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 SoT/2009:5  
 
§ 158 
Delgivningar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SOT 2009:11 105 
Förvaltningschefen informerar:  - Budget och sparkravet. 

- Organisation. 
- Lokaler i byarna. 
- Temadag för nämnden. 
- Nya Gällivare. 

 
2. SOT  2009:411 007 
Revisorernas slutdokument. Förstudie – Hantering av allmänna handlingar. 
 
3. SOT 2009:194 167 
Kf § 97/2009. Gällivare kommun, handlingsprogram för skydd mot olyckor. 
 
4. SOT 2009:177 406 
Kf § 93/2009. Ändring av 2009 års Mottagningstaxa/avgift Kavahedens avfallsanlägg-
ning fr o m 2009-10-01. 
 
5. SOT 2009:195 537 
Kf § 94/2009. Ombyggnad ankomstdörr Gällivare Flygplats. 
 
6. SOT 2009:194 167 
Kf § 95/2009. Gällivare kommun, aktivitetsplan för säkerhetsarbete. 
 
7. SOT 2009:194 167 
Kf § 96/2009. Gällivare kommun, strategi för säkerhetsarbetet. 
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8. SOT 2009:194 167 
Kf § 98/2009. Gällivare kommun, handlingsprogram om kommunens åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap. 
 
9. SOT 2009:194 167 
Kf § 99. Gällivare kommun, handlingsprogram för säkerhetsskydd. 
 
10. SOT 2009:200 170 
Kf § 100/2009. Handlingsprogram för räddningstjänst, Gällivare kommun. 
 
11. SOT 2009:207 003 
Kf § 102/2009. Revidering av service- och tekniknämndens reglemente avseende kom-
munal parkeringsövervakning. 
 
12. SOT 2008:470 626 
Kf § 104/2009. Motion angående att alla ungdomar som söker skall erbjudas feriejobb. 
 
13. SOT 2009:141 823 
Kf § 105/2009. Motion – snöskoterled och utfarter för snöskoter från bostadsområden. 
 
14. SOT 2008:320 739 
Kf § 107/2009. Motion angående socialt företagande. 
 
15. SOT 2009:176 406  
Ks § 187/2009. Renhållningstaxa 2010. 
 
16. SOT 2009:433 100 
Ks § 217/2009. Vägledning för konsekvensbedömning ur ett barn- och ungdomsper-
spektiv. 
 
17. SOT 2009:390 805  
Ks § 234/2009. Ridklubben Dundret ansöker om utökat driftsbidrag. 
 
18. SOT 2008:530 537 
Skrivelse från Nåiden Bygg AB angående hangar Gällivare. 
 
19. SOT 2009:431 100 
Kommunförbundet Norrbottens nyhetsbrev september 2009. 
 
20. SOT 2009:406 489 
Vattenfalls rapport: Återskapande av vandringsmöjligheter för havsvandrande fisk – 
ekologiska effekter och verksamhetspåverkan. 
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21. SOT 2009:438 773 
Statens folkhälsoinstitut ansökningsformulär. Utveckling av kommunala strategier för 
föräldrastöd (1 juni – 30 sept 2009). 
 
22. SOT 2009:366 511 
Service- och teknikförvaltningens yttrande över Vägverkets förslag till nya hastighets-
gränser på det statliga vägnätet i Norrbotten.  
 
23. SOT 2009:440 006 
Sammanträdesprotokoll från Lokalstyrgruppen 2009-10-01. 
 
24. SOT 2009:445 170 
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:60. Räddningskostnadsnämnden. 
 
25. SOT 2009:175 042 
Kf § 121/2009. Driftbudget 2010, plan 2011-2012 – Service- och tekniknämnden. 
 
26. SOT 2009:364 042 
Kf § 165/2009. Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012 – Service- och tekniknämn-
den, affärsverksamhet. 
 
27. SOT 2009:174 042 
Kf § 166/2009. Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012  Service- och tekniknämnden, 
skattefinansierade. 
 
28. SOT 2009:454 340 
Information från Länsstyrelsen om kartläggning av föroreningsrisker för vattentäkter i 
ett framtida klimat. 
 
29 SOT 2009:112 730 
FN-konventionen om funktionshindrade personers rättigheter. 
 
30. SOT 2008:143 537 
Beslut om utbetalning av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ökad 
tillgänglighet genom strategisk fysisk infrastrukturåtgärd Lapland Airport etapp II. 
 
31. SOT 2009:86 133 
Socialnämnden 2009-06-11 § 83 ang schablonersättning – ensamkommande flykting-
barn. 
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32. SOT 2009:468 454 
Skrivelse har den 29 oktober 2009 inkommit från Norrbottens Husmodersförbund ang 
miljöfarligt avfall. 
 
33. SOT 2009:412 040 
Förvaltningschefen har den 27 oktober 2009 besvarat en skrivelse ang påstådd läcka i 
anslutning till fastigheten Koskullskulle 1:51. 
 
34. SOT 2009:464 231 
Förvaltningschefen har den 27 oktober 2009 yttrat sig avseende bygglov för nybyggnad 
av 4 st storstugor samt  anordnande av 9 st p-platser, Dundret 5:4. 
 
35. SOT 2009:325 537 
Länsstyrelsen har den 16 oktober 2009 lämnat ett yttrande till Transportstyrelsen ang 
Översyn av luftfartens riksintressen enligt miljöbalken. 
 
36 SOT 2009:463 340 
Boende på Rallarplan har den 21 oktober 2009 skickat en skrivelse till WSP Samhälls-
byggnad i Luleå ang utlåtande över slutbesiktning – SB1 av Rallarplan anläggande av 
gemensamhetsanläggning, avvattning. Projekt nr 10099762-02. 
 
37. SOT 2009:614 007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 29 oktober 2009 inkommit med ett slutdoku-
ment ang förstudie avseende kommunalt åtagande i och sponsring av World Cup 2008. 
 
38. KS 2009:468 454 
Service- och teknikförvaltning har den 29 oktober skickat till Norrbottens Husmoders-
förbund svar angående insamling av farligt avfall (miljöfarligt avfall). 
 
39.  
Michael Gustafsson, flygplatschef informerar om avtal röranden flygtrafiktjänst. 
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§ 159 
Delegationer  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden  
 
har tagit del av delegationsbesluten. 
 
Bakgrund 
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
Ordföranden för Service- och tekniknämnden har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum        Objekt Entreprenör  
2009-09-25 Snöröjning kommunala anläggningar,  
 Gator & vägar: 
 Puoltikasvaara, Skaulo Vägverket Produktion 
 Nilivaara, Markitta, Dokkas, Mettä- BDX Företagen AB 
 Dokkas. Leipojärvi, Hakkas, Palo- 
 huornas, Nattavaara 
 Purnuvaara byaväg Glenn Nilsson 
 Ullatti, Äijävaara Anders Nilsson 
 Skröven K-G Johansson 
 Tjauatjasvaara Mats Martinsson 
 Vettasjärvi Sören Björnström 
 
 Snöröjning fastigheter på lands- 
 bygden: 
 Emma Dokkas, Hakkas 6:13, Hakkas BDX Företagen AB 
 Skola, Hakkas Träffpunkt, Hakkas 
 2:41 - 2:46, Nattavaara f d skola, 
 Nilivaara brandstation, Nilivvara f d 
 Skola. 
 Puoltikasvaara skola, Skaulo brand- Svevia 
 Station. 
 Skaulo Träffpunkt  Norrlands Miljö & Maskin 
 Ullatti 34:1 brandstation, Ullatti f d Anders Nilsson 
 Skola, Ullatti servicehus. 
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 SoT/2009:6  

 
§ 160 
Kommunala råden informerar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att lägga ärendet till handlingar. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid dagens sammanträde. Fanns ingen information. 
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 SoT/2009:53  

 
§ 161 
Budgetuppföljning oktober  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning, 
 
att tidigare beslut att redovisa ett överskott motsvarande 3 miljoner vid bokslutet kvar-
står. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för perioden januari - oktober är upprättad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen redovisar ett möjligt överskott i 2009-års bokslut på motsvarande 3 mil-
joner kronor som enligt beslut ska 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 besluta 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning, 
 
att tidigare beslut att redovisa ett överskott motsvarande 3 miljoner vid bokslutet kvar-
står. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning januari – oktober 2009. 
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 SoT/2009:415  

 
§ 162 
GSK Friidrottssektions önskemål om multiarena samt fler träningstider  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att beakta friidrottens önskemål i konceptet framtida multiarena 
 
att avseende mer tid inomhus så gäller de antagna ”principer vid fördelning av trä-
ning/tävlingstider i kommunala anläggningar” samt 
 
att önskemålen avseende tränings och förvaringsutrymmen kring Sjöparksskolan blir en 
fråga för Bouk-nämnden att ta ställning till. 
 
Bakgrund 
GSK Friidrottssektion önskar i rubricerat ärende 
att en framtida multiarena i Gällivare kommun inrymmer även träning för friidrott samt 
inomhus. 
att mer tid kan disponeras inomhus på Sjöparksskolan samt förvaringsmöjligheter an-
ordnas, fram till dess multiarenan är klar 
att träningsmöjligheter bakom Sjöparksskolan under barmarkssäsong, rustas fram till 
dess multiarenan är klar. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet funnit det som skäligt att 
beakta friidrottens önskemål i konceptet framtida multiarena. 
Avseende mer tid inomhus så följer förvaltningen de av Service- och tekniknämnden 
antagna ”principer vid fördelning av tränings/tävlingstider i kommunala anläggningar”. 
Avslutningsvis så anser Service- och teknikförvaltningen att önskemålen avseende trä-
nings och förvaringsutrymmen kring Sjöparksskolan blir en fråga för Bouk-nämnden att 
ta ställning till eftersom det handlar om en skolidrottsplats samt skolans lokaler. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser för Service- och teknikförvaltningens ansvarsområden i frågorna. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Tillgodoses ej önskemålen så blir effekterna sämre tävlings/träningsförhållande för fö-
reningens ungdomsverksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
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att beakta friidrottens önskemål i konceptet framtida multiarena 
 
att avseende mer tid inomhus så gäller de antagna ”principer vid fördelning av trä-
ning/tävlingstider i kommunala anläggningar” samt 
 
att önskemålen avseende tränings och förvaringsutrymmen kring Sjöparksskolan blir en 
fråga för Bouk-nämnden att ta ställning till. 
 
Beslutsunderlag 
1.   GSK Friidrottssektion önskemål om multiarena samt fler träningstider. 
2.   Tjänsteskrivelse Service- och teknikförvaltningen. 
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 SoT/2009:460  

 
§ 163 
Ansökan om utökat driftbidrag till Malmbergets Ishall   
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att i första hand tillåta, att beviljat extra bidrag 2010, utbetalas omedelbart. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Malmbergets ishallskommitté anhåller i rubricerat ärende om omgående utökat driftsbi-
drag för att hålla verksamheten och anläggningen igång året ut. Föreningen anger att 
kostnadsfördyrningar för lönekostnader och elkostnader skjutit i höjden och är i huvud-
orsaker till uppkommen situation. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet funnit det skäligt att till-
styrka ishallskommitténs begäran. Vidare så har ishallskommittén att förvänta sig ytter-
ligare 100 000 kr i driftsbidrag för 2010, totalt 1 195 000 kr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ishallskommittén begär 150 000 kr för att upprätthålla verksamheten året ut. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förödande konsekvenser för de populära verksamheterna ishockey och konståkning 
som riskerar att upphöra. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta att före-
slå Kommunstyrelsen besluta  
 
att bevilja ishallskommitténs ansökan om utökat driftsbidrag. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om utökat driftbidrag, Malmbergets Ishallskommitté.  
2. Service- och teknikförvaltningens förslag avseende ansökan om utökat driftsbidrag. 
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 SoT/2009:258  

 
§ 164 
Ansökan om överförande av ansvar för enskild väg till kommunen  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att avslå Vilhard Johanssons begäran. 
 
Bakgrund 
Vilhard Johansson har i en skrivelse till Gällivare Kommun önskemål att Gällivare 
kommun skall övertaga skötsel och underhåll av den enskilda vägen i Satter. Enligt Vil-
hard Johansson blir de boende längst vägen både äldre och mindre rörliga med åren, och 
de anser att det därför blir svårare med åren att se till att vägen underhålls på ett ända-
målsenligt sätt. I skrivelsen nämns att vägen är 2,1 km lång och att det kanske skulle gå 
att samordna skötsel och underhåll med statsbidragsvägarna till Norsivaara och Yrttiva-
ara. 
 
Service- och teknikförvaltningens yttrande. 
Vägen i Satter är en enskild väg, med både statligt och kommunalt bidrag, som under-
hålls av en enskild väghållare. Både vägen till Norsivaara och Yrttivara är enskilda vä-
gar som underhålls av Gällivare kommun. I Gällivare kommun finns ca.50 enskilda vä-
gar som underhålls av vägföreningar. Gällivare Kommun och Vägverket betalar årligen 
ut ett vägbidrag till dessa vägföreningar. Det åligger således vägföreningen att själv 
underhålla denna väg. 
 
Ekonomiska konsekvenser. 
Inga, om service- och tekniknämnden avslår Vilhard Johanssons begäran. 
 
Konsekvenser för barn och ungdom. 
Inga, om service- och tekniknämnden avslår Vilhard Johanssons begäran. 
 
Förslag 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden. 
 
att avslå Vilhard Johanssons begäran. 
 
Beslutsunderlag 
 1.  Vilhard Johanssons skrivelse. 
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 SoT/2009:107  

 
§ 165 
Obligatorisk legitimation för anställda i Gällivare kommun  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att ärendet tas upp på service- och tekniknämndens nästa sammanträde. 
 
Bakgrund 
Ärendet redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 090331 § 52. 
2. Kommunala pensionärsrådets protokoll 090417 § 28. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 090525 § 94. 
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 SoT/2009:106  

 
§ 166 
Skrotbilar på kvartersmark  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att ärendet tas upp på service- och tekniknämndens nästa sammanträde. 
 
Bakgrund 
Ärendet redovisas vid dagens sammanträde. 
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 SoT/2009:205  

 
§ 167 
Angående ombyggnad av Storgatan  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att ovanstående redogörelse skall utgöra svar på brevet.  
 
Bakgrund 
Det föreligger brev av Ulf Bergström och Åke Andersson ang tillgänglighetsåtgärder för 
personer med funktionshinder. 
I skrivelsen framförs att b l a övergångställen som kommun byggt ej följer anvisningar, 
lagar och vad Vägverket anger. 
 
Service och teknikförvaltningen har tidigare vid flera tillfällen informerat Ulf Bergström 
om kommunens arbete med tillgänglighetsåtgärder. 
Service och teknikförvaltningen har årliga möten och samråd med det kommunala han-
dikapprådet. 
 
Förvaltningen har också informerat Bergström om att övergångställena är byggda med 
en upphöjning över normal gatunivå, syftet är att utformningen medför att hastigheten 
sängs till 30 km. Storgatan är numera med anledning av åtgärderna en lågfartsgata. 
På Storgatan finns taktila plattor utefter hela gatuavsnittet. 
Stolpar och vägmärken är märkta i blåvita reflexer och konsekvent placerade till vänster 
om övergångarna för att underlätta för synskadade. 
 
Alla funktions och orienteringshindrade har inte samma uppfattning om hur en gata 
skall vara utformad. Förvaltningens ambition är att i samråd med berörda få gator och 
övergångställen byggda på ett sådant sätt att det så långt det är möjligt uppfylla kraven 
på god tillgänglighet och trafiksäkerhet för funktionshindrade samt övriga trafikanter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tillgänglighetsåtgärder medför kostnader som planeras i budgetarbetet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdom 
Lågfartsgator och medför höjd trafiksäkerhet för barn. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden att besluta 
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att ovanstående redogörelse skall utgöra svar på brevet.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Ulf Bergström och Åke Andersson, 090427. 
2. Remissvar från SRF Gällivare Thomas Tillberg.
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 SoT/2009:443  

 
§ 168 
Revidering av service- och tekniknämndens styrkort för 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta upprätt förslag till styrkort för 2010. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har under en extra sammanträdesdag arbetat med revide-
ring av gällande styrkort inför verksamhetsåret 2010. Det förslag som upprättades under 
dagen, är preliminärt och ska slutligen behandlas kommande nämndssammanträde den 
10 november. Nämnden har fått möjligheter att fundera på och eventuellt komma med 
förslag på förändringar eller förtydliganden under tiden mellan sammanträdena. Inga 
förslag har inkommit till förvaltningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det kan uppkomma behov av omprioriteringar inom intern budget med hänsyn till 
styrkorten. Men förslaget medföra inga konsekvenser vad avser ramtilldelning. .   
 
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 anta upprättat förslag till styrkort för 2010 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag styrkort 2010.  
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 SoT/2009:176  

 
§ 169 
Komplettering av renhållningstaxan 2010  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning,  
 
att anta den föreslagna renhållningstaxan, 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2010. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2009 09 03 § 187, att återremittera rubricerat ärende för 
framtagande av kriterier och riktlinjer för tillämpningen av taxan. Service och teknik-
förvaltningen har förtydligat hur grunderna i taxan ska användas och ytterligare infor-
mation finns att hämta i det förslag till reviderad avfallsplan och renhållningsordning för 
Gällivare kommun som förvaltningen utarbetat.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En villaägare med en 190 liters kärl och som lämnar blandat avfall föreslås få en taxe-
höjning från 1 743 kr till 1 955 kr exkl. moms, varav den nya avgiften är uppdelad på en 
grundavgift på 1 340 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 tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige  
 
att anta den nya taxekonstruktionen för renhållning  
 
att anta den föreslagna renhållningstaxan 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2010. 
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Utredning 
Hur avfallshantering ska gå till regleras i miljöbalken med tillhörande förordningar och 
föreskrifter. Enligt lagstiftningen är det alla fastighetsägares* skyldighet att lämna sitt 
hushållsavfall, inklusive grovsopor och farligt avfall till kommunens renhållare eller till 
av kommunen anvisade platser såsom den kommunala återvinningscentralen eller till 
miljöstationer. Det finns inga undantag i reglerna, vilket innebär att fastighetsägare vil-
ket inkluderar fritidshusägare ska hantera avfallet enligt lagen samt betala avgift för 
avfallshanteringen. 
 
Det nya förslaget till taxa är uppbyggt på en grundavgift eller fast del och en tömnings-
avgift, rörlig del. I grundavgiften är kostnaderna för de tjänster som samtliga fastighets-
ägare har tillgång till exempelvis återvinningscentraler i centralorten och på landsbyg-
den, miljöstationer och delar av Kavahedens avfallsanläggning inräknade. Dessutom 
ingår delar av kostnaderna för information, administration, fakturering, entreprenader 
och planering. 
 
I den rörliga avgiften eller tömningsavgiften, är kostnaden för tömning av den ”gröna 
tunnan” inräknad samt transportkostnaderna vid tömning och till förbränningsanlägg-
ning och tillhörande kostnader som förbränningsavgifter och skatter. 
 
Grundavgiften ska tas ut för de tjänster och den service som finns tillgänglig för alla och 
som också kan användas av alla fastighetsägare. Fastighetsägare har, oavsett geografisk 
läge avfall som exempelvis kan uppstå i samband med in- och utvändigt underhåll av 
fastighet eller vid skötsel av denna. Detta avfall ska omhändertas på ett säkert sätt och 
kommunen har därför iordningställt återvinningscentraler och miljöstationer.   
 
Varje fastighet genererar ett visst avfall vilket innebär att avgift tas ut för villa och fri-
tidshus även om fastighetsägaren är densamma. Den rörliga avgiften, tömningsavgiften 
ska tas ut av de fastighetsägare som befinner sig inom renhållningsområdet där tömning 
är organiserad.  
 
Om inget behov finna av omhändertagande av avfall, kan fastighetsägaren söka befriel-
se hos miljö- och byggnadsnämnden. Fastighetsägare kan även söka om uppehåll i 
hämtningen, under kortare perioder vilket behandlas av service- och tekniknämnden.  I 
de fall befrielse beviljas utgår ingen avgift alls och om uppehåll medges utgår endast 
grundavgift som bidrar till kostnaderna för att upprätthålla och organisera avfallshanter-
ingen i kommunen.  
 
* Med fastighetsägare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § i 
Fastighetstaxeringslagen (1979:1 152) ska anses som fastighetsägare.  
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Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 090512 § 68. 
2. Nuvarande renhållningstaxan. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 090519 § 103. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 090903 § 187. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  263 (269) 
 
 2009-11-10 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2009:472  

 
§ 170 
Information om pågående arbete med Bergmansgatan Malmberget  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
LKAB ville initialt flytta nuvarande trafik på Bergmansgatan till Terassvägen, så att 
Bergmansgatan kan stängas och införlivas i gruvområdet. Enligt LKAB:s önskemål bör 
Bergmansgatan stängas 2009 12 31. När projekteringsarbetet påbörjats har LKAB fun-
nit att en annan lösning för att ersätta Bergmansgatan och det är att bygga en helt ”ny 
Bergmansgata” mellan nuvarande Bergmansgatan och Terassvägen.  
 
Handlingar, som visar den planerade vägsträckningen finns och dessa har varit föremål 
för granskning. De synpunkter som service- och teknikförvaltningen anfört är bland 
annat behovet av trafikmätning på nuvarande Bergmansgatan för beräkning av buller 
och anslutning av ”nya Bergmansgatan” till Hertiggatan och konsekvenser för kv Snö-
sparven och kv Staren.  
 
Förslag till avtal mellan LKAB och Gällivare kommun har upprättats och kommer att 
presenteras för parterna.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför att barn och unga som ska färdas mellan östra och västra Malmberget 
får tillgång till en gång- och cykelväg med samma tillgänglighet och trygghet som idag. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ritningar, ”nya Bergmansgatan” 
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 SoT/2009:473  

 
§ 171 
Information om pågående arbete med detaljplaner, östra/västra Malmberget  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
LKAB har aktualiserat frågan om stängningen av nuvarande väg från östra Malmberget 
till Koskullskulle. I den fördjupade översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 
2008 11 03 § 166, har frågan behandlats. Konsultföretaget WSP har på uppdrag av ser-
vice och teknikförvaltningen utarbetat förslag till detaljplaner för förbindelserna mellan 
Malmberget och Koskullskulle och mellan östra och västra Malmberget. 
 
I det ena förslaget till detaljplan behandlas vägen till Koskullskulle, den förbindelselänk 
som i fördjupade översiktsplanen kallas nordöstra länken. LKAB har behov av att 
stänga nuvarande väg till Koskullskulle under 2010/2011 vilket gör att nordöstra länken 
anses prioriterad.  
 
I det andra detaljplaneförslaget behandlas östra och södra länken som ska förbinda östra 
och västra Malmberget. Enligt den planering LKAB presenterat ska nuvarande bostads-
området ”Elevhemsområdet” vara utrymt och avvecklat till 2012 vilket innebär att be-
hovet av vägförbindelser då ska vara tillgodo sett.   
 
Miljö- och byggnämnden har beslutat om samråd kring planförslagen och informa-
tionsmöte är planerat till den 12 november i Malmberget. Enligt den tidplan som upprät-
tats kommer detaljplanerna att kunna antas tidigast februari 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsutövaren i området som aktualiserat förändringen ansvarar för kostnaderna 
för förändringen, vilket innebär att Gällivare kommun inte får några ekonomiska konse-
kvenser av förslagen.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Syftet med detaljplanerna är att ersätta och säkerställa möjligheterna till kommunikation 
för boende i östra Malmberget, med både närområdet och det mera perifera vägnätet. 
För barn och unga har dessutom tillgången till kollektivtrafik och säkra gång- och cy-
kelvägar beaktats. Innebörden av planförslagen är nödvändiga och bra för samtliga bo-
ende i området.  
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ritningar, detaljplaner nordöstra respektive östra och södra länken. 
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 SoT/2009:8  

 
§ 172 
Service- och tekniknämnden frågar  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att frågorna besvaras vid nästa sammanträdestillfälle. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden ställer frågor att besvaras vid nästa sammanträde. 
 
1. Julbelysning i Malmberget. 
2. Belysning efter gångstigar, Vassara mot Sandviken samt vissa delar av Kärleksstigen. 
3. Gångstig i Skaulo. 
4. Trafikskyltar vid Gunillaskolan, ej nedtagna. 
5. Julgran vid rondellen OK Malmberget samt i rondell OK Gällivare. 
6. Biltrafik mellan Coop och Volvo. 
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 SoT/2009:9  

 
§ 173 
Information om framtidsfrågor  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga med beaktande informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerar om: 

- Ridklubben Dundret. 
- Snöröjning. 
- Nya Gällivare.   
- Lokaler i byarna. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  268 (269) 
 
 2009-11-10 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Service- och tekniknämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 SoT/2008:471  

 
§ 174 
Motion av Göte Henriksson (s) och Ulf Normark (s) - Vägen till utsiktstoppen på 
Dundrets Norra topp  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen samt 
 
att utreda ärendet enligt intentionerna i motionen och undersöka externa finansierings-
möjligheter. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionären framför 
synpunkter på vägen till Dundrets norra topp, som i motionen sägs vara Gällivares vack-
raste utsiktspunkt. Motionärerna föreslår att vägen ska rustas upp och göras framkomlig 
för busstrafik, att en handikappanpassad rastplats anläggs och att arbetet finansieras med 
medel som söks hos EU. 
 
Det förslag som motionärerna framför är positivt för både kommunens befolkning men 
också för besökare till kommunen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och teknikförvaltningens förslag till yttrande har i nuläget inga ekonomiska 
konsekvenser för service- och tekniknämnden. Skulle förslaget med medfinansiering 
från EU bli aktuellt och godkänd, kan nämnden få vidkänna kostnader på ca 1 Mkr, se 
bilaga. Skulle detta bli aktuellt ska ärendet då behandlas igen av service- och teknik-
nämnden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget är positivt för barn och ungdomar. Tillgång till bra väg med god tillgänglighet 
är bra för alla. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att avslå motionen och äska medel till 2012 års investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1. Bilaga. 
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 SoT/2009:10  

 
§ 175 
Kurser/Konferenser/Återkoppling  
 
Beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga kurserna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
1. Sveriges Energi- & Kylcentrum och Katrineholms Bandy inbjuder till Vintersport-
arenor 2009. Katrineholm 26 – 27 november 2009. Kostnad 4 450 kronor exkl boende. 
Sista anmälningsdag 12 november 2009. 
 
2. Kommunakuten inbjuder till seminariet Ny sekretesslag. Den 3 december 2009 i 
Stockholm. Konferensavgift 3 350 kronor. Sista anmälningsdag 10 november 2009. 
 
3. Länsstyrelsen inbjuder till anpassning till förändrat klimat i Norrbotten den 3 decem-
ber  2009 i Luleå. Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag den 23 november 
2009. 
 
Botolf Brandebo informerade om sin medverkan i Vägverkets seminarium Nätverksträff 
den 23-24 september i Piteå. 
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