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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 2, 10:00- 14:00 
 
Beslutande Klas Holmgren (s), Ordförande 
 Margareta Pohjanen (s) 
 Bernd Lass (s) 
 Per Eriksson (s) 
 Botolf Brandebo (v) 
 Terttu Kult (v) 
 Sune Lantto (m) 
 Frank Öqvist (s) ej tjänstg ers 
 Janete Henriksson (v) ej tjänsg ers    
 
Övriga deltagande Ingamaj Backman, Förvaltningschef 
 Ann-Katrin Karlsson, Nämndssekreterare 
 Tommy Isaksson, enhetschef Fritid, § 50 
 Rolf Olsson, inköpschef, § 50 
 Ann-Helen Köhler, utredare § 36:9 
 
Utses att justera Terttu Kult 
 
Justeringens plats och tid Måndagen den 14 april 2008, kl 15:00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 36-54  
  Ann-Katrin Karlsson   
 
 Ordförande 
  Klas Holmgren   
 
 Justerande  
  Terttu Kult   
 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Service- och tekniknämnden 
Sammanträdesdatum 2008-04-08 
Datum för  Datum för 
anslags uppsättande 2008-04-15 anslags nedtagande 2008-05-07 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunledningskontoret 
 
Underskrift 
 Ann-Katrin Karlsson 
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Yttrande över motion med förslag att titta på prissättning på årskort i kommunens badhus

§ 52 81 
Sänkning av priset på årskort, Hakkas badhus

§ 53 83 
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) angående återvinningsstation Tjautjas

§ 54 85 
Kurser/Konferenser/Återkoppling 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  61 (85) 
 
 2008-04-08 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 
§ 36 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
 
1.  SOT 2008:20 105  
Förvaltningschefen informerar: 
 

• Projektet Skaparkraft vill besöka nämnden för att berätta om verksamheten. Det 
är ett samarbetsprojekt mellan Bodens och Gällivares kulturenheter och man har 
beviljats 2 milj kr i bidrag för projektets genomförande. Målgruppen för projek-
tet är i Boden asylsökande barn och i Gällivare funktionshindrade barn.  
Nämnden inbjuder projektansvarig Jerker Johansson till nästa sammanträde för 
information. 

 
• Service- och teknikförvaltningen kommer att synas en hel del i media ett tag 

framöver. Vi gör en satsning på återvinning och källsortering och kommer i 
samband med det att göra aktiviteter tillsammans med barn- och utbildningsför-
valtningen. 

 
• Vi har inte fått några offerter på vår förfrågan om att utföra arbetet Storgatan och 

cirkulationsplats Vuoskonjärvi (Coop). Tre företag visade intresse för anbuds-
handlingarna men inget företag lämnade offert. Enligt de kontakter som förevarit 
har företagen ”fullt upp”. 

 
• Förvaltningen föreslår om nämnden så tycker att vi gör en ny omgång med an-

budshandlingar enbart för cirkulationsplatsen eftersom vi erhåller statligt stöd 
för denna och arbetet kan pågå under hösten.  
 

• Rekryteringen av projektingenjör är avslutad och Alf Waara, f n gatuchef i 
Jokkmokk tillträder tjänsten i maj månad 2008. 
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2. SOT 2008:166 280  
Medel till lokalutredningar 
 
3. SOT 2008:167 773 
Protokoll från Hälsorådets möte januari 2008 
 
4. SOT 2008:46 737 
Kommunala pensionärsrådets beslut § 5/2008, pensionärsservice 
 
5. SOT 2008:96 537 
Mbn § 12/2008. Kavaheden 1:4, Gällivare flygplats, detaljplan. Sökande: Gällivare 
kommun 
 
6. SOT 2008:85 141 
Ks § 25/2008 Ansökan om medfinansiering till projekt TAGE Gellivare 
 
7. SOT 2008:137 456 
System för källsortering 
 
8. SOT 2008:168 420 
Miljörapport 2007 Gällivare flygplats 
 
9.  
Ann-Helen Köhler, nämnd- och utredningsenheten presenterade Kommunfullmäktiges 
kvalitetsredovisning. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  63 (85) 
 
 2008-04-08 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
§ 37 
Delegationer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden  
 
har tagit del av beslutet. 
 
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
EKONOMIFRÅGOR 
 
Nedskrivningar av kundfordringar, delegationsanmälan 
 
Ekonomiassistenten har på delegation gjort nedskrivningar understigande ett halvt bas-
belopp av kundfordringar enligt sammanställning. 
 
Verksamhet Belopp som  
____________________________________nedskrives_____ 
 
790  Enskilda VA-anläggningar 15.130 kr 
 
Fordringarna har överlåtits till Kund Inkasso för långtidsbevakning. 
 
Kostnaden skall belasta verksamhet 790 Enskilda VA-anläggningar. 
 
Inköpschefen har beslutat 
att anta anbud 
 
Datum Objekt                                                   Entreprenör_______________ 
2008-02-27 Service traverser, portar     Konecranes AB, Kiruna 
 
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
 
Förvaltningschefen har beslutat 
att anta anbud 
 
Datum Objekt                                                   Entreprenör_______________ 
2008-02-21 Leverans programvara Scade-system     Beijer Electronics Automation,  
 Luleå 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  64 (85) 
 
 2008-04-08 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 
GVA-ÄRENDEN 
 
Enhetschefen för Fritid har beslutat  
att bevilja föreningen ”Hakkas Skoter- och Fritidsförening” startbidrag med 500 kr. 
 
Föreningen avser att ordna skoterutflykter och fritidsaktiviteter för att befrämja gemen-
skap bland unga, äldre och nyinflyttade samt upprätthålla närliggande och befintliga 
skoterleder. För övrigt avser föreningen att bedriva verksamheter i enlighet med antagna 
stadgar. 
 
FASTGHETSÄRENDEN 

Bostadsanpassningsansvarig har beslutat  
att bevilja bostadsanpassningsbidrag i 30 st ärenden under innevarande verksamhetsår. 
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 SoT/2008:92  

§ 38 
Budgetuppföljning februari 2008  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Uppföljningen av budget 2008, till och med februari månad och prognos för helåret har 
sammanställts. Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde är det försörjnings-
stödet och snöröjningskostnaderna som har högre kostnader än vad det periodiserade 
utfallet pekar på. Flygplatsen följs särskilt, beroende på att de plan som används i trafik 
idag tar färre passagerare vilket för med sig att organisationen måste anpassas.   
 
Kostnaderna för försörjningsstödet varierar kraftigt mellan olika månader under ett 
verksamhetsår vilket gör det svårt att göra en bra prognos för hela året. Ambitionen och 
enhetens arbete är inriktad mot målet, att den ekonomiska ramen ska hållas. Snöröj-
ningskostnaderna ligger högre än riktmärket och fortfarande kan röjningsinsatser bli 
aktuella under vårens snöröjningsperiod. Ett underskott måste finansieras inom den 
budget som finns för gator och vägar. Möjligheter finns att reducera det planerade 
sommarunderhållet i syfte att täcka ett underskott för snöröjning.  
 
Förslag till beslut  
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Budgetuppföljning februari 2008 och prognos för verksamhetsåret 2008. 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  66 (85) 
 
 2008-04-08 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2008:117  

§ 39 
Balanserad styrning och verksamhetsutveckling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att inbjuda nämndens ledamöter och ersättare till introduktion och arbete med balanse-
rad styrning inom nämndens ansvarsområde den 22 april och 12 maj, 
 
att förvaltningens ledningsgrupp deltar i arbetet. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 3 mars 2008 § 22 besluta att införa balanse-
rad styrning som styrmodell för Gällivare kommun. Modellen förutsätter att det finns en 
”röd tråd” som löper genom alla nivåer i organisationen, för att den politiska styrningen 
ska bli tydlig. Kommunfullmäktige har också beslutat om det strategiska styrkortet som 
ska gälla i kommunen.  
 
Samtliga nämnder har nu uppdraget att inom sina ansvarsområden vidareutveckla styr-
modellen, med styrkort som verktyg. Som stöd för detta arbete har både extern konsult 
engagerad i arbetet och intern utredare ställts till nämndernas förfogande. Introduktio-
nen och igångsättningen av arbetet har beräknats ta två dagar och för service- och tek-
niknämndens har följande datum föreslagit, 15 april och 9 maj.  
Service- och teknikförvaltningen föreslår vidare att utöver förvaltningschef deltar också 
avdelningschefer dvs förvaltningens ledningsgrupp, i arbetet dessa två dagar. Arbetet 
ska under året föras vidare till samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde 
och det är därför av stort värde att politikernas diskussioner och beslut i frågor som rör 
visioner, strategier och mål delas av flera. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att inbjuda nämndens ledamöter till introduktion och arbete med balanserad styrning 
inom nämndens ansvarsområde den 22 april och 12 maj. 
 
att förvaltningens ledningsgrupp deltar i arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Kommunstyrelsen § 18, 2008-02-11. 
 2. Kommunfullmäktige § 22, 2008-03-03. 
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 SoT/2008:82  

§ 40 
Ramanslag, fordonsinvesteringar 2008  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att upphäva tidigare beslut i ärendet 18 februari 2008 § 15, 
 
att ramanslaget 2008 avseende fordonsinvesteringar fördelas så att GVA får 2.750.000 
kronor för utbyte av lastbil och lastmaskin, 
 
att räddningstjänsten får 250.000 kronor för utbyte av havererad lastväxel-
ram/konstruktion. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen redovisade förslag avseende disposition av beviljat 
ramanslag för fordonsinvesteringar vid service- och tekniknämndens sammanträde  
2008-02-18. 
 
I förvaltningens förslag fanns en felaktighet, såtillvida att det behov som räddnings-
tjänsten pekat på avseende en havererad flakväxlare inte kommit med. För räddnings-
tjänsten och deras verksamhet är flakväxlaren en absolut nödvändighet. Förvaltningen 
har utifrån det reviderat sitt förslag enligt sammanställning. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att upphäva tidigare beslut i ärendet 18 februari 2008 § 15, 
 
att ramanslaget 2008 avseende fordonsinvesteringar fördelas så att GVA får 2.750.000 
kronor för utbyte av lastbil och lastmaskin, 
 
att räddningstjänsten får 250.000 kronor för utbyte av havererad lastväxel-
ram/konstruktion. 

 
Beslutsunderlag 
 1. Skrivelse behov fordonsinvesteringar 2008-03-31. 
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 SoT/2008:163  

§ 41 
Projekt "Arbetslivsintroduktion i samverkan med berörda intressenter"  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad projektplan för projektet ”Arbetslivsintroduktion i samverkan 
med berörda intressenter” under förutsättning att nämndens förslag att få reservera över-
skottet från flyktingverksamheten 2007 till 2008, beslutas gälla.  
 
Bakgrund 
Flyktingmottagningen vid Arbetsmarknadsenheten har utarbetat projektplan för arbetet 
med att introducera nyanlända asylsökande flyktingar som beviljats uppehållstillstånd, 
tidigt i arbetslivet. En tidig, väl genomtänkt och målinriktad samordning av olika aktö-
rer insatser är nödvändig för att åstadkomma en tidig arbetslivsintroduktion och därmed 
också öka möjligheterna att bli självförsörjande. 
 
Syftet med projektet är att påskynda introduktionen och etableringen på arbetsmarkna-
den för gruppen flyktingar med uppehållstillstånd. Under projekttiden ska metoder ut-
vecklas som syftar till att finna sätt att samordna olika aktörers insatser med utgångs-
punkt från den enskilde individens önskemål och specifika kompetens. Vidare ska pro-
jektet utveckla en modell för samverkan och skapa en ”bank” för praktikplatser. Projek-
tet föreslås pågå under perioden 2008 - 2009 och efter avslutning presenteras uppfölj-
ning. Ger projektet goda resultat ska metoden implementeras i organisationen. Projektet 
har beräknats kosta 750.000 kronor och i service- och tekniknämndens bokslut för 2007 
har föreslagits, att redovisat överskott från flyktingverksamheten får reserveras till bud-
get 2008.   
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna upprättad projektplan för projektet ”Arbetslivsintroduktion i samverkan 
med berörda intressenter” under förutsättning att nämndens förslag att få reservera över-
skottet från flyktingverksamheten 2007 till 2008, beslutas gälla.  
 
Beslutsunderlag 
 1. Projektplan för arbetslivsintroduktion i samverkan med berörda intressenter. 
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 SoT/2008:53  

§ 42 
Kommunrevisorerna, granskning av service- och tekniknämndens fastighetsunder-
håll  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna service och teknikförvaltningens tidplan för arbetet, 
 
att nämnden informeras om samarbetsavtalet vid sitt sammanträde den 19 augusti, 
 
att detta beslut skickas till revisorerna. 
 
Bakgrund 
Kommunrevisorerna har genom Öhrlings/ Pricewaterhousecoopers granskat kommu-
nens och TOP bostäders fastighetsunderhåll. I slutdokument 22 januari 2008 föreslår 
revisorerna att arbetet omgående intensifieras med att uppfylla samarbetsavtalets inten-
tioner mellan Gällivare kommun och TOP bostäder AB. 
 
Service och teknikförvaltningen arbetar för närvarande tillsammans med TOP bostäder 
AB med detta. Arbetet beräknas vara färdigt före 1 juli 2008.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna service och teknikförvaltningens tidplan för arbetet, 
 
att nämnden informeras om samarbetsavtalet vid sitt sammanträde den 19 augusti, 
 
att detta beslut skickas till revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Revisorernas slutdokument och revisionsrapport. 
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 SoT/2007:515  

§ 43 
Förslag till fördelning av investeringsram för affärsverksamhet 2008  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna förslag till beslut enligt sammanställning.  
 
Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunfullmäktige 27 augusti 2007 § 157 beslutade kommunfullmäktige att för 
service- och tekniknämnden, affärsverksamhet fastställa: 
 
Investeringsram för Va 2008: 10.000 tkr. 
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår en revidering av investeringsram för Va 2008 
enligt sammanställning.  
                                                       
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna ovanstående förslag.  
 
Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Sammanställning investeringsobjekt. 
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 SoT/2008:164  

§ 44 
Ansökan om bidrag för sommarungdomar, företagarna  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att inte bevilja Företagarna sökt omfördelning av kommunala medel eller bidrag för 
ungdomars sommararbete, 
 
att föreslå Företagarna att söka samarbete med Gällivare kommuns personalenhet som 
har det operativa ansvaret för sommaranställda ungdomar med kommunal ersättning. 

 
Bakgrund 
Företagarna i Gällivare har inkommit med ansökan om, att de kommunala medlen för 
sommarjobb för ungdomar med visst belopp omfördelas till Företagarna för att möjlig-
göra en speciell satsning på elever vid restaurangutbildningen och företagen i hotell och 
restaurangbranschen. 
 
Enligt Företagarna finns det behov av kompetent arbetskraft inom hotell- och restau-
rangnäringen. Det finns också ett behov av att branschen bidrar till en utveckling av 
utbildningen. Vidare anser Företagarna att många ungdomar blir placerade på sommar-
jobb utan att någon matchning gentemot utbildning görs. Just denna avstämning, de 
intresserade sommararbetande ungdomarnas utbildning, kontra behovet av kompetent 
arbetskraft hos företag inom den branschen är enligt ansökan unikt för projektet.  
 
I projektbeskrivningen för projektet ”Tage” har också pekats på möjligheten att stötta 
Gällivare kommun i arbetet att finna arbetsplatser för ungdomar som vill sommarjobba. 
Gällivare kommun är en av delfinansierarna för ”Tage” projektet. 
 
Företagarna har med broschyr och vid träffar med elever och personal vid hotell- och 
restauranglinjen, framfört sina ambitioner och möjligheter att hjälpa eleverna att få ett 
branschanpassat sommarjobb 2008. Företagarna har inventerat de möjliga platserna hos 
företag i branschen, i såväl Gällivare som byarna runt kring. Totalt har 22 ungdomar på 
detta sätt kunnat matchas till intresserad arbetsgivare för en sommaranställning omfat-
tande tre veckor. Några av dessa ungdomar kommer att få möjligheten att driva en egen 
restaurang under sin sommaranställning. Företagarna har väglett ungdomarna i arbetet 
med affärsplan och budget, ordnat ”leasing” av restaurang och startkapital avseende 
råvaror. 
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För att projektet ska lyckas menar Företagarna att det krävs en omfördelning av de 
kommunala medlen för sommararbete för ungdomar. Totalt behöver projektet 249 000 
kronor vilket täcker löner för ungdomarna och sociala avgifter för anställningar i tre 
perioder omfattande tre veckor per period.  Företagarna erbjuder sig att vara administra-
tivt ansvariga för projektet. 
 
De medel Gällivare kommun har anslagit i sin budget, är inte möjliga att omfördela till 
extern intressent på det sätt Företagarna föreslår. Ska medel för projekt liknande detta 
utbetalas, bör det göras antingen i form av en ersättning eller ett bidrag. Varje år arbetar 
kommunen med ambitionen att sommarjobb ska kunna erbjudas så många ungdomar 
som är möjligt, utan prioritering avseende utbildning eller branscher. De senaste åren 
har flera arbetsgivare visat intresse att erbjuda sommararbeten och många ungdomar har 
också blivit placerade hos dessa. 
 
Då företagare tar emot ungdomar för sommararbete har företaget ansvaret för att betala 
lönen till den anställde och sedan har företaget sökt bidrag hos Gällivare kommun avse-
ende 50 procent av kommunens kostnad för en sommarungdom. Hanteringen har funge-
rat bra och de regler som gäller för kommuner och deras verksamhet har respekterats.  
 
Det arbetet Företagarna lagt ned på inventering av möjliga arbetsgivare och uppsökande 
verksamhet bland elever, bör naturligtvis komma ungdomarna till godo. Ett operativt 
samarbete med Gällivare kommun i denna fråga, skulle sannolikt vara möjligt och med-
föra att Företagarnas arbete och kommunens krav kring ansvaret att hantera de gemen-
samma skattepengarna i kommunen, sannolikt skulle kunna förenas. Genom ett sådant 
samarbete skulle ungdomarna vara de stora vinnarna.   
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att inte bevilja Företagarna sökt omfördelning av kommunala medel eller bidrag för 
ungdomars sommararbete, 
 
att föreslå Företagarna att söka samarbete med Gällivare kommuns personalenhet som 
har det operativa ansvaret för sommaranställda ungdomar med kommunal ersättning. 
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§ 45 
Visionsdagar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att visionsdagar för service- och tekniknämnden ska ske den 19-20 maj, 
 
att nästa sammanträde 17 juni ska var i Skaulo.  
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 SoT/2008:68  

§ 46 
Revidering av sotningstaxan  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige  
  
att anta föreslagen revidering av taxan för sotning för Gällivare kommun, 
  
att beslutet träder ikraft 1 juli 2008.  
 
Bakgrund 
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2009 och verksamhetsperioden 2009-2011 ska samtli-
ga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. Upprättandet 
och revidering av kommunens taxa för sotning görs i samarbete med Kommunförbundet 
och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Mot bakgrund av taxans ikraftträ-
dande bör ärendet tas utanför den gemensamma översynen av taxor. 
  
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta föreslagen revidering av taxan för sotning för Gällivare kommun, 
  
att beslutet träder ikraft 1 juli 2008.  
 
Beslutsunderlag 
 1. Förslag avseende revidering av taxan för sotning för Gällivare kommun. 
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 SoT/2008:193  

§ 47 
Revidering av taxa för brandskyddskontroll  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige 
 
att anta föreslagen revidering av taxan för brandskyddskontroller i Gällivare kommun, 
  
att beslutet träder ikraft 1 juli 2008.  
 
Bakgrund 
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2009 och verksamhetsperioden 2009-2011 ska samtli-
ga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. Upprättandet 
och revidering av kommunens taxa för brandskyddskontroll görs i samarbete med 
Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. Då revidering-
arna i taxan ska träda i kraft 1 april 2008 måste revidering av avgifterna tas i särskilt 
beslut.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta föreslagen revidering av taxan för brandskyddskontroller i Gällivare kommun, 
  
att beslutet träder ikraft 1 juli 2008.  
 
Beslutsunderlag 
 1. Förslag avseende revidering av taxan för brandskyddskontroller i    
       Gällivare kommun.  
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 SoT/2008:194  

§ 48 
Uppföljning och prognostisering av kostnaderna för snöröjning, 2008  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att snarast presentera en analys av föränd-
ringen av snöröjningskostnaderna,  
 
att också uppdra åt förvaltningen att presentera en prognos för helåret 2008, 
 
att kommunstyrelsen som budget- och bokslutsnämnd snarast får denna information. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen pekade vid prognosen för februari månad på det un-
derskott som redan då bokförts avseende snöröjningskostnaderna. I syfte att hitta möj-
ligheter att inom egna ramen finansiera underskottet om det stannade vid det belopp 
som redovisades i februari har service- och teknikförvaltningen nogsamt följt också 
mars månads utfall. Vi har med utfallet för mars månad 2008 gjort en beräkning av 
kostnaden för snöröjning för hela verksamhetsåret 2008. I prognosen har hösten/vintern 
2008 beräknats kräva likvärdig snöröjningsinsats som hösten/vintern 2007.  
 
Det avtal som tecknats för perioden 2008 – 2012 innebär en kostnadsökning med 
900 000 kronor per år jämfört med det gamla avtalet. En mera precis redovisning av 
skillnaderna i avtalens kostnader kommer senare att presenteras. Någon ekonomisk 
kompensation för denna merkostnad har inte beviljats service- och tekniknämnden.  
 
Snömängden har varit betydande det senaste året. Under 2007, dvs ht 2006 och vt 2007 
registrerades 37 snödagar och en snömängd på 277 cm. Totalt utfördes 21 snösvängar. 
För ht 2007 och fram till den 4 april har det varit 46 snödagar och en snömängd på 350 
cm. Totalt har 27 snösvängar utförts. 
 
Den uppföljning förvaltningen gjort med redovisade uppgifter enligt ovan pekar på att 
ett underskott motsvarande cirka 2 miljoner kronor kommer att uppkomma.  Förvalt-
ningen har ansett det angeläget att så snart som möjligt göra detta känt för politiken, 
även fast vi inte hunnit göra någon fullständig analys av resultatet ännu. Förvaltningen 
kommer att göra analyser för att mera exakt kunna uppge beräknat underskott och orsa-
ken eller orsakerna till detta. Dessutom kommer en genomgång av rutiner för snöröj-
ning, sandning, principerna för bortforsling mm att göras innan en säker analys kan av-
ges.   
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att snarast presentera en analys av föränd-
ringen av snöröjningskostnaderna.  
 
att också uppdra åt förvaltningen att presentera en prognos för helåret 2008, 
 
att kommunstyrelsen som budget- och bokslutsnämnd snarast får denna information. 
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 SoT/2008:140  

§ 49 
Yttrande till miljö- och byggnadsnämnden avseende ansökan om utökning av verk-
samheten, Gällivare Värmeverk AB  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att för sin del föreslå att ansökan från Gällivare Värmeverk AB i den delen som avser 
avledandet av kondensvatten i Vouskojoki, avslås, 
 
att nuvarande prövotid att släppa det renade kondensvattnet till avloppsreningsverket 
förlängs eller permanentas. 
 
Bakgrund 
Gällivare Värmeverk AB har hos Länsstyrelsen sökt tillstånd för att  
utöka verksamheten vid hetvattencentralen i Gällivare. Service- och tekniknämnden har 
getts tillfälle att yttra sig i ärendet till miljö- och byggnämnden. 
 
För närvarande har Gällivare Värmeverk tillstånd att under en prövotid leda bort det 
renade kondensvattnet till avloppsreningsverket. Den genomgång som gjorts av service- 
och teknikförvaltningen beträffande eventuell påverkan på ledningsnätet eller utgående 
renat avloppsvatten har inte visat något som kan hänföras till kondensvattnet.  
I sina planer för utökning av verksamheten är Värmeverket intresserad att utreda möj-
ligheterna att avleda kondensvattnet till recipienten Vouskojoki. Fiskerikonsulenten har 
i yttrande påtalat de mycket negativa konsekvenserna av att släppa kondensvatten i Vu-
oskojoki med hänsyn till påverkan på de biologiska förutsättningarna för såväl fisk som 
växter. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att för sin del föreslå att ansökan från Gällivare Värmeverk AB i den delen som avser 
avledandet av kondensvatten i Vouskojoki, avslås 
 
att nuvarande prövotid att släppa det renade kondensvattnet till avloppsreningsverket 
förlängs eller permanentas. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Yttrande, va-ingenjör. 
 2. Yttrande, fiskerikonsulent. 
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 SoT/2008:195  

§ 50 
Värmeåtervinnings- och Ventilationsanläggning Gällivare Simhall  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att offerter avseende värmeåtervinnings- och ventilationsanläggning i simhallen Gälliva-
re infordras enligt modellen för Performance Consulting, 
 
att nämndens ordförande ges delegation i ärendet att underteckna beslutet om antagande 
av leverantör. 
 
Bakgrund 
Service och teknikförvaltningen har gjort prisförfrågan avseende utbyte av befintlig 
värmeåtervinnings- och ventilationsanläggning i simhallen, Gällivare. Förfrågan tyder 
på att kostnaden med råge överstiger den budget som finns för arbetet.  
 
Förvaltningen föreslår därför att offerter avseende så kallat Performance Contracting 
(hyrköp) infordras i samarbete med inköpsenheten. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta 
 
att offerter avseende värmeåtervinnings- och ventilationsanläggning i simhallen Gälliva-
re infordras enligt modellen för Performance Consulting, 
 
att 750.000 kr av de befintliga investeringsmedlen går till en kontantinsats för att korta 
av återbetalningstiden, 
 
att resterande 750.000 kr används enligt prioriteringsordning som presenteras för servi-
ce- och tekniknämnden vid nästa sammanträde,  
 
att nämndens ordförande ges delegation i ärendet att underteckna beslutet om antagande 
av leverantör.  
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 SoT/2007:327  

§ 51 
Yttrande över motion med förslag att titta på prissättning på årskort i kommunens 
badhus  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att avslå motionen.  
 
Bakgrund 
Inkommen motion med förslag att se över prissättningen på årskort i kommunens bad-
hus, har översänts till service- och tekniknämnden för yttrande. Service- och teknikför-
valtningen har 26 november 2007 lämnat ett yttrande över motionen till service- och 
tekniknämnden. Vid sammanträde 11 december 2007 § 127 har nämnden också beslutat 
att till kommunstyrelsen lämna yttrande i ärendet. Service- och tekniknämndens yttran-
de har skickats vidare för behandling i kommunfullmäktige.  
 
Ärendet har nu återkommit då inte svaret från nämnden behandlat den fråga motionä-
rerna ville ha belyst. Service- och teknikförvaltningen har därför ”startat om” arbetet 
med att utreda motionärernas förslag och avger nytt yttrande till service- och teknik-
nämnden. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att för sin del rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Beslutsunderlag 
 1. Service- och teknikförvaltningens utredning i ärendet. 
 2. Beslut KsAu § 23, 2008-01-28. 
 3. Beslut Kf § 173, 2007-08-27. 
 4. Motion av Roland Axelsson (s), Siv Vågman (s) och Tommy Karlsson (s). 
 5. Verksamhetsmått. 
 6. Likställighetsprincipen. 
 7. Service- och tekniknämndens protokoll § 127, 2007-12-11. 
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 SoT/2008:165  

§ 52 
Sänkning av priset på årskort, Hakkas badhus  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att på försök från 1 augusti 2008 till 31 juli 2009 sänka priset för årskort i Hakkas bad-
hus för enskild med 100 kronor och för familj med 200 kronor, 
 
att utvärdering görs och presenteras för nämnden när försöksperioden utgår, 
 
att beslutet marknadsförs på ett planerat och lättillgängligt sätt. 
 
Bakgrund 
Inom Hakkas s-förening har frågan om en sänkning av priset för årskorten i badhuset 
skulle medföra att fler besöker badhuset. Frågan är intressant, inte minst ur ett folkhäl-
soperspektiv.  
 
Service- och tekniknämnden har också avgett yttrande i ärende rörande översyn av pri-
serna i samtliga kommunala simhallar med särskilda avgifter för bland annat pensionä-
rer. Service- och tekniknämnden har rekommenderat att motionen i sin helhet avslås. 
Däremot kräver framställan till service- och tekniknämnden om förändring av prissätt-
ningen i Hakkas ett särskilt beslut. 
 
Badhuset i Hakkas har under vinterperioden öppet tre dagar i veckan, totalt tolv timmar 
och sommarperioden nio timmar i veckan. Hakkas badhus skiljer sig på denna punkt i 
väsentlig grad jämfört med våra andra badhus. Grundtanken i förslaget från Hakkas s-
förening är att avgiften i badhuset i Hakkas begränsar antalet besökare och att en lägre 
avgift skulle ge fler besökare.  
 
Det kommunala syftet med anläggningar liknande badhuset i Hakkas, är naturligtvis att 
detta ska nyttjas. Precis som förslagsställarna säger är det värdefullt att många använder 
anläggningen bland annat ur ett folkhälsoperspektiv men också ur ett socialt perspektiv 
för boende i upptagningsområdet. Badhus är dessutom allmänna samlingslokaler där 
tillfälle att diskutera vardagliga frågor och inte minst frågor som rör demokratin i sam-
hället, ges besökarna. Syftet med avgifter är dessutom inte att dessa ska täcka kostna-
derna för anläggningen. Intäkterna som inkommer till kommunerna för avgifter i an-
läggningar liknande denna, kan sägas vara marginella.  
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Den idé Hakkas s-förening framför är värd att pröva under en försöksperiod med start  
1 augusti 2008 och avslutning 31 juli 2009. Efter försöksperioden ska utvärdering pre-
senteras för service- och tekniknämnden. Sänkning av priset för årskort bör göras med 
100 kronor för enskild och 200 kronor för familj. Om årskort ska nyttjas i andra kom-
munala badhus bör normalt årskort lösas. Det rabatterade årskortet  
 
ska förses med stämpel eller annan identifiering och ska gälla Hakkas badhus. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att på försök från 2008 08 01 till 2009 07 31 sänka priset för årskort i Hakkas badhus för 
enskild med 100 kronor och för familj med 200 kronor. 
 
att utvärdering görs och presenteras för nämnden när försöksperioden utgår 
 
att beslutet marknadsförs på ett planerat och lättillgängligt sätt. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Skrivelse av Valter Vågman 
 2. Service- och teknikförvaltningens yttrande 
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 SoT/2008:12  

§ 53 
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) angående återvinningsstation 
Tjautjas  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att avge följande svar på framställan i motionen, 
 
att service- och teknikförvaltningen i samband med kommande diskussioner med För-
packnings- och tidningsinsamlingen angående det återvinningssystem som ska finnas i 
Gällivare påtalar den önskan som boende i Tjautjas framfört, 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
 
Bakgrund 
Inkommen motion med förslaget att Gällivare kommun ska verka för att även Tjautjas-
borna ska kunna lämna sitt sorterade avfall i Tjautjas, har översänt till service- och tek-
niknämnden för yttrande.  
Från den 1 januari 2005 skärptes kraven på service till konsumenterna i förordningen 
om producentansvar för förpackningar och returpapper. Syftet med producentansvaret är 
att producenterna ska ta ansvar för de produkter som de släpper ut på marknaden så att 
produkterna utvecklas i en mer miljöanpassad riktning. Syftet är dessutom att se till att 
de förpackningar, det returpapper och de däck som tillverkas tas om hand på ett miljö-
mässigt godtagbart sätt. Det kan ske genom återanvändning, återvinning eller mate-
rialutnyttjande.  
 
Kommunerna kan inte uppfylla det sk producentansvaret. Gällivare kommun har upplå-
tit markområden åt det företag som ansvarar för återvinningsstationerna FTI (Förpack-
nings- och tidningsinsamlingen) för att möjliggöra utplacering av återvinningskärl. Det 
är FTI som har att besluta var återvinningsstationerna ska placeras. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avge följande svar på framställan i motionen, 
 
att service- och teknikförvaltningen i samband med kommande diskussioner med För-
packnings- och tidningsinsamlingen angående det återvinningssystem som ska finnas i 
Gällivare påtalar den önskan som boende i Tjautjas framfört, 
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att därmed anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Redogörelse i ärendet, Service- och teknikförvaltningens behov.  
 2. Nyhetsbrev från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. 
 3. Kommunfullmäktige § 243, 2007-12-03. 
 4. Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v). 
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 SoT/2008:25  

§ 54 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att Ingamaj Backman representerar Service- och tekniknämnden vid Norrbottens idrotts-
förbunds jubileumsmottagning den 19 april 2008 samt 
 
att Bernt Lass anmäls till Temadag ”Fritidsanläggningar – vem skall äga och driva våra 
anläggningar i framtiden?” den 20 maj 2008 i Sävast. 
 
Bakgrund 
Norrbottens idrottsförbund inbjudet till jubileumsmottagning med middag i samband 
med firande av NIF 100 år. 
Datum: Lördagen den 19 april 2008 kl 18:00 
Plats: Nordkalotten Hotell & Konferens, Luleå 
Anmälan: Senast 4 april. 
 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till Temadag ”Fritidsanläggningar – vem skall 
äga och driva våra anläggningar i framtiden?” 
Datum: Tisdagen den 20 maj 2008 
Plats: Skapa Hotell & Konferens, Boden – Sävast 
Anmälan: Senast 24 april. 
Pris: 800 kr/deltagare exkl moms inkl kaffe och lunch. 
 
Kommunakuten AB inbjuder till kurs ”Hur skall vi hantera den offentliga upphandling-
en i vår kommun?” 
Datum: fredag 9 maj 2008 
Plats: Saturnus Konferens, Stockholm 
Anmälan: Senast 15 april 2008 
Pris: 2.250 kr exkl moms inkl lunch samt för- och eftermiddagskaffe. 
 
Svenska Kommunal-Tekniska föreningen i samarbete med Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Kalmar kommun inbjuder till Gatukontorsdagar – forum för stadsmiljö. 
Datum: 20-22 maj 2008 
Plats: Kalmar 
Pris: 3.600 kr exkl moms för medlemmar. För ickemedlemmar 4.400 kr exkl moms. 
Deltagare under 35 år deltar för halva priset.  
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