalt ansvar och att kommunens parkfunktion får något mindre
antal objekt att vaka över och försöka underhålla.
Ekonomiska konsekvenser
Inga negativa konsekvenser, snarare sparas något på den årliga tillsynen
och reparationerna av rastplatser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser kan konstateras.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att som gåvobrev överlåta rastplatsen vid Ala-Leipojoki kallad E 34 till IK
Lej i befintligt skick, samt att rastplatsen skall stå till allmänheten och det
rörliga friluftslivets förfogande.
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Underlag
1. Karta.
2. Ansökan.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-03-28 § 28.
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§ 63
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
SoT/2017:4

301

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid varje sammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor för service- och teknikförvaltningen och ledamöterna ställer frågor
till förvaltningschefen.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-03-28 § 14.
Vid dagens sammanträde informerar Rune Blomster, förvaltningschef om:
- personalfrågor.
Ledamöterna ställer frågor:
Mattias Liinanki (MP)
- Skyltar vid infarterna till Gällivare – vem är ansvarig att röja kring
dem?
- Hur går det med snöröjningsavtalet?
Dan Vintén (MaV)
- Belastar alla kostnader för bortforsling av snö service- och tekniknämnden?
- Framkomligheten på vägen upp till Dundret vid Dundret Runt
Britt-Marie Wiklund (M)
- Motorvärmarstolpar på Hellnerstadion.
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§ 64
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
SoT/2017:5

100

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen om samhällsomvandlingen och ”Nya Gällivare”.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen ny information.
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§ 65
Utförande skoterutredningen
SoT/2017:54

814

Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att återkomma med ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde 8 juni 2017 med ny
karta och nytt förslag till beslut.
Ärendebeskrivning
Målet har varit att ta fram förslag på nya skoterleder samt utöka det befintliga lednätet i och mellan tätorterna.
Olika förslag har tagits fram. Ett var bl. a. att lägga skoterled intill trafikverkets järnvägsspår mot Vitåfors. Det förslaget avvisades helt av trafikverket. Andra förslag har förkastats på grund av trafiksäkerhetsskäl. Utredaren har nyttjat planfria lösningar i mesta möjliga mån för att trygga
säkerheten för skoteråkare och övrig trafik.
Nuvarande förslag har mottagits väl av skoterföreningen men återstår
förhandlingar med fastighetsägare.
Förslagen har fokuserat på tankningsmöjligheter under miljömässigt kontrollerade förhållanden samt möjligheter att nå service och butiker. Bilagd
karta med förslag till stråk har försökt tillgodose detta.
Ur näringslivs- och turistsynpunkt finns stora positiva effekter med ett väl
utvecklat skoterledsystem. Skotern ger även möjligheter för handikappade och pensionärer att nå ut i terrängen för rekreation. Detta är viktigt
ur jämställdhetsperspektivet och god livskvalité för alla.
Avsaknaden av leder inom tätorterna idag ökar risken för oreglerad snöskoteråkning, som kan vara betydligt mer störande än en reglerad och
planerad kanalisering av lämpligt placerade stråk.
Under de senaste åren har vissa kommuner medgivit snöskoteråkning på
enstaka gator i tätorterna med begränsad hastighet och endast under
dagtid. Genomförda försök i vissa kommuner med tillåten snöskoterkörning i låg fart på enstaka gator i tätort har i huvudsak fungerat väl utan
påtagliga störningar för de boende i området eller ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Utdragsbestyrkande
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Michael Martinsson, projektledare och Sven Lundgren, avdelningschef
service- och fritid informerar om:
- Planerad dragning av skoterleder.
Ekonomiska konsekvenser
Röjning för nya leder 100 tkr som tas från investeringskonto för Nya skoterleder, objekt 50110 projekt F34305. Drift ryms i nuvarande budget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positiva konsekvenser för barn och ungdom genom ökad säkerhet för
skoterförare och övriga trafikanter.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att ta fram nya förslag
med tre etapper till service- och tekniknämndens sammanträde 25 april.
Underlag
1. Karta.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-03-28 § 12.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att återkomma med ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde 8 juni 2017 med ny
karta och nytt förslag till beslut.
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§ 66
Kommunala råden informerar
SoT/2017:6

104

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndssammanträde informerar ledamöterna för de kommunala råden om ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen ny information.
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§ 67
Ärendeuppföljning
SoT/2017:7

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdrag från punkten förvaltningschefen informerar läggs in i ärendeuppföljningen,
att i ärendeuppföljningslistan, under ärendets rubrik lägga in datum för
när ärendet lagts in i ärendeuppföljningen,
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningslistan tas upp som en stående punkt vid varje
nämndssammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Underlag
1. Rapport ärendeuppföljning.
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Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att uppdrag från punkten förvaltningschefen informerar läggs in i ärendeuppföljningen,
att i ärendeuppföljningslistan, under ärendets rubrik lägga in datum för
när ärendet lagts in i ärendeuppföljningen,
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag mot 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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§ 68
Kvalitetsfrågor
SoT/2017:9

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att bjuda in Anders Segerlund, avtalssamordnare till service- och tekniknämndens sammanträde 8 juni 2017 för information om avtalshantering.
Ärendebeskrivning
Vid varje nämndssammanträde diskuteras kvalitetsfrågor.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2017-02-21 § 38.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att bjuda in Anders Segerlund, avtalssamordnare till service- och tekniknämndens sammanträde 8 juni 2017 för information om avtalshantering.
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§ 69
Uppföljning
SoT/2017:10

012

Service- och tekniknämnden beslutar
att ärendet avslutas.
Ärendebeskrivning
Uppföljningar vid varje nämndssammanträde.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att ärendet avslutas.
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§ 70
Medborgarinitiativ - Tömning av sopor fritidshus vintertid
SoT/2017:104

0091

Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att utreda vidare.
Ärendebeskrivning
Medborgarinitiativet att ha soptömning av fritidshus under vintern kan
utredas vidare. Det krävs en revidering av den lokala renhållningsordningen i kommunens föreskrifter för avfallshantering för att kunna fortsätta utredningen.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta
att utreda vidare.
Underlag
1. Medborgarinitiativ.
2. Följebrev.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2017-03-28 § 29.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att utreda vidare.
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§ 71
Uppföljning medborgarinitiativ
SoT/2017:11

0091

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Rapport medborgarinitiativ redovisas på service- och tekniknämndens
sammanträde.
Underlag
1. Rapport medborgarinitiativ.
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§ 72
Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Kulleporten
SoT/2016:568

512

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då föreslagen åtgärd utifrån angivna skäl inte är
möjlig att genomföra.
Monika Eriksson (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Motionen har återremitterats av kommunfullmäktige KS/2016:690 med
uppdraget att förtydliga varför snöröjning med föreslagen lösning ej går
att utföra.
Förvaltningen har tidigare svarat att motionen belyser en GC-väg (gångoch cykelväg) som inte är avskild från fordonstrafik. Förslaget är ej genomförbart ur ett snöröjningsperspektiv och denna punkt är medtagen
för utredning i väginventeringen som genomfördes sommaren 2016.
Att räckesseparera omnämnd GC-väg från gata innebär att de snöröjningsmaskiner som entreprenörer använder för att röja omkringliggande
område och tillika berörd GC-väg ej kan passera igenom GC-port då
utrymmet är för trångt. Antingen måste handskottning ske eller separat
mindre snöröjningsmaskin köras dit vilket inte är föreskrivet i pågående
entreprenad. Detta skulle innebära stora driftkostnader. Idag kör man
runt pelare på vägbanan för att passera. Även snöröjningen från gatan
blir problematisk då snön ej går att lägga upp mot räcket och detta då
skulle inskränka på GC-vägen och gatubredden bli ännu smalare.
Utdrag från transportstyrelsen visar på en låg olycksfrekvens. När projektering av trafikmiljöer utförs följs VGU, regelverk för utformning av vägar
och gator. En lösning för att separera GC-väg från gata vore att anlägga
en hög kanstensbunden trottoar så att hela GC-vägen höjs upp för att på
ett bättre sätt separera gående från fordonstrafik. Detta är dock ej
genomförbart med den ekonomiska ram som finns idag. I den väginventering som teknikavdelningen gjort 2016 finns objekt med högre prioritering vad gäller säkerhet för gång- och cykeltrafikanter, som kommer
genomföras i ett första skede.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då föreslagen åtgärd utifrån angivna skäl inte är
möjlig att genomföra.
Underlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 2017-01-10 § 19.
3. Kommunfullmäktige 2017-03-13 § 60.
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§ 73
Kurser/konferenser
SoT/2017:8

027

Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda kurser/konferenser.
1. PWC inbjuder till utbildning Intern styrning och kontroll för förtroendevalda.
Tid och plats: 31 maj 2017, Stockholm.
Anmälan: Senast 4 veckor före utbildningen.
2. Konsumentvägledarnas förening och Konsumentverket inbjuder till
Konsumentdagarna 2017.
Tid och plats: 16-18 maj 2017, Sundsvall.
3. Sveriges fritids- och kulturchefsförening inbjuder till årskonferens.
Tid och plats: 22-24 augusti 2017, Örebro.
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§ 74
Omfördelning av investeringsmedel inom ram för service- och teknikförvaltningen
SoT/2017:216

042

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att omfördela investeringsramen enligt följande:
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 24003 Offentlig belysning
- Till projekt 20103 tillföra 500 tkr från projekt 24210 Övergångsställe
Mellanvägen vid konstgräsplan
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 25004 Yttre
miljö/Gestaltningsprogram
- Till projekt 20103 tillföra 400 tkr från projekt 34304 Skoterutredning
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 34305 Nya Skoterleder
- Till projekt 20103 tillföra 150 tkr från projekt 24211 Gångstig till
Treenigheten
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 44100 Passagesystem
- Till projekt 20103 tillföra 461 tkr från projekt 25001 Playground,
att i budgetbeslut 2018 återföra ovanstående medel samt till projekt
20103 ytterligare till 5 500 tkr från nuvarande förslag,
att ge service- och tekniknämndens ordförande i uppdrag att anta anbud
för Björkmansheden 1 och 2.
Ärendebeskrivning
Inom service- och tekniknämndens investeringsram 2017 har till områdevisa satsningar har man till upprustning infrastruktur i år 9,275 mkr
samt 6,875 mkr inom Va:s investeringsbudget. Dessutom används
ca 7,9 mkr från resultatet från Va-driften som förstärkning till åtgärder.
Totalt 24 mkr.
Planeringen var att under 2017 färdigställa Björkmansheden område 2
samt allt utom asfalt på Björkmansheden område 1 och 3. Dessutom
projektera område C, Koskullskulle. För byggstart 2018.
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P.g.a. ökade kostnader för färdigställande av Karhakka samt Forsvallen
samt betydligt högre anbudspriser på Björkmansheden område 1 och 3,
räcker inte tilldelade skattemedel. Detta innebär att endast färdigställande av Björkmansheden område 2 kan göras i år. Därefter skulle område 1 och 3 påbörjas först 2018 och område C först 2019.
På område C Koskullskulle finns idag stora problem på Va-nätet. Mellan
40-60 % av levererat dricksvatten läcker ut, där det också är ca: 20-30
avloppsstopp varje år. Gatorna är också på många ställen i dåligt skick,
vilket medför många lappningar och lagningar. Samtidigt byggs det
mycket i Koskullskulle vilket ytterligare kommer att belasta Va och vägnät.
För att kunna utföra arbeten enligt nuvarande planering med byggstar
område C 2018, måste 5,5 mkr tillföras under 2017 samt ytterligare
5,5 mkr under 2018.
Då anbud inkommit för Björkmansheden 1 och 3 och entreprenadstart är
föreskrivet till första maj bör en omfördelning inom service- och tekniknämndens investeringsram ske, för att åtgärder enligt tidigare planering
ska gå att genomföra.
Ekonomiska konsekvenser
På sikt kommer belastningen på Va- och gatupersonal samt driftekonomi
att minska med planerade åtgärder. Ursprungplanen från 2014 som var
på 12 år för områdesvisa satsningar, har idag ingen relevans då medel
aldrig tillskjutis i den omfattning som behövts. En ny tidsplan håller på
att bearbetas. Med ökad tidförskjutning och framtida troligen ökade
kostander blir besparingen liten och kräver ökade Va-taxor och medel till
drift av gator.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta
att omfördela investeringsramen enligt följande:
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 24003 Offentlig belysning
- Till projekt 20103 tillföra 500 tkr från projekt 24210 Övergångsställe
Mellanvägen vid konstgräsplan
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 25004 Yttre
miljö/Gestaltningsprogram
- Till projekt 20103 tillföra 400 tkr från projekt 34304 Skoterutredning
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 34305 Nya Skoterleder
- Till projekt 20103 tillföra 150 tkr från projekt 24211 Gångstig till
Treenigheten
- Till projekt 20103 tillföra 1000 tkr från projekt 44100 Passagesystem
- Till projekt 20103 tillföra 461 tkr från projekt 25001 Playground,
att i budgetbeslut 2018 återföra ovanstående medel samt till projekt
20103 ytterligare till 5 500 tkr från nuvarande förslag,
att ge service- och tekniknämndens ordförande i uppdrag att anta anbud
för Björkmansheden 1 och 2.
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