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§ 61 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Delgivningar 
Delgivningar redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SOT 2009:11 105 
Förvaltningschefen informerar 
 
2. SOT  2009:149  007 
Kf-beslut § 27/2009. Ansvarsfrihet för år 2008 
 
3. SOT 2009: 773 
Protokoll från Hälsorådets möte 3 mars 2009. 
 
4. SOT 2009:144 019 
Ansökan om bidrag för energi- och klimatrådgivning mot kommunal verksamhet Gälli-
vare och Jokkmokks kommuner. 
 
5. SOT 2009:144 019  
Information från Sveriges Kommuner och Landsting: Nytt om klimat- och energipolitik. 
 
6. SOT 2009:153 106  
Kommunförbundet Norrbottens sammanträdesprotokoll 2009-03-19. 
 
7. SOT 2008:362 450 
Samverkansplan för Avfall Norrbotten. § 6, 2009-03-19. 
 
8. SOT 2009:115 370 
Ks-beslut § 70/2009. Övertagande av elavtal. 
 
9. SOT 2009:122 420 
Miljörapport 2008 Gällivare Flygplats. 
 
10. SOT 2009:150 291 
Kf-beslut § 35/2009. Ullatti skola. 
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11. SOT 2008:582 214 
Kf-beslut § 34/2009. Tilläggsanslag för utbyggnad av Söderbergskullar. 
 
12. SOT 2008:472 317 
Kf-beslut § 37/2009. Motion av Bror Wennström (skp) – Belysning till den del av ”Va-
rantie” (Markitta) som är mörklagd. 
 
13. SOT 2009:107 026 
Kommunala pensionärsrådet § 28/2009. Nya frågor. 
 
14. SOT 2009:203 435 
Fiskevårdsbidrag och bidrag till Gällivare kommuns Jaktvårdskrets för viltvårdande 
åtgärder samt minkfångst för verksamhetsåret 2009. 
 
15. SOT 2009:167 454 
Länsstyrelsens beslut om tillstånd till transport av farligt avfall. 
 
16. SOT 2008:47 512 
 SOT 2009:60 512 
Länsstyrelsens beslut dnr 258-1615-09, överklagande av Service- och tekniknämndens 
beslut 2009-01-20 angående tillfällig lokal trafikföreskrift för terrängskotertrafik vid 
tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, för perioden 26 januari till 15 april 
2009. 
 
17. SOT 2008:47 512 
 SOT 2009:62 512 
Länsstyrelsens beslut dnr 258-1603-09, överklagande av Service- och tekniknämndens 
beslut 2009-01-20 angående tillfällig lokal trafikföreskrift för terrängskotertrafik vid 
tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, för perioden 26 januari till 15 april 
2009. 
 
18. SOT 2008:47 512 
 SOT 2009:64 512 
Länsstyrelsens beslut dnr 258-1613-09, överklagande av Service- och tekniknämndens 
beslut 2009-01-20 angående tillfällig lokal trafikföreskrift för terrängskotertrafik vid 
tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, för perioden 26 januari till 15 april 
2009. 
 
19. SOT 2009:139 253 
Ks-beslut § 5/2009. Försäljning av fastigheterna Trumman 4 och 5 i Gällivare. 
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20. SOT 2009:213 511 
Vägverkets information om nya hastighetsgränser – för liv och miljö. 
 
21.  
Redovisning av GVA/F,s verksamhetsuppföljning. 
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 SoT/2009:5  

 
§ 62 
Delegationer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden har 
 
tagit del av delegationsbesluten. 
 
Bakgrund 
Delegationerna redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
EKONOMIFRÅGOR 
 
Nedskrivningar av kundfordringar 2006, 2008 
 
Ekonomiassistenten har på delegation gjort nedskrivningar understigande ett halvt bas-
belopp av kundfordringar enligt sammanställning. 
 
Verksamhet Belopp som nedskrives 
790  Enskilda VA-anläggningar 12.654 kr 
 
Fordringarna har överlåtits till Lindorff för långtidsbevakning. 
 
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
 
Ordföranden för Service- och tekniknämnden har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum            Objekt          Entreprenör__________ 
2009-04-03     Beläggningsarbeten 2009-11. Ramavtal AB Berggren&Bergman, 
  Luleå  
2009-04-22 Ombyggnad för Särskolan Sjöparkskolan HT Bygg Konsortium, 
  Övertorneå 
2009-05-04 Sluttäckning deponi Kavahedens avfalls- AB Berggren&Bergman, 
 Anläggning Luleå  
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Förvaltningschefen för Service- och teknikförvaltningen har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum Objekt Entreprenör_____________ 
2009-03-10 Leverans av HK-buss till AMA Eriksson Bil i Gällivare AB
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 SoT/2009:6  

 
§ 63 
Kommunala råden informerar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Janete Henricsson informerade om att Terttu Kult har varit på Kommunala pensionärs-
rådet. De frågor som pensionärsrådet hade var vad som händer med pensionärsservice 
2010 samt att de ställer sig positiva till framtagande av legitimation för personal inom 
Gällivare kommun med synpunkten att det är viktigt att ta hänsyn till de synskadade. 
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 SoT/2009:53  

 
§ 64 
Budgetuppföljning mars 2009  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningen, 
 
att besluta att anta det sparförslag motsvarande 3 miljoner som förvaltningen redovisar. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för perioden januari-mars är upprättad.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen redovisar ett möjligt spar under 2009 på motsvarande 3 miljoner kronor 
som kan nyttjas för att klara den kommunala ekonomin.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden 
 
att godkänna budgetuppföljningen. 
 
att besluta att anta det sparförslag motsvarande 3 miljoner som förvaltningen redovisar. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Budgetuppföljning jan-mars 2009. 
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 SoT/2009:174  

 
§ 65 
Investeringsbudget 2010. Plan 2011-2012  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde den 19 maj 2009. 
 
Bakgrund 
Förslag till investeringsbudget 2010 och plan 2011-2012 har upprättats. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Konsekvenser i enlighet med ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En del investeringar i främst parker och fritidsanläggningar kan medföra positiva kon-
sekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Ärendet lämnas öppet till service- och tekniknämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Investeringsbudgetförslag. 
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 SoT/2009:175 

 
§ 66 
Förslag driftbudget 2010. Plan 2011-2012  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde den 19 maj 2009. 
 
Bakgrund 
Förslag till driftbudget 2010 och plan 2011-2012 har upprättats. 
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 SoT/2009:173  

 
§ 67 
Va-taxa 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till va-taxan 2010. 
 
Bakgrund 
Va-taxan utgörs av två delar; anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgif-
ten, som är en engångsavgift, debiteras vid ny- och tillbyggnad av fastighet. Bruknings-
avgiften består av en fast och en rörlig avgift som faktureras  
4 ggr/ år. 
 
För att kunna jämföra kostnader mellan kommunerna i landet har en normfastighet, som 
kallas typhus A, skapats av Svenskt Vatten AB. Typhus A avser en fastighet med frilig-
gande källarlös enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med wc, tvättstuga, ett 
extra toalettrum samt garage. Våningsytan är 150 kvm (garage om 15 kvm medräknat), 
tomtytan 800 kvm. Fastigheten är ansluten till allmänna ledningar för vatten samt spill- 
och dagvatten. Vattenmätarstorleken qn = 2,5m3/h. Vattenförbrukningen antas uppgå till 
150 kbm /år. 
 
Anläggningsavgiften 
Avgiften är fastställd i taxan och erläggs av fastighetsägaren.  
Anläggningsavgiften för ett typhus A är i Gällivare kommun för närvarande 75.000 kr. 
inkl. moms. 
     
Brukningsavgiften 
Avgiften består av en fast- och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är mätar- och lägen-
hetsavgift och den rörliga avgiften är förbrukad kbm renvatten. 
Brukningsavgiften för ett typhus A är i Gällivare kommun 4.730 kr. inkl. moms  
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I underlaget till taxan är det beräknat att kostnader kommer att öka för:  
Entreprenader  350 tkr 
Kemikalier  150 tkr 
Löneökningar  200 tkr 
Återställa planerat underhåll  600 tkr 
Förstärka planerat underhåll för att minska kostnader för 
akuta åtgärder                                                                                            350 tkr 
Övriga kostnader                                                                                 100 tkr  
      1 750 tkr                   
 
En ökning av va-taxan med 5 % ger 1.750 tkr vilket innebär att täckningsgraden blir  
100 %.         
 
Anläggningsavgiften för typhus A blir enligt vårt förslag 78.750 kr. inkl. moms. 
och brukningsavgiften blir 4.967 kr. inkl. moms. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen höjning av Va-taxan innebär 100% täckningsgrad. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Service- teknikförvaltningens förslag till service- och tekniknämnden 
 
att kommunfullmäktige antar förslaget till va-taxan 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Va-taxa 2010. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid  110 (157) 
 
 2009-05-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2009:176  

 
§ 68 
Renhållningstaxa 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning, samt 
 
att anta den föreslagna renhållningstaxan.    
 
Bakgrund 
Renhållningstaxan justerades senast 2006  med en prishöjning på 4 % för att uppnå noll-
resultat i verksamheten. För verksamhetsåren 2006, 2007, 2008 och 2009 gjordes ingen 
prisjustering. Inför 2010 har taxekonstruktionen förändrats och består numera av en 
grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnader 
för administration, information, framtagande av avfallsplaner, renhållningsföreskrifter, 
del av kostnaden för återvinningscentraler samt miljöstationer. m.m. Efter beräkning av 
kostnaderna i verksamheten föreslås olika procentuella höjningar för villor, fritidshus, 
hyreshus och lokaler/företag. De nya miljökraven leder till större krav på sortering hos 
hushållen och för att åstadkomma detta har en fastighetsägare möjlighet enligt nya taxan 
att få lägre taxa än en som väljer att fortsätta att ha blandat avfall. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En villaägare med en 190 liters kärl och som lämnar blandat avfall föreslås få en taxe-
höjning från 1743 kr till 1955 kr exkl. moms, varav den nya avgiften är uppdelad på en 
grundavgift på 1340 kr och en rörlig avgift på 615 kr. 
Avgiften för 9 gångers tömning av ett fritidshus höjs från 448 kr till 830 kr exkl. moms 
bestående av en grundavgift på 530 kr och en rörlig avgift på 300 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning 
 
att anta den föreslagna taxan. 
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Beslutsunderlag 
 1. Renhållningstaxa 2010. 
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 SoT/2009:179  

 
§ 69 
Avgift för felsorterat avfall 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen avgift för felsorterat avfall 2010. 
 
Bakgrund 
Farligt avfall, el-avfall och hushållsavfall blandas felaktigt ihop med övrigt avfall som 
vägs in i container på Kavahedens avfallsanläggning. Detta skapar hanteringsproblem 
och onödiga kostnader för anläggningen. 2009 infördes en avgift på 800 kronor per ton 
för felsorterat/otillåtet avfall som vägs in. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Lagstiftningen, kontrollerna och kraven på den kommunala avfallshanteringen ökar 
ständigt vilket också innebär att kraven på våra avfallslämnare måste öka. Kostnaderna 
för omhändertagande av felsorterat/otillåtet avfall skall bäras av avfallslämnaren.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att, från och med 1 januari 2010, höjs avgiften från 800 kronor per ton till 1 000 kronor 
per ton för felsorterat/otillåtet avfall som lämnas till anläggningen. 
 
att kommunfullmäktige antar föreslagen avgift för felsorterat avfall 2010. 
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 SoT/2009:177  

 
§ 70 
Mottagningsavgift/taxa Kavahedens avfallsanläggning 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upprättad mottagningsavgift för företagsavfall Kavahedens avfallsanläggning ska 
gälla, 
 
att föreslagna avgifter för företagsavfall införs fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
Företagens verksamhetsavfall är utsatt för konkurrens vilket kräver nya avgifter. Mark-
naden styr värdet på avfallet vilket medför att prisbilden måste följa marknaden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genom en anpassad avgift kan avfallsmängderna och intäkterna öka. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att kommunfullmäktige beslutar att mottagningsavgift för företagsavfall Kavahedens 
avfallsanläggning ska gälla 
 
att föreslagna avgifter ska uttas from 1 juli 2009.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag: Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning. 
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 SoT/2009:169  

 
§ 71 
Förslag till avgift för företag vid kommunens återvinningscentral  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen avgift för företag vid kommunens återvinningscentral, 
 
att avgiften fastställs till 250 kronor per besök, 
 
att avgiften införs fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
Återvinningscentralerna (ÅVC) i kommunen finns främst till för hushåll inom kommu-
nen. Återvinningscentralerna betalas av de hushåll som är renhållningsabonnenter. 
Många företag använder återvinningscentralerna där de sorterar sitt avfall, vilket är mil-
jömässigt bra. Tyvärr är det endast 87 företag som betalar den årliga avgift som finns 
idag på 1 500 kronor eller 2 000 kronor. Totalt är det en intäkt på drygt 130 000 kronor 
per år. Denna avgift finns inte fastställd i någon taxa i dagsläget och är inte proportio-
nerlig i förhållande till avfallsmängder och kostnader. Detta innebär att hushållen sub-
ventionerar företagens avfall i dagsläget. Det är också svårt för ÅVC-personal att veta 
vilka företag som betalat avgiften eftersom kontrollsystem saknas. 
 
Den totala mängden grovavfall på ÅVC uppgick under 2008 till nästan 2 600 ton. Det är 
omöjligt att säga hur stor del av avfallet på ÅVC som kommer från företagen men tro-
ligtvis är det minst hälften.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppskattningsvis besöks ÅVC av 15 företag per dag. Detta resulterar i cirka 3 700 be-
sök per år och intäkten skulle uppgå till dryga 900 000 kronor per år om en avgift på 
250 kronor per besök togs ut. Om en avgift införs kan det innebära att antalet besök 
minskar. Det kan också resultera i att fler företag väljer att väga in sitt avfall på anlägg-
ningen. 
 
För att kunna fakturera besökande företag och ha kontroll över antalet besök på ett smi-
digt och enkelt sätt kan en kortterminal köpas in och installeras vid rampen. Företagen 
köper ett kort som dras vid varje besök, besöket registreras och resulterar i en faktura 
via befintligt ekonomisystem. ÅVC-personalen kan kontrollera att kort dragits via dis-
play eller kvittoskrivare.  
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Kostnaden för detta beräknas vara mellan 70 000 kronor och 100 000 kronor om samma 
leverantör ska användas som för övriga våg och passersystem. Systemet beräknas betala 
sig på kort tid. 
 
Investeringen kan finansieras av medel som finns avsatta för förstudie för utveckling av 
Kavahedens avfallsanläggning. (Ansvar 131, projekt 78121). 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att kommunfullmäktige antar föreslagen avgift för företag vid kommunens återvin-
ningscentral. 
 
att avgiften fastställs till 250 kronor per besök. 
 
att avgiften införs fr.o.m 1 juli 2009. 
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 SoT/2009:178  

 
§ 72 
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta slamtömningstaxan för enskilda avloppsanläggningar 2010. 
 
Bakgrund 
Slamtömningstaxan justerades senast 2008 med en prishöjning på 5 % för att uppnå 
nollresultat i verksamheten. För verksamhetsåret 2009 gjordes ingen prisjustering. Inför 
verksamhetsåret 2010 har entreprenörens index räknats upp med 4,1 procent och övriga 
kostnader i verksamheten har också höjts vilket innebär att priserna i taxan måste höjas. 
Efter beräkning av kostnaderna i verksamheten föreslås en höjning av priserna med 6 
procent. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En fastighetsägare med en sluten tank på 3 kbm kommer att få en taxehöjning från 1387 
kr till 1470 kr. 
Tömningskostnaden för en 3 kbm:s slamavskiljare höjs från 872 kr till 924 kr. 
En extra tömning av en sluten tank på 3 kbm höjs till 1614 kr plus en tillkommande 
avgift på 105 kr per kbm. 
En extra tömning av en slamavskiljare på 3 kbm kommer att gå på 1666 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att kommunfullmäktige antar slamtömningstaxan för enskilda avloppsanläggningar 
2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Förslag till 2010 års – taxa. 
 2.  Gällivare kommuns författningssamling, Taxor och avgifter. 
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 SoT/2009:185  

 
§ 73 
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxan för transporttillstånd 2010. 
 
Bakgrund 
Ansökningsavgifter tas ut dels för att täcka kostnader vi har för handläggningen av 
ärendena som även skall delges transportstyrelsen och polisen. I visa fall krävs även 
samråd. 
  
Tidigare avgifter är redovisade i beslutsunderlag, Gällivare kommuns författningssam-
ling. 
 
Nytt förslag till ändrade avgifter: 
 
Bred transport under 4,5 meter:  500 kr 
     ”         ”       över        ”         :  1 000 kr 
 
Tung transport                           :  1 000 kr 
 
Lång transport över 3,5 meter    :  1 000 kr 
   ”          ”        under   ”             :  500 kr 
 
Ärenden där skyndsam handläggning påkallats: 1 200 kr 
 
Avgift för ansökan om dispens för transporter med en bruttovikt överstigande 100 ton 
bereds och beslutas i särskild ordning. 
 
Ansökningsavgift tas ut även om beslutet innebär avslag och likaså om handläggning 
avbryts på sökandens begäran. Har inget arbete nedlagts på ärendet utgår ingen avgift. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avgifterna bidrar till kostnadstäckning för handläggning av ärendena. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Väghållare har kontroll, och ger villkor för bl.a. lämplig färdväg för det tunga och breda 
transporterna. Därmed kan transsporter i anslutning till skolor och andra platser där barn 
vistas i möjligaste mån undvikas. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden. 
 
att kommunfullmäktige antar taxan för transporttillstånd 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Författningssamling. 
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 SoT/2009:184  

 
§ 74 
Torghandelstaxa 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen Torghandelstaxa för 2010. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningens enhet Gata/Park har fått i uppdrag att komma med 
förslag i rubricerat ärende. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget täcker de driftskostnadsökningar som verksamheten medför. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdom föreligger 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att kommunfullmäktige antar föreslagen Torghandelstaxa för 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Förslag Torghandelstaxa 2010. 
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 SoT/2009:186  

 
§ 75 
Taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxan enligt alternativ 1. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningens enhet Fritid har fått i uppdrag att föreslå taxor och 
avgifter för rubricerat ärende där tre förslag är utarbetade.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det första förslaget är oförändrade taxor enligt 2009, det andra förslaget bygger på en 
höjning som kompenserar driftskostnadsökningar och det tredje ger en intäktsökning 
som ger en nettovinst. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Taxehöjningar riskerar att begränsa föreningslivets ungdomsverksamhet vid våra Fri-
tidsanläggningar. Ökad risk för mindre bad och bowlingspel bland ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen överlämnar ärendet utan yttrande för beslut till servi-
ce- och tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Förslag taxor och avgifter 2010. 
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 SoT/2009:180  

 
§ 76 
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarli-
ga och explosiva varor (LBE) att gälla fr.o.m. 2009-07-01  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet inför 2010 ska samtliga taxor och avgifter ses över och 
vid behov ska förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjäns-
ten har upprättat förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor innebär en kostnadshöjning enligt AKI september 
2007 till september 2008. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn 
enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor att 
gälla fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Räddningstjänstens förslag avseende taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 

olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor fr.o.m. 1 juli 2009. 
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 SoT/2009:181  

 
§ 77 
Räddningstjänstens interna taxa för teknisk service 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering 
m.m. att gälla fr.o.m. 1 januari 2010. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid be-
hov ska förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjänsten har 
upprättat förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet att träda i 
kraft fr.o.m 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till förändring av intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering m.m 
innebär en kostnadshöjning med 3 % avseende arbetskraft och 20 % maskiner och öv-
rigt material. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget har inga kända konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen förändring av intern taxa för 
teknisk service, säkerhetsvakt, sanering m.m. att gälla fr.o.m. 1 januari 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Räddningstjänstens förslag avseende intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, 

sanering m.m. att gälla fr. o. m 1 januari 2010. 
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 SoT/2009:182  

 
§ 78 
Räddningstjänstens externa taxa för teknisk service 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering 
m.m. att gälla fr.o.m. 1 januari 2010. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet 2010 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid be-
hov ska förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjänsten har 
upprättat förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet att träda i 
kraft 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till förändring av extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering m.m 
innebär en kostnadsökning med 3 % avseende arbetskraft och 20 % maskiner och övrigt 
material. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget har inga konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen förändring av extern taxa för 
teknisk service, säkerhetsvakt, sanering m.m. att gälla fr.o.m. 1 januari 2010. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Räddningstjänstens förslag avseende extern taxa för teknisk service, säkerhets-

vakt, sanering m.m. fr.o.m. 1 januari 2010. 
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 SoT/2009:183  

 
§ 79 
Taxa för brandskyddskontroll att gälla fr.o.m. 2009-07-01  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen revidering av taxan för brandskyddskontroll i Gällivare kommun att 
gälla fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2010 och verksamhetsplaneringsperioden 2011 – 2012 
ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. Upp-
rättandet och revidering av kommunens taxa för brandskyddskontroll görs i samarbete 
med Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Taxan för brandskyddskontroll höjs med det nya sotningsindexet 3,14 % som träder i 
kraft 1 juli 2009 efter förhandlingar mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget på ny brandskyddskontroll taxa har inga konsekvenser för barn och ungdomar  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av taxan för brandskydds-
kontroll i Gällivare kommun 
 
att beslutet träder ikraft 1 juli 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag avseende revidering av taxan för brandskyddskontroll i Gällivare kommun. 
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 SoT/2009:188  

 
§ 80 
Sotningstaxa att gälla fr.o.m. 2009-07-01  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta revidering av sotningstaxan i Gällivare kommun att gälla fr.o.m. 1 juli 2009. 
 
Bakgrund 
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2010 och verksamhetsplaneringsperioden 2011 - 2012 
ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. Upp-
rättande och revidering av kommunens taxa för sotning görs i samarbete med Svenska 
Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Taxan för sotning höjs med det nya sotningsindexet 3,14 % som träder ikraft 1 juli 2009 
efter förhandlingar mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmäs-
tares Riksförbund. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget på ny sotningstaxa har inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta revidering av sotningstaxan i Gällivare kommun. 
 
att beslutet träder ikraft 1 juli 2009. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Räddningstjänstens förslag avseende revidering av taxan för sotning i Gällivare 

kommun.  
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 SoT/2009:116  

 
§ 81 
Taxa för felparkeringsavgifter 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att parkeringsavgiften skall vara oförändrad. 
 
Bakgrund 
Gatuavdelningen har årligen problem med felparkerade bilar som hindrar snöröjning, 
gatusopning och kan utgöra trafikfara för allmänheten. 
Det är viktigt att reglerna i de lokala trafikföreskrifterna och trafikförordningen efterlevs 
för att uppnå trygghet och trevnad i trafikmiljön i tätorten. 
 
Nuvarande avgift för överträdelse mot regler om stannande och parkering enligt trafik-
förordningen och Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter är 500 kr. 
Nuvarande avgift för otillåten parkering på plats avsedd för funktionshindrade är 700 kr. 
 
Enligt regeringsbeslut är högsta tillåtna avgift 1000 kr. 
Service och teknikförvaltning anser att det f n v inte finns anledning att införa några 
ändringar i felparkeringsavgiften. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
God efterlevnad av parkeringsföreskrifterna får positiva konsekvenser gör gatuunderhål-
let. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är viktigt för ungdomar att vistas i en trafikmiljö som präglas av ordning och tydliga 
regler. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att parkeringsavgiften skall vara oförändrad. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Författningssamling. 
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 SoT/2009:171  

 
§ 82 
Taxa för pensionärsservice 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för pensionärsservice revideras fr.o.m. 1 januari 2010 enligt förslag. 
 
Bakgrund 
Sedan starten i april 2003 fastlades en taxa/avgift för de tjänster som pensionärsservice 
utför till pensionärer. Ingen revidering av taxor/avgifter är genomförd sedan 2003. Tax-
an består av tre typer av tjänster, städning, fönsterputsning, snöskottning, gräsklippning 
m.m. och sällskap till läkare apotek, bank, handling m.m. Fixar-malte bistår med att 
flytta möbler, uppsättning gardinstänger, hyllor, byte av glödlampor, se över vad som 
behöver göras för att förhindra fallolyckor m.m. 
 
I tidigare beslut som är taget vid service- och tekniknämnden 2007-02-25 § 25, projekt 
pensionärsservice ”Fixar-Malte” framgår det att inga personal- och transportkostnader 
tas ut för ”Fixar-Maltes” tjänster. Tjänsten som fixare har funnits sedan 2008-04. 
 
Enligt gällande budgetdirektiv ska samtliga taxor se över och vid behov revideras årli-
gen. Att inte nu aktuell taxa reviderats beror på tidigare förmånliga avtal med andra 
myndigheter. Nu har också beslut kommit som innebär att tjänsterna ska momsbeläggas. 
 
De inkomster som avgifterna genererar ger inte täckning för exempelvis bränslekostna-
der och därav finns ett behov av att revidera taxan/avgiften för att säkerställa driften 
utifrån de ökade kostnaderna.  
  
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och teknikförvaltningens förslag om höjning av taxa/avgift har inga ekonomis-
ka konsekvenser för service- och tekniknämnden. Detta skulle kunna innebära ett lägre 
äskande om engångsanslag till driften från kommunstyrelsen.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan för pensionärsservice revideras enligt 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Förslag på taxa/avgift pensionärsservice  
 2.  Projekt pensionärsservice 
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 SoT/2009:187  

 
§ 83 
Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa timtaxa för tillfällig dödsboförvaltning till 0,6682 % av gällande prisbasbe-
lopp. 
 
Bakgrund 
Enligt 18 Kap 2 § Ärvdabalken har kommunen ansvar för vård av dödsbo, tillfällig 
dödsboförvaltning, då dödsbodelägare saknas. För kostnaderna med anledning av denna 
dödsboförvaltning har kommunen rätt till ersättning av boet. Erfarenhet visar att det i 
flertalet dödsbon finns ekonomiska resurser för en förvaltningskostnad. Många dödsbon 
saknar dödsbodelägare och få då allmänna arvsfonden som arvinge. 
 
Vid dödsboförvaltning har kommunen i uppdrag att se till att boet bevaras intakt vilket 
sker efter besök i boet. Uppdraget innebär även att påbörja avveckling av dödsboet ge-
nom kontakter med folkbokföring och bank m.m samt efterforskning av arvsberättigade 
släktingar. Om släktingar ej finns att återfinna kontaktas allmänna arvsfonden för över-
lämnande. I uppdraget kan också ingå att besluta om och ordna med gravsättningen. 
 
En kommun får inte ta ut högre avgift än den som motsvarar kostnaden för den tjänst 
som kommunen tillhandahåller. De kostnader som kommunen har för denna hantering 
är lönekostnad samt lönebikostnader motsvarande sociala avgifter, samt viss kostnad 
övrig administration. Timkostnad baserad på 2009 års inkomstläge med hänsyn tagen 
till semesterersättning, sociala avgifter samt till övrig administration uppgår till 286 
kronor, eller 0,6682 % av gällande prisbasbelopp på 42800 kronor. Intäkten är moms-
pliktig varför moms med 25 % tillkommer på beloppet. Avgiften bör tas ut per timme då 
tidsåtgången för varje förvaltningsuppdrag varierar kraftigt. 
 
Dödsbon där kommunal förvaltning inte blir aktuell har oftast kostnader för avveckling 
och bouppteckning till boutredningsman eller dylikt. Ur rättvisesynpunkt anser förvalt-
ningen att avgift bör tas ut från dödsbon där kommunen får ansvaret. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid en ärendemängd på sammanlagt tre tillfälliga förvaltningar per år och en genom-
snittlig tidsåtgång av 12 timmar per ärende blir nettointäkt 10300 kronor per år 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
 
att service- och tekniknämnden hos kommunfullmäktige begär fastställande av timtaxa 
för tillfällig dödsboförvaltning till 0,6682 % av gällande prisbasbelopp. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Uträkning av kostnaden.                      
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 SoT/2008:564  

 
§ 84 
Service- och tekniknämndens delegationsordning  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag till delegationsordning under förutsättning att kommunfullmäk-
tige fastställer förslag till förändring i reglemente. 
 
Bakgrund 
Delegationsordningarna i Gällivare kommun har setts över. Den allmänna delen består 
av riktlinjer och principer och delegationer i personal- och ekonomiärenden. Den verk-
samhetsspecifika delen har sin utgångspunkt i de verksamheter som nämnden har ansvar 
för enligt reglementet.  
 
Nu föreslagen delegationsordning innehåller förändringar både i ärendetyper som före-
slås delegeras men också förändringar i layout och text. Den förändring som föreslås 
vad avser service- och tekniknämndens delegation att justera taxor och avgifter under 
särskilda omständigheter innebär att reglementet för service- och tekniknämnden behö-
ver revideras. Ärende som redovisar den revideringen presenteras separat.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är en trygghet för alla att kunna få information om vem som beslutar i olika frågor. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta förslaget till delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Nu gällande delegationsordning. 
 2.  Förslag till ny delegationsordning. 
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 SoT/2009:207  

 
§ 85 
Revidering av service- och tekniknämndens reglemente  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta upprättat förslag till reglemente för service- och tekniknämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2009 § 8 därmed upphör att gälla.  
 
Bakgrund 
I kommunplanen för verksamhetsperioden 2010 – 2012 har särskilt markerats att servi-
ce- och tekniknämnden ska ges delegation att fatta beslut om avtal avseende lägre mot-
tagningsavgifter i konkurrenssyfte. Noteringen syftar på de avgifter som finns för om-
händertagande av avfall vid Kavaheden. Service- och tekniknämnden har ansvar för 
flera taxor och avgifter som skapar problem med nuvarande ordning, att taxor ska be-
handlas av kommunfullmäktige en gång per år. 
 
Detta gäller dels de taxor och avgifter som kommunstyrelsen uppmärksammat och note-
rat i kommunplanen men det gäller också taxor där prisjusteringarna grundar sig på in-
dex som parter varit överens om. Som exempel på en sådan taxa kan sotningstaxan 
nämnas. Till de förstnämnda hör framförallt de avgifter och taxor som reglerar priset för 
avlämnande av olika typer av avfall på Kavahedens avfallsanläggning.  
 
Service och teknikförvaltningen har utarbetat ett förslag till revidering av gällande reg-
lemente för service- och tekniknämnden. De föreslagna tilläggen har markerats med röd 
text. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har vissa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Bland annat kan taxor 
och/eller avgifter inom nämndens affärsverksamhet bli mer effektiva. Också de tax-
or/avgifter som regleras med index kommer att bli effektivare och framförallt följa de 
överenskommelser som parterna skrivit under. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga. 
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att kommunfullmäktige antar föreslagen revidering av nämndens reglemente 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande reglemente 
2. Föreslagen revidering av reglemente. 
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 SoT/2009:93  

 
§ 86 
ALIS detaljplanering och resultat  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta detaljplaneringen av projektet ALIS – Arbetslivsintroduktion I Samverkan.  
 
Bakgrund 
ALIS – Arbetslivsintroduktion I Samverkan, är ett projekt som syftar till att nyanlända 
flyktingar snabbare och lättare än i dag ska kunna bli självförsörjande. Ett samarbete 
mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Komvux samt en kombination av svensk-
studier och praktik bör få till följd att syftet uppfylls. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Syftet med projektet är att deltagarna tidigare ska bli självförsörjande. Lyckas detta 
minskar den ekonomiska belastningen på kommunen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Positiva effekter för barn och ungdomar är att förutsättningarna för föräldrarnas själv-
försörjning ökar. 
 
Förslag till beslut 
 
att anta detaljplaneringen av projektet ALIS – Arbetslivsintroduktion I Samverkan.  
 
Beslutsunderlag 
 1.  Detaljplanering ALIS. 
 2.  Resultat. 
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 SoT/2008:148  

 
§ 87 
Ullatti skola, framställningar från föreningar i Ullatti  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30 § 35 skall verkställas. 
 
Bakgrund 
I skrivelse till kommunstyrelsen anger Ullatti IF att de önskar en dialog angående lokal-
användningen i Ullatti. Byns föreningar med föräldragruppen anger att dom önskar att 
skolbyggnaden blir kvar i Ullatti. Kommunfullmäktige har beslutat att skolan skall flyt-
tas till Gällivare men att lämplig del kan lämnas kvar, under förutsättning att förening-
arna svarar för driftkostnaden (hyra). Efter besök i Ullatti har service och teknik förvalt-
ningen tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen enats om att lämna kvar den 
tillbyggda förskoledelen. Dessa får i första hand användas av tvättstugeföreningen och 
PRO i Ullatti under förutsättning att hyra betalas för lokalerna. 
 
Förslag till beslut 
 
att service- och tekniknämnden anser att kommunfullmäktiges beslut ska verkställas. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Skrivelse från Ullatti bys föreningar + föräldragruppen 
 2. Ks-beslut 2009-03-18 § 51. 
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 SoT/2008:540  

 
§ 88 
Detaljplan, del av Tjautjas 1:6, bostäder  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att förorda att fastighetsägarna bygger ett ledningsnät inom planområdet som sedan an-
sluts till kommunens ledningsnät via ett avtal, 
 
att ledningsnätet inom området inrättas som en gemensamhetsanläggning, 
 
att fastighetsägarna står för samtliga kostnader fram till anvisad förbindelsepunkt inom 
befintligt verksamhetsområde. 
 
Bakgrund 
Ett nytt förslag till planområde har upprättats i byn Tjautjas södra del. 
Planområdet ingår inte i verksamhetsområdet för allmänt vatten och spillvatten, med 
ledningar har dimensionerats för att möjliggöra en anslutning av området. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdom. 
 
Förslag till beslut 
 
att förorda att fastighetsägarna  bygger ett ledningsnät inom planområdet som sedan 
ansluts till kommunens ledningsnät via ett avtal. 
 
att ledningsnätet inom området inrättas som en gemensamhetsanläggning 
 
att fastighetsägarna står för samtliga kostnader fram till anvisad förbindelsepunkt inom 
befintligt verksamhetsområde. 
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 SoT/2009:147  

 
§ 89 
Förslag avseende åtgärder för transportinfrastrukturen, 2010-2021  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag till åtgärdsplanering för transportinfrastrukturen 2010-2021. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen, Banverket och Vägverket har tillsammans besökt Norrbottens kommuner 
och informerat om arbetet med åtgärdsplaneringen för transportinfrastrukturen perioden 
2010 – 2021.  
Arbetssättet för kommunerna är förändrat och redovisningen ska göras på ett annat sätt. 
I syfte att underlätta arbetet för kommunerna och arbetet med att sedan sammanställa 
kommunernas behov, önskemål och synpunkter på nuvarande brister föreslås arbetet 
utföras i tre steg med stöd av tre olika mallar/bilagor. 
 
Bilaga 1 avser prioriteringar utifrån övergripande mål, funktioner, stora viktiga projekt 
för regionen mm. I bilagan ska objekt, prioriteringsordning, och brister eller önskemål i 
transportinfrastrukturen redovisas. I bilaga 2 ska de tio högst prioriterade objek-
ten/behoven i kommunen redovisas. Objekten ska beskrivas tydligare, syfte och förvän-
tade effekter ska uppges. I bilaga 3 ska de objekt som prioriteras lägre än objekten i 
bilaga 2 beskrivas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Materialet är ett planeringsunderlag och i nuläget finns inga ekonomiska konsekvenser i 
ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och unga är prioriterade i trafiken och planeringsunderlaget har särskilt tagit hän-
syn till deras behov i trafiken.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta upprättat förslag till åtgärdsplanering för transportinfrastrukturen 2010-2021. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Åtgärdsplanering för transportinfrastrukturen perioden 2010 – 2021, Gällivare 

kommun. 
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 SoT/2009:194  

 
§ 90 
Gällivare kommun, strategi för säkerhetsarbetet  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplette ska påbörjas under 2009, 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, strategi 
för säkerhetsarbetet”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Bakgrund 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom 
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för 
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. I sä-
kerhetsstrategin finns Gällivare kommuns mål med det förebyggande säkerhets- och 
trygghetsarbetet och vem som ansvarar för de olika delarna. 
 
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i 
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett 
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade stu-
dier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu pre-
senterade materialet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kom-
mer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas 
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan med-
föra kostnader för vikarier. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser 
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn 
och unga. 
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta   
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplette ska påbörjas under 2009, 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, strategi 
för säkerhetsarbetet”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Gällivare kommun, strategi för säkerhetsarbetet. 
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 SoT/2009:194  

 
§ 91 
Gällivare kommun, aktivitetsplan för säkerhetsarbete  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, aktivitets-
plan för säkerhetsarbete”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Bakgrund 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom 
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för 
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. I 
”Aktivitetsplanen för säkerhetsarbetet” framgår vilka andra handlings- och/eller policy-
dokument som enligt lagar och förordningar ska finnas och som styr det kommunala 
säkerhetsarbetet.  
 
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i 
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett 
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade stu-
dier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu pre-
senterade materialet.  
 
I sammanfattningen sidan 3 i ”Aktivitetsplan för säkerhetsarbetet i Gällivare kommun”, 
framgår hur de olika dokumenten hänger samman och vilka underliggande analyser, 
planer mm som krävs för de olika handlingsprogrammen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kom-
mer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas 
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan med-
föra kostnader för vikarier. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser 
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn 
och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta   
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, aktivitets-
plan för säkerhetsarbete”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Gällivare kommun, aktivitetsplan för säkerhetsarbete. 
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 SoT/2009:194  

 
§ 92 
Gällivare kommun, handlingsprogram för skydd mot olyckor  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, handlings-
program för skydd mot olyckor”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Bakgrund 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom 
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för 
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. I 
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor framgår vilka åtgärder som stat och kom-
mun ska vidta till skydd mot olyckor. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommu-
nen ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet. 
I Gällivare har vi valt att redovisa de olika dokumenten för sig.  
 
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i 
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett 
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade stu-
dier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu pre-
senterade materialet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kom-
mer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas 
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan med-
föra kostnader för vikarier. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser 
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn 
och unga. 
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta   
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, handlings-
program för skydd mot olyckor” 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Gällivare kommun, handlingsprogram för skydd mot olyckor.       
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 SoT/2009:194  

 
§ 93 
Gällivare kommun, handlingsprogram om kommunens åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, hand-
lingsprogram om kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och vid förhöjd beredskap”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Bakgrund 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom 
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för 
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. Syftet 
med handlingsprogrammet om kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händel-
ser i fredstid och vid förhöjd beredskap är att åstadkomma en effektiv ledning och sam-
ordning av de kommunala insatserna vid extraordinär händelse i det geografiska områ-
det Gällivare kommun. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om handlingsprogrammet 
och det riktar sig till samtliga nämnder, förvaltningar och alla bolag.  
 
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i 
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett 
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade stu-
dier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu pre-
senterade materialet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kom-
mer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas 
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan med-
föra kostnader för vikarier. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser 
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn 
och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta   
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, hand-
lingsprogram om kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och vid förhöjd beredskap”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Gällivare kommun, handlingsprogram om kommunens åtgärder inför och vid ex-

traordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap. 
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 SoT/2009:194  

 
§ 94 
Gällivare kommun, handlingsprogram för säkerhetsskydd  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, hand-
lingsprogram för säkerhetsskydd”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Bakgrund 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom 
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för 
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. Syftet 
med handlingsprogrammet för säkerhetsskydd, är att de/det som säkerhetsskydds-
lagstiftningen gäller för ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som 
kan hota rikets säkerhet, såsom spioneri och sabotage. Med säkerhetsskydd avses också 
skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet. 
 
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i 
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett 
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade stu-
dier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu pre-
senterade materialet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kom-
mer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas 
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan med-
föra kostnader för vikarier. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser 
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn 
och unga. 
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta   
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, hand-
lingsprogram för säkerhetsskydd” 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Gällivare kommun, handlingsprogram för säkerhetsskydd.                
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 SoT/2009:200  

 
§ 95 
Handlingsprogram för räddningstjänst, Gällivare kommun  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ålägger kommunen att ha ett handlingsprogram för 
räddningstjänst. Programmet skall ange målet för kommunens verksamhet samt de ris-
ker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. 
Programmet ska också redovisa vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte beslutet förenat med några ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuellt handlingsprogram som visar hur kommunen avser att arbeta med 
en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn och ungdo-
mar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat handlingsprogram för rädd-
ningstjänst i Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 1. Handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun. 
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 SoT/2009:195  

 
§ 96 
Ombyggnad ankomstdörr Gällivare flygplats  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anslå 210 000 kr ur flygplatsens prognostiserade överskott, konto: ansvar 124, verk-
samhet 710, aktivitet 463. 
 
Bakgrund 
Vid en verksamhetskontroll enligt BCL-SEC vid Gällivare flygplats 2008-10-29 notera-
des avvikelsen att obehöriga hade möjlighet till motströmsförflyttning ut på flygsidan 
genom dörr till ankomsthallen för ankommande passagerare. Detta är en avvikelse mot 
BCL-SEC 2.1/7.2. Myndigheten har krävt att avvikelsen åtgärdas omedelbart med en 
lösning som densamma kan godkänna. Flygplatsen har uppmärksammat denna proble-
matik redan tidigare och inkommit med ett investeringsäskande på 200 tkr till budget 
2009. Detta äskande lämnades utan åtgärd  
av budgetberedningen.  
 
Föreligger nu en utredning av SWECO med en kostnadsberäkning på en av myndighe-
ten godkänd lösning. Lösningen innebär att dörren ersätts med en manuell rotations-
grind till en kostnad av 210 tkr.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga driftskonsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Har ingen påverkan på den aktuella gruppen. 
 
Förslag till beslut 
 
att anslå 210 000 kr ur flygplatsens prognostiserade överskott, konto: ansvar 124, verk-
samhet 710, aktivitet 463. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Kostnadskalkyl 
 2.  Detaljritning på dörren 
 3.  Översiktsbild/ritning ankomsthallen 
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 SoT/2009:141  

 
§ 97 
Remiss av motion angående snöskoterled och utfarter för snöskoter från bostadsom-
råden  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2008-11-03 § 166 
om fördjupad översiksplan och tillhörande uppdrag om fördjupad studie av skoterleder. 
 
Bakgrund 
Motionärerna föreslår att kommunen utreder om det går att anlägga fler skoterleder 
inom bostadsområden i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle samt till OK/Q8 i Gäl-
livare. 
Åtgärderna ska ses, menar motionärerna som en utveckling av skoterlederna utifrån 
målsättningen att underlätta istället för att försvåra. 
 
Precis som det skrivs i motionen är skoterkörning/utflykter ett populärt fritidsintresse 
för boende i och kring Gällivare. Enligt kommunens fritidsvaneundersökning är det ett 
intresse som delas av olika åldrar och båda könen. 
 
I det fördjupade översiktsplanearbetet har de utmaningar kring skotertrafiken som mo-
tionärerna pekar på också behandlats. Bland annat tas frågan om utbyggnaden av sko-
ternätet upp i samband med planeringen av nya bostads- och verksamhetsområden. I 
beslutet om fördjupade översiktsplanen ingår också uppdraget att göra en fördjupad 
studie av skoterleder. Arbetet har också lagts in i service- och teknikförvaltningens pla-
nering för kommande år. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget kan inga ekonomiska konsekvenser ses i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Eftersom barn och unga också har intresse för skoter är det viktigt att undersöka de möj-
ligheter som finns att underlätta som motionärerna skriver, utövandet av fritidsintresset. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen med detta anses besvarad. 
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Beslutsunderlag 
 1. Länsstyrelsens beslut. 
 2. Motion av s- ledamöter. 
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 SoT/2008:470  

 
§ 98 
Motion med förslaget att alla ungdomar som söker skall erbjudas feriejobb  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska resurser. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har vid sammanträde 2008 12 09 § 195, behandlat nu aktu-
ell motion och skickat förslaget till yttrande till kommunfullmäktige. Kommunstyrel-
sens arbetsutskott har vid sammanträde 2009 01 19 § 20 beslutat återremittera ärendet 
till service- och tekniknämnden för ytterligare utredning. 
 
Under 2008 fanns i Gällivare kommun totalt 1 177 ungdomar i åldersgrupperna 16 – 19 
år, vilket också är den åldersgrupp som kunde söka feriearbete. Uppgiften avser alla 
mantalsskrivna i kommunen i åldersgruppen och kan innehålla personer som av en eller 
annan anledning inte stadigvarande vistas i Gällivare, exempelvis personer som befinner 
sig på vårdinrättningar. 
 
Totalt sökte 384 ungdomar vilket motsvarade 33 procent av det totala antalet ungdomar 
i aktuella åldersgrupper, feriearbete via Gällivare kommun. Av dem som sökte kunde 
258 eller 67 procent, beredas feriearbete. De ungdomar som sökte, men som inte kunde 
beredas feriearbete var 126 eller 33 procent. Totalt valde 793 ungdomar eller 67 pro-
cent, att inte söka feriearbete via Gällivare kommun.  
 
En möjlig orsak till att så många valde att inte söka feriejobb via kommunen kan vara 
att både Boliden och LKAB anordnar ”egna” feriejobb och att många bereds plats i de 
företagen. Dessutom väljer en del att söka feriearbete på egen hand.  
 
Om Gällivare kommun skulle erbjuda alla ungdomar i aktuell åldergrupp möjligheter 
till feriearbete (totalt 1 177 personer) skulle den totala kostnaden bli cirka 11.0 mkr. 
Många av ungdomarna som inte söker feriearbete hos kommunen har ordnat detta på 
egen hand, och då kan en beräkning av kostnaden utifrån antalet som sökte feriearbete 
2008 kännas mera berättigad. 
 
Om Gällivare kommun skulle ha gett feriearbete till de 126 ungdomar som sökte 2008 
men inte kunde beredas plats, skulle kostnaden för 2008 ha ökat med cirka 1,3 mkr dvs. 
totalt en kostnad för alla sökanden till feriearbete på cirka 3.5 mkr.  Kostnaden är be-
räknad på en snittlön av årskurs 1-3 på gymnasiet. 
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Om kommunen också skulle erbjuda årskurs 9 feriearbete, skulle det för 2009 behöva 
tillkomma 240 feriearbeten. Det skulle bli en ökad kostnad på 1.9 mkr.  
 
Huruvida den kommunala organisationen har resurser att ta emot fler ferieungdomar är 
svårt att förutsäga. En del av de rutiner som varje förvaltning idag gör kan centraliseras 
men handledningen måste utföras där arbetet är. 
 
Om vi beaktar det faktum att antalet barn minskar i kommunen så kommer situationen 
att vara helt annorlunda t.ex. 2015. Antalet idag mantalsskrivna ungdomar i åldern 16 – 
19 år kommer då att vara 691 personer. Kvarstår den procentuella fördelningen avseen-
de de som söker feriearbete via kommunen kommer cirka 230 ungdomar att anmäla sitt 
intresse. Detta antal är jämförbart med det antal ungdomar som fick feriearbete i Gälli-
vare kommun 2008. Tittar vi ännu längre fram minskar antalet ungdomar ytterligare, 
vilket kan medföra att kommunen får svårt att rekrytera ferieungdomar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om antal sökande gymnasieungdomar till arbeten via Gällivare kommun skulle vara 
som idag, d.v.s. 358 och man skulle lägga till åk 9 skulle antalet ungdomar vara ca 600. 
Om alla dessa skulle garanteras feriearbete skulle kostnader för feriearbeten öka med 
3.2 mkr beräknat på 2008 års löner. Det skulle innebära att den totala kostnaden för fe-
riearbeten skulle vara 5.4 mkr (inberäknat dagens 2.2 mkr). 
 
Om alla ungdomar i åldrarna åk 9 till åk 3 på gymnasiet skulle söka och garanteras fe-
riearbete skulle kostnaderna för feriearbeten öka med ca 8 mkr.  
 
I nuläget finns inget ekonomiskt utrymme i service- och tekniknämndens budget som 
kan finansiera en utveckling av ferieverksamheten. Möjligheterna att omprioritera inom 
den ekonomiska ramen saknas . 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Alla ungdomar från åk 9 och till åk 3 på gymnasiet skulle kunna erbjudas arbete hos 
Gällivare kommun.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen  
 
att motionen därmed är besvarad. 
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Beslutsunderlag 
 1. Motion av Bror Wennström (skp) 
 2. Service- och tekniknämnden 2008-12-09 § 195 
 3. KsAu 2009-01-19 § 20. 
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 SoT/2009:119  

 
§ 99 
Kommunal parkeringsövervakning   
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att reglementet för service- och tekniknämnden förtydligas enligt förslag. 
 
Bakgrund 
Lag om kommunal parkeringsövervakning mm (1987:24) reglerar kommunens möjlig-
heter att besluta om kommunal parkeringsövervakning. I beslut ska det område som 
parkeringsövervakningen omfattar anges och det minsta antal parkeringsvakter som 
behövs där. Parkeringsövervakningen ska fullgöras av parkeringsvakter som förordnas 
av kommunen. Till parkeringsvakter får förordnas, arbetstagare hos kommunen eller 
andra kommuner eller sådant bevakningsföretag som omfattas av lagen om bevaknings-
företag. 
 
Kommunens rätt att flytta fordon regleras i lag (1982:129) och förordning (1982:198) 
om flyttning av fordon i vissa fall. Beslut om att flytta fordon som inte är fordonsvrak 
får meddelas och verkställas av polismyndighet och de kommuner som beslutat om 
kommunal parkeringsövervakning inom det område som parkeringsövervakningen ska 
omfatta enligt kommunens beslut. När fordonsflytt avser fordonsvrak beslutar kommu-
nen och Vägverket om det gäller flyttning av skrotbil som står uppställd inom vägområ-
de för sådan allmän väg som staten är väghållare för.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Flyttning av fordon är förenat med kostnader vilka ska ersättas av registrerad ägare. I 
vissa fall är denne omöjlig att nå varför det är troligt att kostnaden för verksamheten 
ökar något. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt för barn och unga att de fordon som står upp-
ställda på sådant sätt att de utgör hinder mm flyttas. Ett omhändertagande av skrotbilar 
är också positivt då det bidrar till en bättre miljö. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att reglementet för service- och tekniknämnden förtydli-
gas enligt förslag. 
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Beslutsunderlag 
 1. Förslag reviderat reglemente för service- och tekniknämnden. 
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 SoT/2009:10  

 
§ 100 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga kurserna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till konferens ”Trygghetsdagen 2009”. 
Tid och plats: Torsdagen den 11 juni, Saturnus konferens, Stockholm. 
Avgift: 1.300 kr exkl moms inkl kaffe och lunch. 
Anmälan: senast 28 maj. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person 
inom organisationen. 
 
KommunAkuten inbjuder till kurs ”Ny sekretesslag”. 
Tid och plats: måndagen den 15 juni, Saturnus konferens, Stockholm. 
Avgift: 3.350 kr exkl moms inkl dokumentation, lunch och kaffe. 
Anmälan: senast 8 juni.  
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