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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3, Måndagen 18 februari,  
  Kl 10:00 – 14.20  

 
Beslutande Klas Holmgren (s) ordförande 
 Margareta Pohjanen (s) 
 Per Eriksson (s) 

 Terttu Kult (v) 
 Botolf Brandebo (v) 
 Bernd Lass (s), § 21 och § 26-35, kl 11.15-14.20 
 Leif Sigelind (s), tjänstgörande ersättare, § 12-20, § 22-25 
 Monica Hedström (m), tjänstgörande ersättare 
 Janete Henriksson (v), ej tjänstgörande ersättare 

     
Övriga deltagande Ingamaj Backman, förvaltningschef 

 Ann-Katrin Karlsson, nämndssekreterare 
 Elsy Nordvall, ekonom, § 14 
 Sven-Erik Möller, GVA-avd, § 21 
 
Utses att justera Monica Hedström 
 
Justeringens plats och tid Service- och teknikförvaltningen, måndag 25 februari kl 15.00 
 
Underskrifter Sekreterare § 12 - 35 
  Ann-Katrin Karlsson   
 
 Ordförande 
  Klas Holmgren   
 
 Justerande  
  Monica Hedström   
 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Service- och tekniknämnden 
 
Sammanträdesdatum 2008-02-18 
 
Datum för  Datum för 
anslags uppsättande 2008-02-26 anslags nedtagande 2008-03-19  
 
Förvaringsplats 
för protokollet Service- och teknikförvaltningen 
 
Underskrift 
 Ann-Katrin Karlsson 
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§ 12 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1.  SOT 2008: 20 105 
Förvaltningschefen informerar: 
 
2. SOT 2008:53 007 
Granskning av kommunens/service- och tekniknämndens och bostadsföretagets fastig-
hetsunderhåll. 
 
3. SOT 2008:17 351 
Skrivelse till Polismyndigheten angående Skaulo/Puoltikasvaara avloppsreningsverk 
 
4. SOT 2008:80 274 
Ärendestatistik – Bostadsanpassningsbidrag (BAB) 
 
5. SOT 2008:76 103 
Kommunförbundets cirkulär 7-07. Medarbetares uppdrag i Kommunförbundet Norrbot-
ten. 
 
6. SOT 2007:175 423 
Länsrättens beslut i mål nr 195-08E. Offentlig upphandling – nu fråga om inhibition. 
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§ 13 
Delegationer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
 
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
EKONOMIFRÅGOR 
 
Av- och nedskrivning av kundfordringar 
Ekonomienheten har sammanställt obetalda kundfordringar. 

 
 Belopp i kr  Belopp i kr 

Verksamhet som avskrives    som nedskrives   
700 37.500  
7830 11.687:08 53.281:91 
    
Fordringar som föreslås avskrivas avser fordringar efter konkurs där utdelningen är fast-
ställd och ytterligare intäkter ej kan förväntas.  
 
Fordringar som föreslås nedskrivas har överlämnats till inkassoföretag för långtidsbe-
vakning. 

 
Ekonomienhetens förslag till service- och tekiknämnden 
att avskriva 49.187:08 kr samt nedskriva 53.281:91 kr. 
 
FASTIGHETSÄRENDEN 
 
Bostadsanpassningsansvarig har beslutat  
att bevilja bostadsanpassningsbidrag i 13 st ärenden under innevarande verksamhetsår. 
 
GVA-ÄRENDEN 
 
Fritidschefen har beslutat 
att bevilja föreningen ”Goshin Budoklubb Gällivare” startbidrag med 500 kr. 
 
Föreningen avser att bedriva verksamhet för barn, ungdom och vuxna med inriktning 
mot kampidrott och självskydd i enlighet med antagna stadgar. 
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 SoT/2008:81  

§ 14 
Bokslut 2007  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att godkänna upprättat bokslut 
 
att föreslå överföring av 750.000 kronor av överskottet till 2007 års driftbudget 
 
att föreslå överföring av 506.000 kronor av överskottet till 2007 års investeringsbudget 
 
att föreslå att 1.438.000 kronor kompletteringsbudgeteras till investeringsbudget 2008 
 
Bakgrund 
Till bokslut 2007 har en driftredovisning upprättats som visar ett överskott på 2,4 miljo-
ner kronor kr inom de skattefinansierade verksamheterna.  
 
Arbetsmarknadsavdelningens sysselsättningsenhet står för största delen av överskottet 
eftersom anvisningarna från arbetsförmedlingen minskat. Även flyktingmottagningen 
har överskott. Förvaltningsgemensamma kostnader visar också överskott eftersom ut-
redningar och utbildningar inte har genomförts i beräknad omfattning. Dessutom har 
antalet avdelningschefer minskats.  
 
GVA/F-avdelningen redovisar underskott främst med anledning av föregående vinters 
extraordinära snöröjningsinsatser. Förvaltade fastigheter har gått med underskott pga att 
snöröjning och elenergi har varit betydligt dyrare än budgeterat. Planerat underhåll har 
ej genomförts i tänkt omfattning för att kompensera de ökade driftkostnaderna. Under-
skott har även uppstått i samband med genomförande av samordnad fastighetsförvalt-
ning.  
 
Av årets överskott föreslås att totalt 1,3 miljoner kr överförs till 2008. 750.000 kronor 
från flyktingmottagningen är avsett för ett arbetsmarknadsinriktat projekt för att under-
lätta integrationen och ca en halv miljon är tänkt att överföras till räddningstjänstens och 
flygplatsens investeringsbudget. 
 
Försörjningsstödet har redovisat knappt en halv miljon kronor i underskott.  
 
Av de affärsdrivande verksamheterna fick vatten- och avloppsverksamheten ett över-
skott på 340.000 kronor som föreslås balansera 2008 års förväntade negativa resultat.  
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Hushållsavfallet gav ca 1,5 miljoner kronor i överskott och en del föreslås användas till  
en projektanställning för fortsatt information om sopsortering. Resterande föreslås inve-
steras i Kavahedens avfallsanläggning. Företagsavfallet redovisade ca 1 miljon i över-
skott på mottagningstaxan eftersom det under året har kommit in mer material än för-
väntat. 
  
I en sammanställning av investeringsbudgeten föreslås att ca 1.438.000 kronor komplet-
teringsbudgeteras.  

Förslag till beslut 
att godkänna upprättat bokslut 
 
att föreslå överföring av 750.000 kronor av överskottet till 2007 års driftbudget 
 
att föreslå överföring av 506.000 kronor av överskottet till 2007 års investeringsbudget 
 
att föreslå att 1.438.000 kronor kompletteringsbudgeteras till investeringsbudget 2008 
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 SoT/2008:82  

§ 15 
Ramanslag fordonsinvesteringar 2008  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att ramanslag 2008 avseende fordonsinvesteringar används för utbyte av GVA-
avdelningens lastbil och lastmaskin, nettokostnad 3,0 miljoner kr. 
 
att i samband med budgetarbetet inför 2009 års investeringsbudget uppta diskussioner 
om räddningstjänstens yrkande om höjdfordon. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för 2008 ett ramanslag i budget för investeringar i for-
don med 3 miljoner kr. Följande behov av reinvesteringar finns i förvaltningen; 
 
GVA-avdelningen 
- Utbyte av bef lastbil inkl utrustning kostnad 2,3 Mkr 
- Utbyte av bef lastmaskin, inkl utrustning - ” -       1,4 – ” – 
- Avgår ersättning för befintliga fordon avgår  - 0,7 – ” – 
 
Nettokostnad              3,0 Mkr 
 
Räddningstjänsten 
- Höjdfordon kostnad 5,2 Mkr 
 
Nettokostnad              5,2 Mkr 
 
Förslag till beslut 
att ramanslag 2008 avseende fordonsinvesteringar används för utbyte av GVA-
avdelningens lastbil och lastmaskin, nettokostnad 3,0 miljoner Kr. 
 
att i samband med budgetarbetet inför 2009 års investeringsbudget uppta diskussioner 
om räddningstjänstens yrkande om höjdfordon. 
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 SoT/2008:83  

§ 16 
Ansökan om kommunala lönebidrag  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att följande förening beviljas kommunalt lönebidrag med angivet belopp 
 
                               Ant. Bidr/  Bidr-  Syss.  Bidr/                        
                                       pers.     anst.      ant.    grad         år__ 
Gällivare-Malmbergets 
Diabetesförening 1,0 1,0  1 50 % 16.200 
    Summa 16.200 
 
 
Bakgrund 
Nedanstående arbetsgivare/förening har inkommit med ansökan om kommunalt lönebi-
drag. 
 
Gällivare – Malmbergets Diabetesförening   
 
Ansökan avser en lönebidragstjänst med arbete inom föreningens expedition.  
 
Konsekvens: 
 
Antal  Bidragsenh./ Bidrags- Sysselsättn.- Kostnad, 
personer anst  antal    grad          kr_____ 
     1        1        1  50 %  16.200 
                          Summa  16.200 
 
Efter ovanstående disponeringar; återstår medel = 193.812 kronor. 
 
 
Fastställda prioriteringsregler för beviljande av bidrag: 
1. Handikapporganisationer 
2. Sociala föreningar 
3. Föreningar där kommunnyttan bedöms som stor (de som driver viktiga anläggningar       
    och de som bedriver särskilt viktig ungdomsverksamhet) 
4. Övriga 
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Förslag till beslut 
Med beaktande av ovanstående föreslår Sysselsättningssektionen 
 
att följande förening beviljas kommunalt lönebidrag med angivet belopp 
 
                               Ant. Bidr/  Bidr-  Syss.  Bidr/                        
                                       pers.     anst.      ant.    grad         år__ 
Gällivare-Malmbergets 
Diabetesförening 1,0 1,0  1 50 % 16.200 
    Summa 16.200 
 
Med hänvisning till ovanstående förslag överlämnas ärendet till Service- och teknik-
nämnden för beslut. 
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 SoT/2008:84  

§ 17 
Förslag till stipendiater 2007  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att till ungdomsledarstipendiet utse Håkan Johansson Gällivare SK till Gällivare Kom-
muns Ungdomsledarstipendiat 2007. 

 
att till idrottsungdomsstipendiet utse Lisa Mattsson Gällivare SK Brottning till Gällivare 
Kommuns Idrottsungdomsstipendiat 2007. 
 
Bakgrund 
En kommitté bestående av Marie Ridderström NSD, Kenth Bergmark NK, samt under-
tecknad lämnar härmed förslag till ungdomsledar- och idrottsstipendiat. 
 
Ungdomsledarstipendiat 
Tre ( 3 ) förslag på ungdomsledarstipendiat har inkommit. 
 
Motiv: Håkan Johansson har med 100 % energi lyckats inhämta färdigheter och kun-
skaper till sin ledargärning trots avsaknad av egen egentlig idrottsbakgrund. Hans fram-
gångsrika ledarskap inom Brottningen har krönts med flertalet uppdrag som landslags-
tränare/ledare. Framgångarna för föreningens tjejbrottare kan i mångt och mycket till-
skrivas honom och hans ledarskap. 
 
Idrottsungdomsstipendiat 
Sex ( 6 ) förslag på idrottsungdomsstipendiater har inkommit. 
 
Motiv: Lisa Mattsson har på ett utmärkt sätt lyckats kombinera mycket goda studiere-
sultat med fantastiska idrottsliga resultat. Merit och resultatlistor är långa och framstå-
ende och bland kronorna på verken kan nämnas EM - guld och EM - brons samt 3 raka 
SM – guld. Därtill är hon person med ett stort socialt ansvarstagande för alla unga ny-
komlingar till brottningen i föreningen. 
 
Förslag till beslut 
Till ungdomsledarstipendiet föreslår kommittén att Service- och tekniknämnden utser 
Håkan Johansson Gällivare SK till Gällivare Kommuns Ungdomsledarstipendiat 2007. 

 
Till idrottsungdomsstipendiet föreslår kommittén att service- och tekniknämnden utser 
Lisa Mattsson Gällivare SK Brottning till Gällivare Kommuns Idrottsungdomsstipendiat 
2007. 
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Beslutsunderlag 
 1. Ansökningar om stipendium. 
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 SoT/2008:85  

§ 18 
Projekt TAGE, ansökan om medfinansiering  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att delta i medfinansiering av projektet TAGE, Gellivare 
 
att angiven medfinansieringskostnad tas från konto för service- och tekniknämnden och 
service- och teknikförvaltningen med halva medfinansieringskostnaden vardera för re-
spektive år. 
 
Bakgrund 
Företagarna i Gällivare har ambitionen att starta projektet TAGE, Gellivare som handlar 
om att vägleda och stötta ungdomar som befinner sig i ett utanförskap, till arbete eller 
utbildning. Företagarnas lokala förening är initiativtagare och huvudman för projektet. 
Motivet för företagarnas engagemang i frågan handlar om framtida arbetskraftsresurser 
men också en känsla av medansvar för de ungdomar som befinner sig i en besvärlig 
situation. 
 
Det övergripande målet för projektet är att ungdomar ska snabbaste vägen ut till arbete 
eller utbildning. I projektet kommer resursinventering av personernas egna resurser att 
göras och utifrån detta utarbeta individuella handlingsplaner i syfte att nå målet, arbete 
eller utbildning. 
 
Projekttiden är två år och medfinansiering söks för projektet från service- och teknik-
förvaltningen med 52.000 kronor för år 2008, 105.000 kronor för år 2009 och 55.500 
kronor för år 2010. 
 
Förslag till beslut 
att delta i medfinansiering av projektet TAGE, Gellivare 
 
att angiven medfinansieringskostnad tas från konto för service- och tekniknämnden  
och service- och teknikförvaltningen med halva medfinansieringskostnaden vardera  
för respektive år. 

 
Beslutsunderlag 
 1. Ansökan om medfinansiering till projekt TAGE, 6 februari 2008 
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 SoT/2007:384  

§ 19 
Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Tjautjas  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
 
att fastställa förslag till utökat verksamhetsområde i Tjautjas. 
 
Bakgrund 
Tjautjas allmänna VA-nät byggdes 1985 och betjänar 71 fastigheter i den norra delen av 
byn. I byns södra del finns ca 26 fastigheter som ej är anslutna till det kommunala VA-
nätet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-27, § 157 att utbyggnaden av Tjautjas VA-nät 
skulle prioriteras i investeringsbudgeten för 2008. 
 
Med anledning av utbyggnaden av VA-nätet i Tjautjas behöver det bef. verksamhets-
området utökas. Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med SWECO tagit 
fram ett förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Tjautjas. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att föreslå kom-
munfullmäktige  
 
att fastställa förslag till utökat verksamhetsområde i Tjautjas.   
 
Beslutsunderlag 
 1. Yttrande från Miljö- och byggnämnd. 
 2. Planritning, förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Tja-

utjas. 
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 SoT/2008:33  

§ 20 
Flygplatschefens ansvar och befogenheter  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att förtydliga flygplatschefens uppdrag med att denne är ansvarig för driften av flygplat-
sen med dess anläggningar och utrustning.             
 
att i detta ansvar ingår att flygsäkerhetens intressen skall vara prioriterade och tillgodo-
ses i enlighet med gällande föreskrifter. 
 
att flygplatschefen skall också se till att de förutsättningar som legat till grund för flyg-
platsens driftgodkännande och de närmare villkoren för detta efterlevs. 
 
att detta ansvar och uppgifter för flygplatschefen skall anses vara ordinarie arbetsupp-
gifter och sålunda skall beslut för att fullgöra dessa anses som verkställighet.  
 
att komplettera delegationsordningen för service- och tekniknämnden med följande text. 
 
X. Flygplatsens drift 
 
I den händelse av att ett flygsäkerhetsärende är av sådan brådskande art                flygplats- 
att nämndens ställningstagande inte kan inväntas, får flygplatschefen  chef 
utan ytterligare överläggning, ta beslut för att lösa den uppkomna  
situationen.  
 
Bakgrund 
Vid  Luftfartsstyrelsens verksamhetskontroll av Gällivare flygplats 13 november 2007 
noterades ett antal avvikelser och observationer. En av avvikelserna som påtalades från 
på området gällande regelverk var att flygplatschefen saknade delegation vad gäller 
ansvar och befogenheter.  
 
Flygplatschefens ansvar är tydligt reglerat i det regelverk som reglerar bestämmelser för 
civil luftfart. Därför bör det räcka att nämnden tydliggör flygplatschefens uppdrag att 
fullgöra uppdraget utifrån regelverkets kravbild. För detta ansvar har flygplatschefen 
tilldelats en drifts och investeringsbudget. Skulle dessa resurser inte räcka för att upp-
rätthålla flygsäkerheten måste ordningen vara att flygplatschefen uppmärksammar 
nämnden på detta faktum som därefter får ta ställning till ökade resurser.  
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I det fall att ett flygsäkerhets ärende är av sådan brådskande art, att politiskt ställnings-
tagande från nämnden inte kan inväntas, måste flygplatschefen ha delegation från 
nämnden att utan ytterligare överläggning kunna ta beslut som förhindrar att flygsäker-
heten äventyras utifrån gällande regelverk på området.  
  
Förslag till beslut 
Förtydliga flygplatschefens uppdrag med att denne är ansvarig för driften av flygplatsen 
med dess anläggningar och utrustning.             
 
I detta ansvar ingår att flygsäkerhetens intressen skall vara prioriterade och tillgodoses i 
enlighet med gällande föreskrifter. 
 
Flygplatschefen skall också se till att de förutsättningar som legat till grund för flygplat-
sens driftgodkännande och de närmare villkoren för detta efterlevs. 
 
Detta ansvar och uppgifter för flygplatschefen skall anses vara ordinarie arbetsuppgifter 
och sålunda skall beslut för att fullgöra dessa anses som verkställighet.  
 
Komplettera delegationsordningen för service- och tekniknämnden med följande text. 
 
X. Flygplatsens drift 
 
I den händelse av att ett flygsäkerhetsärende är av sådan brådskande art                flygplats- 
att nämndens ställningstagande inte kan inväntas, får flygplatschefen  chef 
utan ytterligare överläggning, ta beslut för att lösa den uppkomna  
situationen.  
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 SoT/2008:30  

§ 21 
Revidering av trafikföreskrifter avseende terrängmotorfordon intill tätorterna Gälli-
vare, Malmberget och Koskullskulle  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lokala trafikföreskrifterna för Gällivare kommun från 1995, kompletteras med nedan 
undantag  
 
att skotertrafik på Vassaraträsket är tillåtet från stuga till närmaste skoterled, enligt be-
slutsunderlag 1 
 
att dispens från färd i förbudsområde kan medges för guidade turer med exvis turister  
 
att dispens från färd i förbudsområde kan medges för skotertävlingar eller liknande ar-
rangemang  
 
att skoterkörning efter markerad led på stranden längs efter Vassaraälven, vid Kultursti-
gen och kommunens skidspår samt via Gällivare Campingplats är tillåtet enligt upprättat 
förslag och under följande förutsättningar; enligt beslutsunderlag 2 
- avser perioden 1 januari 2008-15 april 2008  
- avser färd mellan 08 00 - 20 00, dagligen  
- högsta tillåtna hastighet 30 km  
 
att körning med skoter, förutom nytto- och dispenstrafik inte är tillåtet i områdena Vas-
saravaara och Harrberget, enligt beslutsunderlag 3  
 
att service- och teknikförvaltningen ska informera om konsekvenserna av beslutet via 
annonser och informationstavlor på berörda leder och områden  
 
att service- och teknikförvaltningen ska fortsätta arbetet med att utreda möjligheterna att 
anlägga alternativa ledsträckningar inom förbudsområdena  
 
att service- och teknikförvaltningen ska utreda möjligheterna att anordna område där 
skoterungdomar kan köra skoter mera "fritt"  
 
att nu beslutade undantag kan ändras om ex vis efterlevnaden av regleringen inte re-
spekteras 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  38 (57) 
 
 2008-02-18 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 
Bakgrund 
Enligt nu gällande trafikföreskrift, beslutat 8 december 1995 Tu § 135 föreskrivs att 
inom Gällivare, Malmberget och Koskullskulle tätorter är all skoterkörning förbjuden 
förutom på markerade leder på karta tillhörande dessa föreskrifter. För att komma ut på 
lederna finns i förbudsområdets yttre begränsningslinjer särskilt anordnade parkerings-
platser för av och pålastning av skotrar, ca sex st vilka snöröjs av kommunen. 
 
Terrängmotorfordonstrafiken är en komplex fråga som berör många, före utfärdandet av 
nuvarande föreskrifter skedde samråd med länsstyrelsen, polisen, samerna, markägarna 
samt intresseorganisationer som skidklubbar, ridföreningar, fiskevård, naturskydds-
föreningen m fl. Skoterleder i förbudsområdet skulle anläggas på prov för att efterhand 
utvärderas. 
 
För att följa upp, utvärdera samt kunna få en objektiv syn av den påverkan skotertrafi-
ken får mot övriga intressen har enligt kommunens vilja årliga samrådsmöten hållits 
med berörda och inkomna skrivelser granskats. 
 
Sammanställning synpunkter: 
Vid mötena har det framkommit att konflikter mellan skoterkörningen och övriga in-
tressen som skidåkare, ridande, gångtrafikanter, fiskevård och markägare och även med 
skoterföringen varit mest frekventa. Se även skrivelser från organisationer. 
 
Nypreparerade skidspår körs ofta sönder och skidåkare möter även skotrar körande 
längs efter skidspåren enligt ständigt återkommande vittnesmål. Skoterkörningen sker 
också tvärsöver och längs efter gångvägar och konflikter uppstår.  
 
Avgaser från skotrarna medför stora problem speciellt för astma och allergier men även 
andra som färdas efter skidspår och gångvägar. 
 
Skotertrafiken längs älven och över campingplatsen orsakar stora problem, Gällivare 
Camping som fått ersätta gäster ett flertal gånger för den störande skoterkörningen anser 
att det är olämpligt med skoterled där.  
 
Körning över annans tomtmark förkommer. 
 
Skoterkörning på bl a Vassaraälven över öppna vakar har och är vanligt förekommande. 
Det orsakar buller och otrivsel för övrigt friluftsliv. Det har inte varit ovanligt att skotrar  
sjunkit ner på älvsbotten och fått bogseras upp, det händer varje vinter ett antal gånger. 
Detta skapar irritation bl a för fiskevårdsansvariga i arbetet med fiskevårdande åtgärder.  
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Körningen över vakar har inneburit allvarliga olyckor för skoterförarna själva vilket är 
omvittnat i dagspressen. 
 
Skoterkörning över åkermark, enskilda vägar och ungskogsplantage är tyvärr ständigt 
återkommande och medför irritation, skador och naturligtvis också ekonomiska förluster 
för fastighetsägaren. Oplanerad nöjeskörning med skotrar i skog och mark orsakar också 
buller otrivsel för övrigt friluftsliv. 
 
Kommentar: 
Det som även har uppkommit under senare år är att skotrarna fått högkamsmattor och 
stora motorer, 150 hkr och mer vilket har inneburit att skoterkörningen fått en annan 
dimension än tidigare. Man kör på ett annat sätt och det kan vid nöjeskörning innebära 
att framfarten i terrängen mer påminner om en raceråkning än den förr mer framkom-
mighetsinriktade körningen.   
 
Skoterklubben och Fjällsäkerhets kommítén har framfört vid flera tillfällen om körning 
som sker upp och ner för fjällbranter och hur man med hjälp av högkamsmattor/motor-
styrkan river upp nypreparerade leder. Tidigare år skedde oftast utflykter med skoter till 
och från stugor och fiskeplatser i avsevärt lägre hastigheter, och orsakande inte buller 
och sönderkörning i terrängen alls på samma sätt som nutidens maskiner. 
 
Intressen låg då mer på målet och på en planerad och säker resa dit. Numera är fokus  
av många utövare lagt på oplanerad nöjeskörning i terrängen. Det skapar naturligtvis 
reaktioner och oro från det övriga friluftslivet, renäringen och markägare m fl. 
 
Sammanställning synpunkter forts: 
Ur näringssynpunkt m m föreslås ett område söder om Gällivare undantas från nöjes-
körning med skoter. Inom området, Vassaravaara och Harrberget bedrivs aktiv jord och 
skogsbruksnäring samt jakt och vildvårdsarbeten. 
 
Skoterkörning i området innebär att åkermarken tjälas ner, täckdiken fryser och vårbru-
ket försenas. Skogsplanteringar får omfattande skador. För vägarna till ängar och skiften 
innebär det att det ej går att ploga upp med en vanlig jordbrukstraktor eftersom snön 
packas ihop av skotrar. Det måste anlitas entreprenad maskiner.  
 
Det innebär ekonomiska förluster för näringsidkarna och störningarna skapar otrevnad i 
vardagen för de som är verksamma i området. Området har stationära stammar av vilt, 
speciellt vintertid är dessa känslig för störningar. I området pågår också fiskevårdsarbe-
ten i de mindre vattendragen, Leipobäcken och Harrträskbäcken skoterkörning i vatten-
dragen orsakar bottenfrysning vilket kan innebära att bl a iordningställda lekbäddar o 
dyl förstörs.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  40 (57) 
 
 2008-02-18 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 
Kommentar: 
Service-  och teknikförvaltningen anser att området inte utgör något egentligt intressant 
utflyktsmål för skoterburna. Området har inga fiskesjöar och annat vattendrag lämpligt 
för vinterfiske. Det finns tre fast boende familjer i området. Det finns inga privata som-
marstugor eller annat utflyktsmål som motiverar trafik med skoter. Området består i 
huvudsak mestadels av skogsplanteringar, slåtterängar, betesmark för kor, får och hästar 
samt grupperingar av äldre skogsmark och enskilda vägar till ängar och skogsskiften.  
 
Skoterled finns i väster om området från tätorten upp till och förbi Harrträsket och sö-
derut, ”Malmensväg”. I öster finns skoterled från Gällivare förbi Nunisvaara och till 
Stenbron. Fastighetsägarna har tidigare upplåtit dessa avsnitt till skoterleder. 
 
Områdets karaktär av näringsutövning, vinterbetesland för renar, skogs- och jordbruk-
bruk, fiske och viltvård m m utgör viktiga skäl för begränsning av nöjestrafik med sko-
ter, däremot bör skotertrafik tillåtas i samband med anläggnings- och skogsarbeten samt 
renäringen. Dispens bör även ges för skoterkörning i området om det finns särskilda 
skäl t ex turistutflykter. 
 
Skrivelser: 
Från Gellivare skidallians IK, MAIF/skidor, GSK skidor, OK Sarven, Gellivare Sockens 
Hembygdsförening, Gällivare naturskyddsförening, Astma o Allergiföreningen, Gälli-
vare byalag, Gällivare Fiskevårdsområde och Gällivare Camping AB m fl . 
 
Sammanfattning: 
Service- och teknikförvaltningen anser att där skotertrafiken är till nytta och nöje för 
enskild och näringslivet och ej för mycket stör andra intressen så kan den tillåtas i för-
budsområdet. Den bör dessutom gynnas där förutsättningar ges. 
 
Vassarträsket har många stugägare intill befintliga skoterleder, dessa bör få möjlighet att 
köra kortaste väg från stuga till närmaste skoterled vilket är förbjudet idag. 
 
Guidade turer med turister bör ha möjlighet till körning i förbudsområdet under ordande 
former. 
 
Särskilda tävlingar och andra arrangemang bör också tillåtas i förbudsområdet under 
viss tid. 
 
Det bör utredas om fler leder kan läggas i förbudsområdet där det ej innebär störningar 
för övriga i samhället. 
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Det bör utredas om ett område där skoterungdomar kan köra skoter i s k fri körning, likt 
den motorcrossbana som finns vid Nunisvaara. Fritids och skoterföringen studerar frå-
gan och det arbetet bör kommunen stötta.  
 
I dag har dessa skoterförare ingen egentlig plats att utöva sitt intresse på och det kan 
troligen medföra att körningen med hopp och racing sker på olämpliga platser intill tät-
orten vilket naturligtvis får en störande effekt mot omgivningen. 
 
Där skoterkörningen under försöksperioden har skapat för omfattande störningar för 
övrigt friluftsliv, näringen, fastighetsägare m fl bör trafiken ej tillåtas. 
 
Skoterleden efter Vassaraälven är tveksam av flera skäl. Den är farlig för skoterförarna 
själva p g a dåliga isar och öppna vakar m m . Polisen och samtliga ovanstående organi-
sationer har i skrivelser och yttranden  ansett den olämplig av flera skäl.  
 
Service- och teknikförvaltningen har under perioden från 1995 till 1997 funnit leden 
efter älven så konfliktfylld och störande för skidåkare, gångtrafiken och närboende att 
den måste anses olämplig. 
 
Skoterleden mellan Malmberget och Gällivare, söder Trädgårdsvägen är också omstridd 
och konfliktfylld men bör kunna fungera tillsvidare.  
 
Service- och teknikförvaltningen avser att revideringen av trafikföreskrifterna skall ge  
en mer positiv syn på värderingen mellan olika fritidsintressen och övriga aktörer som 
berörs av terrängtrafiken. 
 
Förändringarna i trafikföreskrifterna innebär utökad skotertrafik på tidigare förbjudna 
platser där det efter samråden funnits lämpligt och minskat trafik där funnits olämpligt. 
 
Trafikföreskrifternas författningstext och förslaget ikraftträdande datum redovisas på 
sammanträdet de 22 januari 2008. Erforderliga samråd pågår för närvarande. 
 
Förslag till beslut 
att lokala trafikföreskrifterna för Gällivare kommun från 1995, kompletteras med nedan 
undantag  
 
att skotertrafik på Vassaraträsket är tillåtet från stuga till närmaste skoterled, enligt be-
slutsunderlag 1 
 
att dispens från färd i förbudsområde kan medges för guidade turer med exvis turister  
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att dispens från färd i förbudsområde kan medges för skotertävlingar eller liknande ar-
rangemang  
 
att skoterkörning efter markerad led på stranden längs efter Vassaraälven, vid Kultursti-
gen och kommunens skidspår samt via Gällivare Campingplats är tillåtet enligt upprättat 
förslag och under följande förutsättningar; enligt beslutsunderlag 2 
- avser perioden 1 januari 2008-15 april 2008  
- avser färd mellan 08 00 - 20 00, dagligen  
- högsta tillåtna hastighet 30 km  
 
att körning med skoter, förutom nytto- och dispenstrafik inte är tillåtet i områdena Vas-
saravaara och Harrberget, enligt beslutsunderlag 3  
 
att service- och teknikförvaltningen ska informera om konsekvenserna av beslutet via 
annonser och informationstavlor på berörda leder och områden  
 
att service- och teknikförvaltningen ska fortsätta arbetet med att utreda möjligheterna att 
anlägga alternativa ledsträckningar inom förbudsområdena  
 
att service- och teknikförvaltningen ska utreda möjligheterna att anordna område där 
skoterungdomar kan köra skoter mera "fritt"  
 
att nu beslutade undantag kan ändras om ex vis efterlevnaden av regleringen inte re-
spekteras. 
 
Beslutsunderlag 
 Undantag lokala trafikföreskrifter: 
 1. Skotertrafik Vassaraträsk 2008-02-18 
 2. Skotertrafik Vassaraälv 2008-02-18 
 3. Skotertrafik Vassaravaara-Harrberget 2008-02-18 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  43 (57) 
 
 2008-02-18 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2008:30  

§ 22 
Behovet av höjda bötesbelopp vid färd med terrängskoter inom förbudsområde  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att rekommendera att bötesbeloppet vid färd med terrängskoter inom fastställda för-
budsområden enligt lokala trafikföreskrifter höjs. 
 
att rekommendera att läget för bötesbeloppet bör ligga i nivån 5.000 kronor.  
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen har fått uppdraget av nämnden att undersöka vem som 
ansvarar för att fastställa nivån på bötesbelopp vid färd med terrängskoter inom fast-
ställda förbudsområden enligt lokala trafikföreskrifter. Uppdraget har aktualiserats ut-
ifrån de diskussioner som nämnden haft kring frågan om trafik med skoter.  
 
Enligt gällande lagstiftning för terrängkörning ska bötesbelopp fastställas av riksdagen, 
vilket innebär att service- och tekniknämnden kan påtala behovet av justering av belop-
pen.  
 
Förslag till beslut 
att rekommendera att bötesbeloppet vid färd med terrängskoter inom fastställda för-
budsområden enligt lokala trafikföreskrifter höjs 
 
att rekommendera att läget för bötesbeloppet bör ligga i nivån 5.000 kronor  
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 SoT/2007:482  

§ 23 
Motion om gång- och cykelväg mellan Koskullskulle och Gällivare  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att frågan om ny byggnad av gång och cykelväg mellan Koskullskulle och Gällivare 
hänskjuts till kommunens översiktsplanearbete och kommande investeringsbudget. 
 
Bakgrund 
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att kommunen bygger en gång och cy-
kelväg mellan Koskullskulle och Gällivare. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att önskemå-
let om ovanstående objekt måste ingå i kommunens översiktsplanearbete samt kom-
mande investeringsbudget. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att frågan om ny byggnad av gång och cykelväg mellan Koskullskulle och Gällivare 
hänskjuts till kommunens översiktsplanearbete och kommande investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Motion av Frank Öqvist (s). 
 2. Kommunfullmäktiges protokoll  § 216, 2007-11-05.  
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 SoT/2007:481  

§ 24 
Motion angående belysning vid sopsorteringsanläggning vid kiosken och busshåll-
platsen i Nilivaara  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att frågan om gatubelysning vid sopsorteringsanläggningen vid kiosken och busshåll-
platsen i Niilivaara kommer att ingå i 2008-års belysningsprogram för förnyelse av väg- 
och gatubelysning. 
 
Bakgrund 
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att ärendet skall ingå i den årliga priori-
teringen av väg och gatubelysning i Gällivare kommun. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att frågan om gatubelysning vid sopsorteringsanläggningen vid kiosken och busshåll-
platsen i Niilivaara kommer att ingå i 2008-års belysningsprogram för förnyelse av väg- 
och gatubelysning. 

 
Beslutsunderlag 
 1. Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m). 
 2. Kommunfullmäktiges protokoll § 219, 2007-11-05. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  46 (57) 
 
 2008-02-18 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2007:484  

§ 25 
Motion angående vägbelysning efter Wanhainenvägen (enskild väg) i Nilivaara  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att frågan om gatubelysning efter Wanhainenvägen i Niilivaara kommer att ingå i 2008-
års belysningsprogram för förnyelse av väg- och gatubelysning. 
 
Bakgrund 
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att ärendet skall ingå i den årliga priori-
teringen av väg och gatubelysning i Gällivare kommun. 
  
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att frågan om gatubelysning efter Wanhainenvägen i Niilivaara kommer att ingå i 2008-
års belysningsprogram för förnyelse av väg- och gatubelysning. 

 
Beslutsunderlag 
 1. Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m) och Lars Alriksson (m). 
 2. Kommunfullmäktiges protokoll § 218, 2007-11-05.  
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 SoT/2007:485  

§ 26 
Motion att göra en översyn av dom kommunala informationsskyltarna  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gata-parkenheten gör en inventering över lämpliga platser för kommunala informa-
tionsskyltar. 
 
att ovanstående får utgöra svar till motionärerna. 
 
Bakgrund 
Motion från Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) gällande kommunal 
översyn angående informationsskyltar längs huvudvägarna inom Gällivare kommun. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden  
 
att besluta att Gata-parkenheten, gör en inventering över lämpliga platser för kommuna-
la informationsskyltar. 
 
att ovanstående får utgöra svar till motionärerna. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp). 
 2. Kommunfullmäktiges protokoll § 221, 2007-11-05. 
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 SoT/2007:483  

§ 27 
Motion angående datumparkering  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 
Bakgrund 
Motionärerna föreslår att periodvis övervakning av datumparkering införs i kommunen 
viss tid av året då inte snöröjning och upptagning av sand ej sker. 
 
Service- och teknikförvaltningen anser att periodvisa parkeringsbestämmelser komplice-
rar bevakningen eftersom både polisen och ett bevakningsföretag sköter om kontrollen 
av efterlevnaden av föreskrifterna.  
Invanda rutiner av fordonsförarna själva bryts. 
Bevakningsföretaget skall enligt tecknat avtal med kommunen utföra två kontroller per 
månad avseende både datumparkering och handikappsparkeringar. 
 
Sommartid är kort period i Gällivare. Under denna tid skall det mesta gatuunderhållet 
utföras frånsett snöröjningen.  
Gatorna skall sopas men även rengöras från ogräs som frodas mellan asfalten och kant-
stenen, beläggningssäsongen går då på ” högvarv”. 
Beläggningsentreprenören följer en lappningslista som GVA avd upprättat.  
Beläggningsskador som trasiga kantstenar, sprickor och hål m m skall lagas runt hela 
tätorten och arbetarna börjar i tidig morgon. 
Bilar som står på båda sidor om gatan är ett stort problem i dessa sammanhang och for-
donen blir ofta kvar där stående en lång bit in på dagen. 
  
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden 
 
att avslå motionen.  

 
Beslutsunderlag 
 1. Motion av Ingrid Josefsson (m), Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars  
      Alriksson (m), Stefan Sundqvist (m), Fredrik Nilsson (m) och Gunilla Peterson  
  (fp). 
 2. Kommunfullmäktiges protokoll § 217, 2007-11-05. 
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 SoT/2007:434  

§ 28 
Motion beträffande Tippsta  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att Gata-parkenheten under verksamhetsåret 2008, gör en inventering över omfattningen 
för att återställa området ”Tippsta” 
 
att Gata-parkenheten tar fram en kostnadskalkyl för återställning. 
 
att ovanstående får utgöra svar till motionären beträffande Tippsta. 
 
Bakgrund 
Området ”Tippsta” upprustades i början av 1990 av Riksbyggen. Man byggde anlägg-
ningar såsom scen, portaler, timmerkojor, grillplatser, lekplatser, bollplan, vattendamm, 
m m. Efter det övertog kommunen ansvaret för området men med små ekonomiska me-
del till drift- och skötselunderhåll. Till 2008 är budgeten för området ”Tippsta” 9 tkr.     
 
Den årliga majbrasan anordnas av Malmbergets PRO-förening. Tyvärr brann den inte 
upp till fullo året 2007, utan det kvarlämnades en del brännbart material. Kostnaden för 
borttransport och mottagningsavgift hade uppgått till mer än kommunens årsbudget 
tillät. PRO:s budget tillät inte heller de kostnaderna. Därför har den blivit kvar. Under 
2008 har PRO planerat majbrasa på samma plats, då får de ansvara att den brinner upp 
till fullo. Därefter får kommunen se till att platsen blir uppstädad. 
 
Motionen från Wania Lindberg omfattar ett betydligt större åtagande än vad som ryms i 
2008-års budget. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden att besluta  
 
att Gata-parkenheten under verksamhetsåret 2008, gör en inventering över omfattningen 
för att återställa området ”Tippsta” 
 
att Gata-parkenheten tar fram en kostnadskalkyl för återställning. 
 
att ovanstående får utgöra svar till motionären beträffande Tippsta. 
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Beslutsunderlag 
 1. Motion av Wania Lindberg 
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 SoT/2008:94  

§ 29 
Förslag till förändring av Länsstyrelsens naturrastplats, Appojaure i Gällivare 
kommun, till väganordning till allmänna vägen 827  
 
Beslut  
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att för sin del vara positiva till aktualiserade förändringar avseende naturrastplatsen i 
Appojaure men betona behovet av att toalett anordnas på denna.  
 
Bakgrund 
Väghållningsmyndigheten har till uppgift att kontinuerligt följa utvecklingen av vägnä-
tet och vid behov initiera förändringar i stadsvägnätet. Vägverket har för avsikt att pröva 
om informationsplatsen Appojaure, Gällivare kommun i fortsättningen ska fungera som 
en väganordning till väg 827. 
 
Platsen har tidigare fungerat som en enklare naturrastplats i Länsstyrelsens regi och be-
står idag av en uppkörd och upptrampad yta mellan väg 827 och sjön Appojaure. I en 
gjord översyn av rastplatser har Vägverket Region Norr beslutat att förändra den enskil-
da naturrastplatsen i Appojaure till en väganordning till väg 827 för att överföra huvud-
mannaskapet för området till Vägverket. 
 
En upprustning av väg 827 påbörjades 2006 och ska slutföras 2008. I samband med 
årets arbeten är upprustningen av informationsplatsen planerad. Omfattningen av detta 
arbete består av att iordningställa markytorna för parkering och gångstigar samt att pla-
cera ut bord, eldplatser, informationstavlor, sophus och vedbod. 
 
Service- och teknikförvaltningen ser denna förändring som positiv för både medborgare 
och turister som nu får bättre möjligheter att stanna till vid sjön Appojaure. Att besökar-
na får tillgång till en toalett måste dock ses som mycket angeläget, varför förvaltningen 
föreslår att en sådan ska anordnas på denna naturrastplats. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att för sin del vara positiva till aktualiserade förändringar avseende naturrastplatsen i 
Appojaure men betona behovet av att toalett anordnas på denna. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Vägverkets skrivelse 8 februari 2008. 
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 SoT/2008:97  

§ 30 
Riktlinjer för introduktionsersättning till kommunplacerade flyktingar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta förslag till introduktionsersättning för asylsökande flyktingar som erhållit uppe-
hållstillstånd och därefter fått en kommunplacering i Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har tecknat en ny överenskommelse med Migrationsverket om flyk-
tingmottagande. Överenskommelsen gäller tillsvidare men fram till 2009 har kommunen 
förbundit sig att ta emot 30 utlänningar per år. Sedan 2003, då flyktingmottagningen 
startades, har kommunen beviljat flyktingar introduktionsersättning i enlighet med Lag 
om introduktionsersättning till flyktingar m fl. Introduktionsersättningen beviljas istället 
för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen och kommunen avgör själv storleken på 
ersättningen.  
 
Ersättningen följer basbeloppet som för år 2008 är 41.000 kr.  
 
Vissa kostnader utöver introduktionsersättningen bör godtas då de nyanlända saknar 
ekonomiska förutsättningar att klara av dessa. Det är fråga om större utgifter som be-
gravningskostnader, spädbarnsutrustning etc. Vägledande för kostnadsberäkning av 
dessa utgifter bör vara riktlinjerna för försörjningstödet. 
 
Förslag till beslut 
att anta förslag till introduktionsersättning för asylsökande flyktingar som erhållit uppe-
hållstillstånd och därefter fått en kommunplacering i Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Förslag om riktlinjer från AMA/Flyktingsamordnare. 
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 SoT/2008:99  

§ 31 
Utse en politiker för att bilda grupp och utarbeta ett handikappolitiskt program  

för åren 2009-2012  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att från service- och tekniknämnden utse Klas Holmgren (ordinarie) och Margareta Poh-
janen (ersättare) att tillsammans med handikappkonsulenten utarbeta ett förslag till nytt 
handikappolitiskt program för åren 2009 – 2012. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att i början av 2008 bilda en grupp av en politiker 
från varje nämnd samt en tjänsteman från varje förvaltning för att tillsammans med 
handikappkonsulenten utarbeta ett förslag till nytt handikappolitiskt program för åren 
2009 - 2012. 
 
Förslag till beslut 
att varje nämnd utser en politiker för att utarbeta det handikappolitiska 
programmet för åren 2009 – 2012. 
 
Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från handikappkonsulent. 
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 SoT/2008:107  

§ 32 
Uppdragsavtal med Friluftsfrämjandet angående Gällivareklassikern  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att 20.000 kr utbetalas till Friluftsfrämjandet ur budget till service- och tekniknämndens 
förfogande, samt 
 
att service- och tekniknämnden behandlar ärendet i budgetarbetet 2009. 
 
Bakgrund 
GällivareKlassikern är ett traditionsbundet motionsarrangemang i Gällivare kommun. 
Tidigare svarade Hälsorådet för arrangemanget men när det lades ner gjordes uppdrags-
avtal med Friluftsfrämjandet som svarar för arrangemanget och erhåller en årlig ersätt-
ning. 
 
Förslag till beslut 
att 20.000 kr utbetalas till Friluftsfrämjandet ur budget till service- och tekniknämndens 
förfogande, samt 
 
att service- och tekniknämnden behandlar ärendet i budgetarbetet 2009. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Avtal angående Gällivareklassikern, daterat 2007-04-05. 
 2. Ks § 114, 2007-04-10. 
 3. Förslag på avtal angående Gällivareklassikern, daterat 2008-02-08. 
 4. Skrivelse från Utvecklingsenheten angående finansiering av uppdragsavtal  
  avseende Gällivareklassikern, daterat 2008-02-14. 
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 SoT/2008:110  

§ 33 
Isbana på Nuolajärvi  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att söka alternativa platser för iordningställande av bana för 
långfärdsskridskor, om Nuolajärvi visar sig vara mindre lämpligt ur säkerhets- och bä-
righetsaspekter 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun beslutade för ett antal år sedan att anlägga en bana för åkare med 
långfärdsskridskor på sjön Nuolajärvi. Banan har inte iordningställts och ordföranden i 
Service- och tekniknämnden har blivit uppmärksammad på detta och aktualiserar nu 
frågan. 
 
Service- och teknikförvaltningen har gjort en del försök att ordna banan, utan att någon 
permanent lösning åstadkommits. En av huvudorsakerna är att frågan bytt ansvarig i 
förvaltningen och därför kanske kommit att hamna på sidan om. Det har gjorts försök 
att köra ut på isen men dessa har stoppats av mängden vatten på isen.  
 
Frågan är nu aktuell i den enhet där ärenden liknande denna ska handläggas. Förvalt-
ningens ambition är att banan ska anläggas så snart det är möjligt. 
 
Förslag till beslut 
att uppdra åt förvaltningen att söka alternativa platser för iordningställande av bana för 
långfärdsskridskor, om Nuolajärvi visar sig vara mindre lämpligt ur säkerhets- och bä-
righetsaspekter 
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 SoT/2008:25  

§ 34 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anmäla Botolf Brandebo (v) till kursen i ”Lokala trafikföreskrifter m m”. 
 
Bakgrund 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till kurs i ”Lokala trafikföreskrifter (LTF) m m  
i Piteå 15 – 16 april 2008. 
Avgift: 3.800 kr/deltagare. 
Anmälan senast 14 mars 2008. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Kursinbjudan 
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 SoT/2008:111  

§ 35 
Ändring av service- och tekniknämndens sammanträdesdatum april  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att service- och tekniknämndens sammanträde den 15 april flyttas till  
tisdag 8 april. Beredning sker torsdag 27 mars. 
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