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§ 143 

Degivningar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen och delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
 
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SOT 2010:11 105 
Förvaltningschefen informerar: Förvaltningen arbetar f n med följande frågor;   
 Östra länken i Malmberget. 
 Västra länken i Malmberget. 
 Söderbergskullar. 
 Flyget 
 Etapp 2 på Dundret. 
 Styrkort, nyckeltal och uppföljningar, 
 Budget och Verksamhetsplanen 2011-2014. 
 Pensionsavgångar 2011. 
 TOP-avtalet. 
  
2. SOT  2010:308 041 
Slutredovisning investeringsobjekt. Projekt Energieffektivisering/Välkommaskolan. 
 
3. SOT 2010:231 142 
Länsstyrelsens beslut om utbetalning av bygdemedel för nybyggnation av skjutbanor. 
 
4. SOT 2010:304 406 
Klagomål angående slamsugningsavgift och de nya bestämmelserna om detta. 
 
5. SOT 2010:264 047 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beslut om utbetalning till kommunerna 
för uppgifter i krishanteringssystemet. 
 
6. SOT 2010:105 311 
Yttrande i besvär till Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunal-
lagen, mål nr 736-10, rotel 2.  
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7. SOT 2010:310 108 
Yttrande till Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
gällande kostnad för slamtömning i Gällivare kommun. 
 
8. SOT 2010:228 773 
Protokoll från Folkhälsorådets möte 8 juni 2010. 
 
9. SOT 2010:282 214 
Synpunkter på samråd – Detaljplan för del av Gällivare 12:74 (Treenighetens väg/Väg 
E45), Gällivare kommun. 
 
10. SOT 2010:78  231 
Synpunkter på sökt bygglov, nybyggnad garage, Gällivare 57:38. 
 
11. SOT 2010:279 106 
Meddelande från IOGT-NTO om nedläggning av lokalföreningar. 
 
12. SOT 2010:146 420 
Slutkommentarer till miljörapporten för år 2009. 
 
13. SOT 2010:147 462 
Fastställande av egenkontroll enligt miljöbalken Vassara vattenverk, Kavahedens re-
ningsverk och landsbygdens reningsverk. 
 
14. SOT 2010:303 023 
Egen uppsägning av tjänst vid Service- och teknikförvaltningen, samt bekräftelse. 
 
15. SOT 2010:198 006  
Sammanträdesprotokoll från lokalstyrgruppen 2010-06-22. 
 
16. SOT 2010:286 040 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:49. Beloppsjusteringar i avtal om för-
säkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar 
 
17. SOT 2010:283 106 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:45. Geodatasamverkan – Nya samar-
betsformer för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheter. 
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18 SOT 2010:273 100 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:28. Mätningskungörelsen upphör att 
gälla den 30 juni 2010. 
 
 
19. SOT 2010:67  042 
Kf 2010-06-14 § 63. Avstämningsperiod för redovisade resultat inom affärsmässiga 
verksamheterna (KS/2010:174). 
 
20. SOT 2009:535 812 
Kf  2010-6-14 § 72. Motion av Jeanette Wäppling (v) och Karl-Erik Taivalsaari (v) – 
”Drive-in idrott”, ”Spontanidrott” (KS/2009:698). 
 
21. SOT 2010:13 020 
Kf 2010-06-14 § 73. Motion av Bror Wennström (skp) – Verksamma i pensionärsservi-
ce (KS/2009:590). 
 
22. SOT 2009:142 312 
Kf 2010-06-14 § 76. Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) – Gångstig 
till Treenighetens kyrkogård (KS/2009:558). 
 
23. SOT 2010:205 040 
Ks 2010-06-21 § 151. Äskande engångssatsning 2010 – Service- och tekniknämnden 
(KS/2010:300). 
 
24. SOT  2010:205 040 
Ks 2010-06-21 § 183. Engångssatsningar 2010 (KS/2010:444). 
 
25. SOT 2010:167 311 
Ks 2010-06-21 § 189. Genomförandeavtal för nordöstra länken. Koskullskullevägen 
(KS/2010:412). 
 
26. SOT 2008:136 480 
Ks 2010-06-21 § 202. Inrättande av begravningsplats för husdjur (KS/2008:55). 
 
27. SOT 2010:307 452 
Delegationsbeslut från Miljö- och byggnämnden: Beviljade ansökan om befrielse från 
kommunal avfallshämtning och anmälan om kompostering samt behovsanpassad av-
fallshämtning. 
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28. SOT 2010:344 433   
Michael Gustafsson, flygplatschef informerade vid dagens sammanträde om Gällivare 
kommuns skogsinnehav. 
 
29. 
Michael Gustafsson, flygplatschef informerade vid dagens sammanträde om flygplatsen. 
 
30. SOT 2010:345 370   
Vattenfall Service informerade om färdig belysning – en energilösning. Vattenfall er-
bjuder helhetslösningar inom effektiv belysning. 
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 SoT/2010:4  

 
§ 144 

Delegationer  

 
Service- och tekniknämnden  
 
har tagit del av anmälningarna. 
 
Bakgrund 
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
 
Ordföranden för service- och tekniknämnden har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum           Objekt                        Entreprenör___ 
2010-06-28 Utförande av Turnpad (vändplats för flygplan) AB Berggren & 
  
 Gällivare flygplats Bergman 
 
2010-07-06 Utförande av om- och tillbyggnad målhus  S A Englund AB 
 Dundret 
 
2010-07-06 Utförande av byte av styrutrustning, meteoro- Skanska Electro AB 
 Logisk utrustning, Gällivare flygplats 
 
Förvaltningschefen för service- och teknikförvaltningen har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum Objekt Entreprenör______ 
2010-07-06 Ny belysningsintstallation i klassrum Sjöpark- El&Industrimontage  
 skolan AB EIAB, Gällivare 
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Fastighetschefen för service- och teknikförvaltningen har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum Objekt Entreprenör_____ 
2010-06-30 Ombyggnad luftbehandlingsanläggning kök YIT Sverige AB,  
 Tallbackaskolan Gällivare 
 
GVA-chefen för service- och teknikförvaltningen har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum Objekt Entreprenör_____ 
2010-07-01 Leverans av kombiskurmaskin Nilfisk Advance,  
 
2010-06-15 Leverans av lerduvekastare till Kavahedens Beomat AB, Stor- 
 Skytteanläggning fors 
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     SoT/2010:5  

 
§ 145 

Kommunala råden informerar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp 
information från de kommunala råden. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information. 
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 SoT/2010:6  

 
§ 146 

Budgetuppföljning, juli 2010 affärsverksamheter  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för juli månad 2010 avseende affärsverksam-
heterna. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för juli månad 2010 avseende affärsverksamheterna inom nämndens 
ansvarsområde är upprättad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga tidigare okända ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och unga kan ses i ärendet 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för juli månad 2010 avseende affärsverksam-
heterna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning juli månad 2010. 
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 SoT/2010:6  

 
§ 147 

Budgetuppföljning, juli månad 2010 skatteverksamheten  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för juli månad 2010 avseende skatteverk-
samheten. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för juli månad 2010 avseende skatteverksamheten inom nämndens 
ansvarsområde är upprättad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga tidigare okända ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och unga kan ses i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för juli månad 2010 avseende skatteverk-
samheten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning juli månad 2010. 
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 SoT/2010:289  

 
§ 148 

Investeringsönskemål av personräknare utomhus  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att föra äskandet till ärende om beslut av fördelning av ram 2011, idrotts och fritids-
anläggningar.  
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningens enheter Fritid och Gata/Park önskar i rubricerat ären-
de få medel i investeringsbudgeten 2011. Syftet är att införskaffa 10 personräknare för 
utomhusbruk med huvudsaklig placering på kommunens skidspår i tätorten, skidstadion 
och skoterleder. Med denna investering uppnår man faktisk redovisning på vilken nytt-
jandegrad som uppnås på respektive spår/led. Framledes uppnås optimering avseende 
eventuella belysnings tider samt drift och underhåll och dito prioriteringar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskostnaderna för 10 personräknare med tillbehör är 225 000 kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser kan konstateras. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att prioritera investering av personräknare utomhus i 2011 års investeringsbudget med 
225 000 kronor. 
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 SoT/2010:10  

 
§ 149 

Uppföljning av internkontroll 2010  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta förlängning för perioden 2010-06-30 – 2010-12-31 för den nya modellen av  
internkontroll. 
 
Bakgrund 
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har under perioden 2010-01-2010-06 använt sig av 
en ny modell av kontrollplan för internkontroll. Erfarenheten visar på att det blir lättare 
och tydligare då kontroller genomförs, det har också visat sig att rutinerna blir bättre 
och tydligare i hanteringen av de punkter som finns upptagna i kontrollplanen.  
Men att det också funnits vissa svårigheter som exempelvis nyckel inventeringen som 
fortsätter för att hitta den optimala lösningen för hanteringen av nycklar inom verksam-
heterna. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Internkontrollen visar på att det blir bättre säkerhet för hanteringen av ekonomin vilket 
då också innebär att verksamheterna blir mer kostnadseffektiva. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kontrollplanen/internkontrollen innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att anta om förlängning av den nya modellen av internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kontrollplan. 
2. Uppföljning av rekvisitionsblock. 
3. Uppföljning av övriga punkter i kontrollplan. 
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 SoT/2010:241  

 
§ 150 

Betongpark för skateboard, cykel, inlines  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att meddela projektansvarig för ”Nya Gällivare” intentionerna och önskemålen om  
lämplig plats för framtida etablering av Betongpark för skateboard, cykel, inlines. 
 
Bakgrund 
Gällivare Skateboardförening anhåller i rubricerat ärende att kommunen tillhandahåller 
en plats som är centralt belägen för ändamålet. Alternativt föreslår man ytan mellan 
Gällivare Badhus och Sjöparkskolans matsal som lämplig för ändamålet. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att önskemå-
len och ställningstagandet i ärendet berör fler förvaltningar och kommunala funktioner 
än enbart Service- och tekniknämndens ansvarsområden. Ärendet är mer att betraktas 
som en samhällsplanering i större format, där exempelvis projektet ”Nya Gällivare” är 
en ingång för ett slutligt ställningstagande i ett helhetsperspektiv för centrala Gällivare, 
inkluderat placering av en framtida Betongpark för skateboard, cykel, inlines. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga i nuläget, däremot vid en framtida etablering uppstår investeringskostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Vid en eventuell framtida etablering blir konsekvenserna enbart positiva. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att tillföra projektet ”Nya Gällivare” intentionerna och önskemålen om lämplig plats för 
framtida etablering av Betongpark för skateboard, cykel, inlines. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Gällivare Skateboardförening. 
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 SoT/2010:253  

 
§ 151 

Revisionsrapport, Fastighetsförsäljning  

 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att revisorernas synpunkter och förslag hanteras enligt service- och teknikförvaltningens 
förslag. 
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ärendet också i kommunstyrelsen hanteras enligt service- och tekniknämndens för-
slag. 
 
Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen har Komrev/Pricewater-
houseCoopers genomfört en granskning av frågan om kommunen bedriver förändringar 
i fastighetsbeståndet på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen av för-
ändringarna i fastighetsbeståndet är tillräckliga.  
 
Följande revisionsfrågor har varit styrande för granskningen: 
- Bedriver kommunstyrelsen och ev. andra berörda nämnder förändringar i fastighets 
      beståndet på ett ändamålsenligt sätt? 
 -    Utövar kommunstyrelsen och ev. andra nämnder tillräcklig intern kontroll av detta? 
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsent-
ligt bedriver förändringar i fastighetsbeståndet på ett ändamålsenligt sätt och att den 
interna kontrollen av förändringarna i fastighetsbeståndet i allt väsentligt är tillräcklig. 
 
Revisorerna bedömer att bristen på avtal för förvaltningsuppdraget med det kommunala 
bostadsbolaget TOP bostäder AB inte är tillfredsställande. Mot bakgrund av gransk-
ningen föreslår revisorerna följande: 
- att kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden bör i högre grad utveckla   
   rutiner för samverkan med andra fastighetsägare i kommunen angående 
   kommunens roll och agerande som stor fastighetsägare 
 
- att Gällivare kommun och TOP bostäder tillser att snarast upprätta ett  
   samarbetsavtal för förvaltningsuppdraget och att TOP bostäder förvaltar      
   kommunens fastighetsbestånd i enlighet med det avtalet 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan  137 (154) 
 
 
 2010-09-02 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 
 
- att service- och tekniknämnden tillser att försäljningar av kommunens fastigheter  
   via mäklare arkiveras i kommunen med avseende på annonser, inkomna anbud osv. 
 
Service och teknikförvaltningen har diskuterat de förslag och synpunkter som fram-
kommer i rapporten och föreslår följande hantering av synpunkterna. Frågan om sam-
verkan och dialog med andra fastighetsägare i kommunen ska aktualiseras av service 
och teknikförvaltningen i lokalstyrgruppen under hösten. Avtalet med TOP bostäder är 
under slutförande och presenteras under hösten. Arkiveringsrutiner ska införas enligt 
revisorernas förslag. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att revisorernas synpunkter och förslag hanteras enligt service och teknikförvaltningens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Revisorernas slutdokument ” Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet”. 
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 SoT/2010:208  

 
§ 152 

Rapporter  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Service och teknikförvaltningen har av service- och tekniknämnden fått uppdraget att 
söka medfinansiärer och/eller sponsorer för finansieringen av arbetet med Hälsans Stig. 
Uppdraget har med hänsyn till ledigheter legat ”nere” under semesterperioden och åter-
upptas nu när flertalet är åter i arbete.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden lägga informatio-
nen till handlingarna. 
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 SoT/2010:323  

 
§ 153 

Förslag om revidering i föreskrifterna om avfallshantering för Gällivare kommun  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna reviderad renhållningsordning. 
 
Bakgrund 
Renhållningsordningen/föreskrifterna om avfallshantering för Gällivare kommun beslu-
tades den 12 april 2010 av kommunfullmäktige och trädde i kraft den 1 maj 2010 efter 
att dessa varit utställda och remissbehandlade. 
 
Under arbetet med den nya renhållningsordningen har problem identifieras och förslag 
till revidering har härmed tagits fram. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revideringarna av dessa föreskrifter är till största delen förtydliganden av paragraftexter 
samt viss rättning av tidsintervaller och slutligen den att slamtömningintervallerna för-
ändras. Den senare förändringen innebär marginella ekonomiska konsekvenser eftersom 
arbetsinsatsen minskar tillsammans med kostnaderna då endast en tömning sker.  
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp. 
  
Revideringar 
Ändringarna finns i bifogat dokument och gäller följande paragrafer i föreskrifterna om 
avfallshantering i Gällivare kommun: 
§ 3 – utökad text (fet och kursiv text),  
§ 19 – ändrat tömningsintervall för enskild slamtank,  
§ 21 – utökad text samt ändrat tömningsintervall enskild slamtank, 
§ 31 – utökad text samt ändring om uppehåll för fritidshus samt 
§ 32 – utökad text 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden   
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att revideringarna godkänns och beslutas enligt upprättat förslag. 
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Beslutsunderlag 
1. Föreskrifter om avfallshantering för Gällivare kommun med införda revideringar. 
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 SoT/2010:57  

 
§ 154 

Lokaler i Ullatti Skolbyggnad  

 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att lokalerna i Ullatti kan hyras ut till berörda intressenter. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2010-03-29 § 58, beslutat att uppdra till service- 
och tekniknämnden att ta fram hyresavtal för Ullatti skola. Förhandlingar har förts med 
intresserade föreningar i Ullatti den 29 oktober 2009, den 2 mars 2010 och senast den 
23 juni 2010. Hyresavtal har tagits fram och skickats till berörda hyresgäster för under-
skrift den 15 juli. Dessa är Ullatti idrottsförening, Ullatti PRO, Tvättstuguföreningen, 
Emma Persson och BUoK-förvaltningen. BUoK har godkänt avtalet, Emma Pettersson 
har skrivit under och återsänt avtalet.Ullatti idrottsförening beräknas skicka in sitt avtal 
V32, Tvättstuguföreningens avtal måste godkännas på ett medlemsmöte i slutet av au-
gusti och Ullatti PRO,s avtal på ett medlemsmöte i början av september.  
 
Samtliga hyresavtal utom BUoK´s är konstruerade på så sätt att föreningarna deltar i 
vissa driftfrågor som gräs-klippning, yttre renhållning och enklare reparationer. Detta 
för att så långt det är möjligt minska driftkostnaderna i fastigheten. Kommunen behåller 
sitt ansvar för det planerade underhållet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Underskott i förvaltning uppskattas till mellan 50 – 100 kkr per år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Den föreslagna användningen med samlingssal för dagbarnvårdare och idrottsförening-
ens verksamhet är positivt för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
 
att lokalerna i Ullatti kan hyras ut till berörda intressenter. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kalkyl. 
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 SoT/2010:22  

 
§ 155 

Ansökan om extra driftbidrag 2010, Malmbergets ishallskommitté  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att tillstyrka Malmbergets Ishallskommittés ansökan om extra driftbidrag med 450 000 
kr,  
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att anvisa 450 000 kronor till ansvar 1211, verk-
samhet 304 ”särskilda bidrag”, aktivitet 508 ”driftbidrag” och objekt 11031 ”Ishalls-
kommittén” i 2010 års budget, 
 
att anslaget anvisas ur budgeten inom verksamhet 949 ”Ks anslag för engångssatsningar 
2010” där det för närvarande finns 2 135 000 kr kvar att disponera. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Malmbergets ishallskommitté har inkommit med ansökan om extra driftbidrag för verk-
samhetsåret 2010 med 450 000 kronor. Tidigare år har service- och tekniknämnden er-
hållit extra anslag i budget för detta ändamål men 2010 har inget anslag gjorts till ra-
men. 
 
Service- och teknikförvaltningen har tidigare tagit del av ishallskommitténs redovisning 
av ekonomin och kunnat konstatera att nuvarande driftbidrag inte täcker de kostnader 
för drift av anläggningen som föreningen har. Arbete, i syfte att minska olika driftkost-
nader har genomförts vilket varit positivt och till vissa delar också hejdat kostnadsut-
vecklingen. De kostnader som är mest betungande är el- och lönekostnaderna. De intäk-
ter och de bidrag som förväntas inkomma under resten av detta verksamhetsår gör det 
inte möjligt att utan extra driftbidrag driva anläggningen vidare.  
 
Arbetet med att planera och projektera en ny ishall har startat och ett förslag kan komma 
att presenteras under slutet av detta år. Skulle ishallen i Malmberget tvingas lägga ned 
sin hall och verksamhet kommer kommunen att stå utan ishall under en tid på minst tre 
– fyra år.  
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I service- och tekniknämndens budgetramar för verksamhetsåret 2010, finns inte ut-
rymme att finansiera det nu sökta extra bidraget. Tillgång till ishall är viktigt i en kom-
mun, både för barn och unga men också ur ett folkhälsoperspektiv. Ansökan bör därför  
 
överlämnas till kommunstyrelsen som har en ekonomisk pott för oförutsedda objekt och 
händelser. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom service- och tekniknämnden inte har utrymme inom sina ekonomiska ramar att 
medge ett positivt beslut i ärendet blir det inga direkta konsekvenser på nämndens ram. 
Frågan är viktig och ett positivt beslut i den senare hanteringen av ärendet kan medföra 
att den gemensamma ekonomiska ramen i Gällivare kommun påverkas.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Tillgången till ishall är viktig för barn och unga och då kanske framför allt pojkar. En 
öppen ishall ger också barn och unga fler möjligheter till aktiviteter av olika slag.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att  med tillstyrkan av ansökan om extra driftbidrag överlämna ärendet till kommunsty-
relsen för deras beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Malmberget ishallskommittés ansökan om driftsbidrag. 
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 SoT/2010:271  

 
§ 156 

Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Al-
riksson (m), Stefan Sundqvist (m) och Gunilla Peterson (fp) angående datumparker-
ing  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen med hänvisning till att förändringar av bestämmelserna i de lokala 
trafikföreskrifterna är svåra att följa om förändringarna gäller olika perioder under ett 
år. 
 
Bakgrund 
Datumparkering är en lokaltrafikföreskrift som gäller inom tätorterna Gällivare, Malm-
berget och Koskullskulle. Datumparkeringen innebär att ena sidan av gatan ska vara fri 
från fordon mellan kl 02.00-08.00. 
 
Motionärerna föreslår att föreskriften ändras till att gälla endast vissa tidsperioder då 
snöröjning eller sandborttagningen inte utförs. 
 
Service och teknikförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av gatorna. I det arbetet 
ingår bla snöröjning, sandning, sopning och reparationer av brunnar, asfalt och kantsten. 
Datumparkeringen inbär att dessa arbeten underlättas avsevärt då gva-avd kan planera 
åtgärder på den del av gatan som är bilfri under tex tidiga mornar. 
 
Under vintern är datumparkeringen viktig för snöröjningsarbeterna. Under den korta 
period sommaren utgör, ca 4 månader är bestämmelserna viktiga för planeringen av de 
övriga arbetarna, sopning reparation av asfalt och kantsten m m. Att periodisera och 
införa korta avbrott i invanda rutiner skulle troligen endast skapa förvirring hos berörda 
parter, gatuunderhållet, parkeringsbevakarna och även hos fordonsförarna.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Periodisering kan innebära fördyrade underhållskostnader. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden att besluta 
 
att avslå motionen. Periodisering av de lokala föreskrifterna ger mer negativa konse-
kvenser än eventuella fördelar. 
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Beslutsunderlag 
1. Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars   
    Alriksson (m), Stefan Sundqvist (m) och Gunilla Peterson (fp).  
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SoT/2010:272  
 
§ 157 

Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Eva Al-
riksson (m) och Anna-Karin Ahlberg (m) angående felparkering  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att ärendet är redan aktualiserat i service och  
tekniknämnden den 15 juni 2010 och behandlas i kommunfullmäktige i november. 
 
Bakgrund 
Moderaterna har inkommit med en motion ang sänkning av felparkeringsavgiften. 
  
Felparkeringsavgiften i Gällivare är f n v 1000 kr för alla förseelser. 
Motionärerna anser att avgiften är för hög och bör sänkas till 350 kr för alla förseelser 
förutom på plats för funktionshindrade där avgiften bör vara 500 kr. 
 
Ärendet är beslutat i service och tekniknämnden den 15 juni 2010. Service- och teknik-
nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att sänka avgiften för 2011.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Dålig efterlevnad av parkeringsbestämmelserna kan medföra ökade kostnader för drif-
ten av gatorna. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Felparkerade fordon kan medföra en otryggare trafikmiljö. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden att besluta: 
 
att avslå motionen. Ärendet är redan aktualiserat i service och tekniknämnden den 15 
juni 2010 och behandlas i kommunfullmäktige i november. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Eva Alriks- 
    son (m) och Anna-Karin Ahlberg (m). 
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 SoT/2010:270  
 
§ 158 

Motion av Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), 
Eva Alriksson (m) och Anna-Karin Ahlberg (m) angående parkeringsproblem vid 
Vallmovägen  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen eftersom regler i trafikförordningen inte kan eller bör ändras av 
kommunen, 
 
att service och teknikförvaltningen meddelar fastighetsägarna att möjlighet att söka dis-
pens från parkeringsbestämmelserna finns om särskilda skäl kan åberopas. 
 
Bakgrund 
Moderaterna har inkommit med en motion ang trafikregler på Vallmovägen. 
 
Motionärerna föreslår att pga av små uppfarter till fastigheterna bör regler utformas så 
att en bil ska kunna parkeras på uppfarten utan att få parkeringsanmärkning . 
 
Fastighetsägare efter Vallmovägen har tidigare framfört att man har problem med att 
parkera bilen på uppfarten till den egna fastigheten. 
 
Service och teknikförvaltningen anser att det finns problem att parkera speciellt för vis-
sa fastighetsägare då utrymmet mellan huset och vägen är litet. 
 
Trafikförordningen anger att parkering på gångbana/trottoar är förbjuden det är således 
inte en lokaltrafikföreskrift som kommunen beslutat om. 
 
Parkerar fordon på trottoaren så måste gående med tex barnvagn gå ut i gatan för att 
kunna passera bilarna vilket inte är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Att tillåta parkering 
på trottoaren är därför inte en bra lösning. 
 
Parkeringsbolaget kommer inte att anmärka om fastighetsägaren parkerar på sin egen 
uppfart, men fordonet får inte ta upp så stor del av trottoaren att tex en gående med 
barnvagn eller rullstol kan passera utan gå ut i gatan. Fri yta mellan fordon och kantsten 
bör vara ca 1 m. Den eller de fastighetsägare som kan påvisa att han ej har utrymme för 
detta kan ansöka om dispens hos service och teknikförvaltningen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Felaktig parkering kan medföra ökade driftkostnader för snöröjning och övrigt vägun-
derhåll. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Trottoarerna nyttjas bla som skolväg till Sjöparkskolan. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden att besluta: 
 
att avslå motionen eftersom regler i trafikförordningen inte kan eller bör ändras av 
kommunen. 
 
att service och teknikförvaltningen meddelar fastighetsägarna att möjlighet att söka dis-
pens från parkeringsbestämmelserna finns om särskilda skäl kan åberopas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m),   
    Eva Alriksson (m) och Anna-Karin Ahlberg. 
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 SoT/2010:332  

 
§ 159 

Förslag på sammanträdesplan Service- och tekniknämnden 2011  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna sammanträdesplan för 2011. 
 
Bakgrund 
Förslag till sammanträdesplan för 2011 har utarbetats. Som tidigare år är förslaget ut-
format så att service- och tekniknämnden sammanträder tisdagar, med start klockan 
10.00. Nämndernas sammanträdesdagar har dessutom anpassats till det årshjul som ut-
vecklats med styrkorten som grund. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I budget för 2011 finns medel avsatta för nämndens arbete. Några ekonomiska konse-
kvenser utöver att budget förbrukas, är inte sannolika.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Service- och tekniknämndens arbete har betydelse för barn och unga. Inom ansvarsom-
rådet finns verksamheter som till stor del riktar sig till gruppen barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att godkänna sammanträdesplan för 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till Sammanträdesplan för 2011. 
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     SoT/2010:7  

 
§ 160 

Service- och tekniknämnden frågar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga frågorna och informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen ang nämn-
dens verksamhet.  
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     SoT/2010:8  

 
§ 161 

Information om framtidsfrågor   

 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att som stående punkt lägga in ”Nya Gällivare”, enligt beslut i service- och teknik-
nämnden 2010-05-04 § 106. 
 
att med beaktande i övrigt lägga information till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerar om framtidsfrågor för service- och tekniknämnden. 
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 SoT/2010:9  

 
§ 162 

Kurser/Konferenser/Återkoppling  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att Bernd Lass (s) anmäls till Svenska Mässan, 
 
att i övrigt lägga kurserna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till kurs ”Kom Rätt”. 
Tid och plats: 13 oktober 2010 i Stockholm och 14 oktober 2010 i Göteborg. 
Kostnad: 2 500 kr exkl moms, inkl dokumentation samt lunch och kaffe. 
Anmälan: Senast 14 september 2010. 
 
Svenska Mässan inbjuder till konferens ”IDA & BAD” 
Tid och plats: 24 - 26 november 2010 på Svenska Mässan, Göteborg. 
Kostnad: Se inbjudan! Olika priser beroende på deltagande. 
Anmälan: Senast 15 september 2010. 
 
Regionsförbundet Södra Småland inbjuder till kurs ”Nyheter inom hyreslagstiftningen”. 
Tid och plats: 21 oktober 2010 i Växjö konserthus. 
Kostnad: 2 495 kr inkl kaffe och lunch. 
Anmälan: Senast 21 september 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Inbjudan 1 – 3. 
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     SoT/2010:336
       
§ 163 

Industriområdet Kulleporten  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerar om tomter på industriområdet Kulleporten. 
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     SoT/2010:281 
§ 164 

IVPA verksamhet, avtal med Landstinget  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerar om Landstingets förslag till avtal gällande IVPA  
verksamhet. 
 
 
 
 
 
  
 


