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GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 128

Delgivningar

Service- och tekniknämnden beslutar

Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet.

1. SOT 2011:2
Förvaltningschefen informerar:

3.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 194 (243)

2011-09-06

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

105

2. SOT 2011:133 007
Ks § 207/2011. Regler för hantering av kontantkassor. (KS/2011:180).

SOT 2011:259 370
Elsäkerhetsverkets beslut om föreläggande att åtgärda brister som noterats vid tillsyns-
besök av Hedskolan 2011-05-18.

4. SOT 2010:333 042
Tillväxtverkets beslut om avslag av ansökan från Gällivare kommun om stöd ur den
Europeiska regionala utvecklingsfonden till projekt FIRATS.

5. SOT 2011:243 427
Miljö- och byggnämnd § 117/2011. Föreläggande om uppstädning av nedskräpnings-
ärenden i Gällivare kommun.

6. SOT 2011:299 106
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 11:32. Viktiga domar från Högsta domsto-
len angående trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäk-
ringsföreningen för skador som anmäls under 2011.

7. SOT 2011:258 511
Länsstyrelsens i Norrbottens läns lokala trafikföreskrifter beslut om tillfällig hastighets-
begränsning på väg El 0 vid Skrövbron, Gällivare kommun

8. SOT 2011:260 512
BUoK § 115/2011 Säker skolväg (BUoK § 115/2011).

Utdragsbestyrkande
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9. SOT 2011:66 823
Gällivare Byastämmas avslag på kommunens framställan om tillstånd för anläggande av
skoterled längs Wassara älv.

10. SOT 2010:148 537
Tillväxtverkets beslut att förlänga projektperioden för Ökad tillgänglighet genom strate-
gisk fysisk infrastrukturåtgärd Lapland Airport, etapp II t o m 2012-11-30.

11. SOT 2010:148 537
Länsstyrelsens beslut om förlängning av projektperiod för Ökad tillgänglighet genom
strategisk fysisk infrastrukturåtgärd Lapland Airport Etapp Itom 2012-12-31.

12. SOT 2011:276 537
Transportstyrelsens beslut att ge Gällivare flygplats undantag vad gäller rapportering av
uppgifter om flygtrafik.

13. SOT 2011:262 700
Socialnämnden § 91/2011. Förvaltningschefens rapport 2011 (Sn12011:4).

14.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 195 (243)

2011-09-06

SOT 2011:216 870
Miljö- och byggkontorets delegationsbeslut avseende LKAB,s rivningsanmälan för
Malmberget 8:17.

15. SOT 2011:282 455
Inspektionsprotokoll från Miljö- och byggkontoret avseende Kavahedens avfallsanlägg-
ning.

16. SOT 2011:63 452
Miljö- och byggkontoret: Juni och juli 2011. Beslut med stöd av 32 § Kommunala ren-
hållningsordningen om beviljande av befrielser och avslag från kommunal avfallshämt-
ning, Beslut med stöd av 27 § Kommunala renhållningsordningen om godkännande av
kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning.

17. SOT 2011:51 214
Service- och teknikförvaltningens synpunkter på detaljplan för kv. Sjöjungfrun 4-9, Gäl-
livare.

18. SOT 2011:70 340
Kommunfullmäktige har beslutat att den nya gatan på Söderbergskulle döps till Magne-
titvägen.

I Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 196 (243)

2011-09-06

19. SOT 2011:280 422
Delegationsbeslut frå Ks. Rundslinga för Vuoskonjärvi industriområde 1.

20. SOT 2011:308 172
Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Uppföljning av
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap (LEH).

21. SOT 2011:314 002
Trafikfrågor delegerade till trafik- och planeringsingenjör fr o m 2011-08-22.

22.
Per Karlsson, Räddningschef informerar om SOS Alarm, avtal med LKAB, IVPAvtal i
Ullatti.

1 Utdragsbestyrkande

1
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§ 129

Delegationer

Service- och tekniknämnden

har tagit del av delegationsbesluten.

Bakgrund
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden

EKONOMIFRÅGOR

Ekonomiassistenten har på delegation gjort nedskrivning understigande ett halvt basbe-
lopp av kundfordringar enligt sammanställning.

Verksamhet

790 Enskilda VA-anläggningar 32 917 kr

Fordringarna har överlåtits till Svea Inkasso för långtidsbevakning.

Kostnaden skall belasta verksamhet 790 Enskilda VA-anläggningar.

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING

Förvaltningschefen har beslutat

att anta anbud

Datum Ob'ekt
2011-05-25 Utförande av parkeringsövervakning Gällivare

tätort.

2011-06-14 Leverans av 3 st lastbilsregistrerat fordon,
Typ Pick-Up.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 197 (243)

2011-09-06

Belopp som
nedskrives

1 Utdragsbestyrkande

1

SoT/2011:3

Entre renör
Securitas Sverige AB,
Gällivare.

Erikssonbil i Norr AB,
Gällivare.
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GVA chefen har beslutat

att anta anbud

Datum Ob'ekt Entre renör
2011-05-10 Leverans avlastbilsregistrerat fordon. Mobility Motors

Sweden AB, Malmö.
Fastighetschefen har beslutat

att anta anbud

Datum Ob'ekt Entre renör
2011-06-27 Leverans av larmmottagare till trygghetslarm. Phoniro Systems AB,

Luleå.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 198 (243)

2011-09-06

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 199 (243)

2011-09-06

§ 130

Bud etu förnin 'uli 2011 skatteverksamheter

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna redovisad budgetuppföljning.

Bakgrund
Budgetuppföljning för juli 2011 är upprättad.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna redovisad budgetuppföljning.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning juli 2011, skatteverksamheter.

I Utdragsbestyrkande
jSuf‘..

S oT/2011 :5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  200 (243)

2011-09-06

§ 131

Bud etu förnin 'uli 2011 affärsverksamheter

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna redovisad budgetuppföljning.

Bakgrund
Budgetuppföljning för juli är upprättad.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna redovisad budgetuppföljning.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning juli 2011, affärsverksamheter.

1 1 1 1 Utdragsbestyrkande
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SoT/2011:5
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§ 132

Ned- och avskrivnin av kundfordrin ar

Service- och tekniknämnden beslutar

att avskriva 32 170 kr.

Bakgrund
Ekonomienheten har sammanställt obetalda kundfordringar.

Verksamhet

700 Industri& affårslokaler
206 Förvaltn.lok/räddn.tj
804 Lokalvård
6139 Driftsprojekt
215 Regl.o saneringsfast.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 201 (243)

2011-09-06

29 425 kr
600 kr

2 145 kr

SoT/2011 :302

Belopp som Belopp som
avskrives nedskrives

Fordringar som föreslås avskrivas avser fordringar efter konkurs där utdelningen är fast-
ställd och ytterligare intäkter ej kan förväntas.

Fordringar som nedskrivs är överlämnade till Svea Inkasso för långtidsbevakning.

Ekonomienheten föreslår service- och tekniknämnden besluta

att avskriva 32 170 kr.

1 it
fr" -

Utdragsbestyrkande

120 kr
3 598 kr
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§ 133

Omdis onerin av investerin sbud et inom Fritidens ram 2011

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 202 (243)

SoT/2011:301

att omdisponera 250 000 kr till projekt 34322 Central Skytteanläggning med ansvar
12142 och 90 000 kr till projekt 34110 Värme/vent GVE Simhall med ansvar 1211 från
projekt 34311 Handikapphiss GVE Simhall med ansvar 1211. Totalt omdisponeras
340 000 kr från en budget på 455 000 kr samt

att resterande budget, 115 000 kr, för projekt Handikapphiss GVE Simhall tas upp i
samband med kompletteringsbudgeten i bokslutet.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningens enhet Fritid konstaterar att tilldelad budget för ut-
byggnad Central Skytteanläggning Investeringsprojekt 343 22 samt Värme/vent GVE
Simhall Investeringsprojekt 341 10 beräknas överskridas.

Avseende Skytteanläggningen är huvudsaklig orsak kompletterande nödtvungna elin-
stallationer och dito entreprenörskostnader.

För Simhallen handlar det om ett totalhaveri på stora cirkulationspumpen som måste
bytas ut omgående för att kunna bedriva verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser
Överskridande kostnader för Skytteanläggningen är beräknat till 250 000 kr och för
Simhallen 90 000 kr.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Båda obj ekten medför starkt begränsade möjligheter till fritidssysselsättning för barn
och ungdom om fårdigställande uteblir.

i Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 203 (243)

2011-09-06

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta

att omdisponera 250 000 kr till projekt 34322 Central Skytteanläggning med ansvar
12142 och 90 000 kr till projekt 34110 Värme/vent GVE Simhall med ansvar 1211 från
projekt 34311 Handikapphiss GVE Simhall med ansvar 1211. Totalt omdisponeras
340 000 kr från en budget på 455 000 kr samt

att resterande budget, 115 000 kr, för projekt Handikapphiss GVE Simhall tas upp i
samband med kompletteringsbudgeten i bokslutet.

Utdragsbestyrkande
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2011-09-06

§ 134

Aterinförande av service- och tekniknämndens arbetsutskott

Service- och tekniknämnden beslutar

att återinföra arbetsutskottet fr o m 2011-09-20.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden beslutade 2011-01-25 § 4 att införa arbetsutskott.

Service- och tekniknämnden beslutade 2011-06-04 § 113 att avveckla arbetsutskottet
och fortsättningsvis arbeta med beredning och nämnd.

Förslag till beslut

att återinföra Au fr o m 2011-09-20.

Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämnden 2011-01-25 § 4.
2. Service- och tekniknämnden 2011-06-14 § 113.

..)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 204 (243)

I Utdragsbestyrkande
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SoT/2011 :309
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§ 135

Kommunala råden informerar

2011-09-06

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 205 (243)

att Benny Ringvall deltar på Kommunala Pensionärsrådets möte den 7 september.

SoT/2011 :4

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information från de kommunala råden.

Kommunala Pensionärsrådet har möte den 7 september, varken ordinarie och ersättaren
kan delta.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 136

N a Gällivare/Samhällsornvandlin en

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 206 (243)

SoT/2011 :37

Bakgrund
Information om arbetet i projektet "Nya Gällivare/Samhällsomvandlingen" ska ges vid
varje sammanträde service- och tekniknämnden har.

I Utdragsbestyrkande
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§ 137

Val av n ersättare till Service- och tekniknämndens Arbetsutskott

Service- och tekniknämnden beslutar

att Lena Israelsson väljs till ersättare i service- och tekniknämndens arbetsutskott.

Bakgrund
Vid dagens sammanträde föreligger fyllnadsval av ersättare till service- och teknik-
nämndens arbetsutskott.

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 207 (243)

2011-09-06

1 1 Utdragsbestyrkande
1

SoT/2011 :310
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  208 (243)

2011-09-06

§ 138

Val av ordinarie re resentant för service- och tekniknämnden till Folkhälsorådet
2011-2014

Service- och tekniknämnden beslutar

att ordförande Mats Rantapää väljs som representant till Folkhälsorådet.

SoT/2011 :47

Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 2011-01-25 § 8 valdes ordinarie repre-
sentant och ersättare till Folkhälsorådet. Ordinarie vald representant har avgått och vid
dagens sammanträde väljs ny ordinarie representant.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur service- och tekniknämndens protokoll 2011-01-25 § 8.

, 1 Utdragsbestyrkande
1 1 IL
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§ 139

Val av ordinarie re resentant för service- och tekniknämnden till Gellivare Lands-
b dsråd 2011-2014

Service- och tekniknämnden beslutar

att ordförande Mats Rantapää väljs som representant till Gellivare Landsbygdsråd.

Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 2011-01-25 § 6 valdes ordinarie repre-
sentant och ersättare till Gellivare Landsbygdsråd. Ordinarie vald representant har av-
gått och vid dagens sammanträde väljs ny ordinarie representant.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur service och tekniknämndens protokoll 2011-01-25 § 6.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 209 (243)

2011-09-06

1 Utdragsbestyrkande

1

SoT/2011:16
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 210 (243)

2011-09-06

§ 140

Val av ordinarie re resentant till un domsfullmäkti e 2011-2014

Service- och tekniknämnden beslutar

att ordförande Mats Rantapää väljs som representant till ungdomsfullmäktige.

SoT/2011:41

Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 2011-01-25 § 7 valdes ordinarie repre-
sentant och ersättare till ungdomsfullmäktige 2011-2014. Ordinarie vald representant
har avgått och vid dagens sammanträde väljs ny ordinarie representant.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur service- och tekniknämndens protokoll 2011-01-25 § 7.

4L
1 Utdragsbestyrkande
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§ 141

Val av re resentant till un domsrådet

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 211 (243)

att ordförande Mats Rantapää väljs som representant till ungdomsrådet.

Bakgrund
Vid dagens sammanträde väljs en representant från service- och tekniknämnden till
ungdomsrådet.

Beslutsunderlag
1. Arbetsordning för ungdomsrådet fastställd av Kf 2007-08-27, § 164.

/7/777 I

Utdragsbestyrkande

SoT/2011:313
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 212 (243)

2011-09-06

§ 142

Försla dele ationsordnin av ersonalärenden

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011 :74

att godkänna upprättat förslag till delegationsordning avseende personalärenden inom
service- och tekniknämden.

Bakgrund
Personalenheten har efter genomgång av nu gällande delegationsordningar för personal-
ärenden inom nämndens ansvarsområde, upprättat förslag till revidering av denna. De
förändringar som föreslås är förtydliganden och mindre justeringar.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och unga kan ses i ärendet.

Förslag till beslut
att godkänna upprättat förslag till delegationsordning avseende personalärenden inom
service- och tekniknämden.

Beslutsunderlag
1. Förslag på delegationsordning inkl jämförelse med nuvarande delegationsordning.
2. Ks/Pu:s protokoll 2011-05-20 § 15.

1 Utdragsbestyrkande

1
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§ 143

Omfördelnin av medel i driftbud eten till Gällivare orede åområde

Service- och tekniknämnden beslutar

att omdisponera 542 000 kronor från verksamhet 201, aktivitet 496, ansvar 125 till
verksamhet 204, objekt 94025 depåområde sanering med ansvar 125.

Bakgrund
Gällivare kommun deltar i ett saneringsprojekt, oljedepåområdet vid Metallvägen i Gäl-
livare. Saneringsprojektet grundar sig på en frivillig överenskommelse tillsammans med
Preem AB, AB Svenska Shell, BDX Miljö AB, Gällivare värmeverk AB och Gällivare
kommun. Det område som partema har ett gemensamt ansvar för är industrispårområ-
det. Ett avtal om deltagande i saneringsarbetet för detta område har ingåtts mellan par-
tema. Gällivare kommuns andel av kostnadema är 10 % av saneringskostnaderna samt
20 % av kostnadema för miljökontroll och byggledarkostnader. I årets budget finns det
100 kkr för detta saneringsarbete. I dagsläget bedöms kostnadema till c:a 650 kkr för
2011.

I driftbudgeten finns medel till ny tjänst som verksamhetsutvecklare med 542 kkr. Nå-
gon rekrytering har ännu ej skett till denna tjänst. Service och teknikförvaltningen före-
slår att dessa medel omfördelas till konto för saneringsarbete oljedepåornrådet.

Ekonomiska konsekvenser
Omfördelning av medel sker inom befintlig budgetram.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 213 (243)

Konsekvenser för barn o ungdom
Sanering av oljeförorenad mark är viktig för kommande generationer.

Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

SoT/2011:296

att omdisponera 542 000 kronor från verksamhet 201, aktivitet 496, ansvar 125 till
verksamhet 204, objekt 94025 depåområde sanering med ansvar 125.

1 1 Utdragsbestyrkande
jkit
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2011-09-06

§ 144

Ansökan om utökat driftsbidra för ishallen

Service- och tekniknämnden beslutar

att avslå förslaget enligt tidigare fattat beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 214 (243)

SoT/2011:230

Bakgrund
Komrnunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat rubricerat ärende till Service- och
tekniknämnden med en begäran om komplettering av finansieringslösning.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet fått fram att alla former
av driftskostnadsökningar har drabbat ishallen, men den markant största utgiftsposten är
elkostnadsfördyrningarna.

Ekonomiska konsekvenser
Ishallskommitt&I begär ett engångsanslag för att klara driften året ut (2011) om 605 000
kr. Därefter önskar Ishallskommitt61 att driftsbidraget utökas till 1 500 000 kr för kom-
mande år från 2012 och framåt. Innebärande att Service- och tekniknämnden behöver
beviljas utökad ram med 605 000 kr från 2012 och framåt.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En stängning av ishallen ger betydande negativa konsekvenser för barn och ungdomar
som har konståkning och ishockey som fritidssysselsättning.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta

att 305 000 kr omdisponeras från verksamhet 201 ansvar 125 till verksamhet 304 aktivi-
tet 508 ansvar 1211 inom förvaltningens egna resurser och ram till ishallskommitt61
samt

att kommunstyrelsen tillskjuter resterande del 300 000 kr.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag Ks Au 2011-08-15 § 183.

7 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 145

Be äran om bidra till boulebana

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 215 (243)

2011-09-06

Service- och tekniknämnden beslutar

att avslå Ullatti PRO:s begäran om bidrag till uppförande av boulebana.

SoT/2010:484

Bakgrund
Ullatti PRO begär i rubricerat ärende om bidrag uppförande av boulebana kostnadsbe-
räknad till 20 000 kr.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att föreningen
inte uppfyller kriterierna för bidragsgivning, exempelvis så bedriver föreningen ingen
verksamhet för barn och ungdom samt att föreningen inte är inriktad på fritidsverksam-
het för barn och ungdom.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser då begäran blir föremål för ett avslagsyrkande.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser konstateras.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta

att avslå Ullatti PRO:s begäran om bidrag till uppförande av boulebana.

Beslutsunderlag
1. Ansökan från Ullatti PRO.

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Fördelnin av verksarnhetsbidra

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 216 (243)

2011-09-06

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2011:312

att verksamhetsbidrag för perioderna 2011-01-01 — 2011-06-30 (budget 2011) samt
2011-07-01 — 2011-12-31 (budget 2012) utgår med 80 kr/deltagare och 30
kr/aktivitetstillfälle,

att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 90 kr/deltagare och 30:50
kr/ aktivitetstillfälle,

att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 100 kr/deltagare och 31 kr/
aktivitetstillfälle,

att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 120 kr/deltagare och 31:50
kr/aktivitetstillfälle,

att prioriterade områden är kommunens byar och prioriterade åldrar och grupper är
flickor 13-19 år.

Bakgrund
Enligt gällande normer för kommunalt föreningsstöd ska Service- och tekniknämnden
vid varje utbetalningstillfälle, 15 februari och 15 augusti årligen besluta vad varje delta-
gare ska vara värd respektive vad varje aktivitet ska generera i bidrag. Nämnden ska
vidare besluta om ett större bidrag ska ges prioriterade åldrar och områden.

Service- och teknikförvaltningen har utarbetat förslag avseende verksamhetsbidraget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslagen inryrns i den budgetram som service- och tekniknämnden har för verksam-
hetsåret 2011 och den ram som förväntas medges nämnden 2012. Skulle kommande års
ram för bidraget av någon anledning bli förändrad, har nämnden möjlighet att anpassa
bidragsbeloppen i samband med beslutet om 2012 års verksamhetsbidrag.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Verksamhetsbidraget är av mycket stor betydelse för de föreningar som bedriver barn-
och ungdomsverksamhet. Att barn och ungdomar aktiveras på olika sätt är positivt ur ett
folkhälsoperspektiv. Föreningarnas verksamhet leder i flertalet fall till att barn tränas i
demokrati på ett praktiskt sätt och i bästa fall lär sig se allas lika värde.

4))tiilL___ I
1 Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att verksamhetsbidrag för perioderna 2011-01-01 — 2011-06-30 (budget 2011) samt
2011-07-01 — 2011-12-31 (budget 2012) utgår med 80 kr/deltagare och 30
kr/aktivitetstillfälle,

att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 90 kr/deltagare och 30:50
kr/ aktivitetstillfålle,

att verksamhetsbidraget till prioriterade åldrar utgår med 100 kr/deltagare och 31 kr/
aktivitetstillfälle,

att verksamhetsbidraget till prioriterade områden utgår med 120 kr/deltagare och 31:50
kr/aktivitetstillfälle,

att prioriterade områden är kommunens byar och prioriterade åldrar och grupper är
flickor 13-19 år.

Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens förslag avseende fördelning och prioritering av

verksamhetsbidraget.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 147

Lönebida Café Växthuset

Service- och tekniknämnden beslutar

att Café Växthuset beviljas kommunalt lönebidrag med 32 400 kronor.

Bakgrund
Café Växthuset har inkommit med ansökan om kommunalt lönebidrag.

Ansökan avser en lönebidragstjänst vid föreningen, arbetsuppgifterna består i bl.a. caf6-
biträde och bildcirkelledare.

Ekonomiska konsekvenser

Fastställda prioriteringsregler för beviljande av bidrag:
1. Handikapporganisationer
2. Sociala föreningar
3. Föreningar där kommunnyttan bedöms som stor (de som driver viktiga anläggningar
och de som bedriver särskilt viktig ungdomsverksamhet)
4. Övriga

Förslag till beslut
Med beaktande av ovanstående föreslår Sysselsättningssektionen

Antal Bidragsenh./ Bidragsantal Sysselsättn.grad Kostnad
personer anst

1 1 1 100 % 32 400
Summa 32 400

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.

att följande förening beviljas kommunalt lönebidrag med angivet belopp.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 218 (243)

2011-09-06

Ait
1 Utdragsbestyrkande
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Café Växt-
huset

Med hänvisning till ovanstående förslag överlämnas ärendet till Service- och teknik-
nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
1. Ansökan från Café Växthuset.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 219 (243)

2011-09-06
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§ 148

Lönebidra Tr hetsanställnin

2011-09-06

Service- och tekniknämnden beslutar

att Malmbergets AIF beviljas kommunalt lönebidrag enligt tidigare beslut.

Bakgrund
Malmbergets AIF har bevilj ats Trygghetsanställning för två personer genom Arbetsför-
medlingen som ej går att kombinera med kommunalt lönebidrag.

MAIF är sedan tidigare beviljad kommunalt lönebidrag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 220 (243)

SoT/2011:283

För att beviljas kommunalt lönebidrag krävs att personerna beviljas statligt lönebidrag
genom AF.

I grunden kan de olika bidragsanställningarna jämställas och vid samtal med AF har de
lovat att ändra detta till statligt lönebidrag vid nästa omförhandling som sker 2012-01-
31.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för service- och teknikförvaltningen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att MAIF beviljas kommunalt lönebidrag enligt tidigare beslut.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från MAIF.

1 Utdragsbestyrkande

1



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 149

Vä bel snin Mellanvä en Satter

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 221 (243)

2011-09-06

SoT/2011:208

att ge gatalpark i uppdrag att släcka belysningen på nämnda sträcka, men ej ta bort be-
lysningsstolparna under tiden processen med gränsbestämning pågår.

Bakgrund
Skrivelse har inkommit från fastighetsägare i Satter som motsätter sig till ett borttagan-
de av vägbelysningar på Mellanvägen Satter.

Gällivare Kommun gata/park har beställt ett borttagande av belysningen av Vattenfalls
entreprenör. Vid inventering av belysningar som gjorts framkommer det att behov av
belysning av denna väg är väldigt litet.

Jan Erik Ahl ägare av grannfastigheten vill att lamporna och stolparna nedmonteras så
att han kan beskoga vägen, som han anser ligger på hans ägda mark. Platsbesök visar att
vägen som avses ligger till ca 80 % på grannfastighet ägd av Jan- Erik Åhl. Angränsan-
de fastighetsägare anser däremot att vägen är på en samfålld mark som är deras gemen-
samma. För att kunna gå vidare i ärendet måste de berörda fastighetsägarna göra en
gränsbestämning genom Lantmäteriets försorg. Stor osämja råder mellan de berörda
fastighetsägarna. Gällivare Kommun har inget behov av belysning på nämnda väg.
Ärendet riskerar att bli en s.k "långbänk".

Ekonomiska konsekvenser
Högre driftskostnader om belysningen blir kvar.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta

att ge gata/park i uppdrag att släcka belysningen på nämnda sträcka, men ej ta bort be-
lysningsstolparna under tiden processen med gränsbestämning pågår.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från markägare som motsätter sig ett borttagande av belysningen.

)L/L
I Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 222 (243)

2011-09-06

§ 150

C kelsti mellan Gällivare och Koskullskulle

Service- och tekniknämnden beslutar

att ärendet inarbetas i planerna för "Nya Gällivare",

att uppdra till förvaltningen att besvara skrivelsen.

SoT/2011 :268

Bakgrund
Bjarnhild Johansen Koskullskulle har i en skrivelse daterat 2011-06-28 framfört önske-
mål om att en cykelstig anläggs mellan Gällivare och Koskullskulle. Hon föreslår att
den befintliga skoterleden kan användas.

Kommunen har sedan tidigare beslutat att en cykelstig mellan Gällivare och Ko-
skullskulle skall inarbetas översiktplanen respektive investeringsbudgeten. Tidigare
föreslagen sträckning är till del annan sträckning. Detta förslag kan vara möjligt för vis-
sa delar av sträckningen och bör därför beaktas inför slutlig projektering av sträckning.

År 2008-02-18 Dnr: SoT/2007:482/312 har ett beslut av Sot nämnden fattats att hän-
skjuta ärendet till kommunens översiktsplanarbete och kommande investeringsbudget.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att föreslagen sträckning beaktas inför slutligt projekteringsarbete samt

att slutlig sträckning skall samordnas med planerna för "Nya Gällivare".

Beslutsunderlag
1. Kostnadskalkyl upprättat av gata/park.
2. Skrivelse med önskemål om cykelstig mellan Gällivare och Koskullskulle.

(—/
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SoT/2011:282

§ 151

Åt ärder ällande mellanla in en av brännbart avfall å Kavahedens avfallsu la

Service- och tekniknämnden beslutar

att utföra åtgärden med en anordning som hindrar avfall och åtkomlighet för fåglar mm.

att åtgärden finansieras av tidigare års överskott och redovisas på projektkonto 78128
ansvar 131.

Bakgrund
Tillståndet för Kavahedens avfallsupplag beslutades av Länsstyrelsen i Norrbottens Mil-
jöprövningdelegation den 29 september 2003. Enligt villkor 7: "Ytor för mellanlagring
av brännbart avfall och vindkänsligt avfall ska omges av ett tre meter högt plank, stäng-
sel eller annan anordning. Nät skall kunna placeras över anordningen så att avfallet blir
oåtkomligt för fåglar och inte blåser omkring:"
I dagsläget finns inget tak eller annan anordning som hindrar att avfallet blåser omkring.
P.g.a. snöförhållandena som råder på platsen så är ett tak nödvändigt för att uppfylla
villkoret.

Tillsynsmyndigheten, Gällivare miljö- och byggnämnd, har påtalat åtgärdsbehovet vid
flertalet tillfållen om att service- och teknikförvaltningen att åtgärda de brister som finns
gällande villkor 7. Nästa föreläggande som tillsynsmyndigheten har kommunicerat in-
nebär att ett föreläggande med vite kommer att beslutas. Åtgärden är nödvändig då detta
är ett villkorsbrott och även kan lämnas in till miljöåklagaren för utredning. Ett underlag
för åtgärden finns framtagen.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna för att åtgärda att villkor 7 uppfylls är 1,6 mkr. Ett be-
slut om vitesföreläggande innebär utöver denna åtgärdskostnad även ett vite som nor-
malt överskrider kostnaden för åtgärden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Endast positiva konsekvenser då det avfallet ska omhändertas på avsett sätt vilket mins-
kar miljöbelastningen för framtida generationer.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att åtgärden utförs.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 152

Motion av Sti Eriksson v och Jeanette Wä lin v - Trafik lanerin

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med anledning att kompetensbehovet redan är löst.

SoT/2011:179

Bakgrund
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Motionen nänmer sam-
hällsomvandlingen och speciellt trafiksidan som ställs inför stora krav på kompetens
och helhetssyn på gamla och nya trafiklösningar.

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ge Service- och tekniknämnden
i uppdrag att se över framtida kompetensbehov för trafikplanering i enlighet med mo-
tionen.

Service- och teknikförvaltningen har under våren 2011 anställt en ny trafik- och plane-
ringsingenjör som tagit över efter föregående trafikingenjör som går i pension under
hösten. Därmed har framtida kompetensbehov tryggats för trafikplanering i enlighet
med motionen.

Ekonomiska konsekvenser
En ny trafik- och planeringsingenjör medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdom.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att bifalla motionen genom att en ny trafik- och planeringsingenjör har anställs på för-
valtningen.

Beslutsunderlag
1. Motion av Vänsterpartiet.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 153

Motion av Bernt Nord en ns och Mar areta Henricsson ns - Förbättrade ö et-
tider å Kavaheden

Service- och tekniknämnden föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen avslås.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 225 (243)

2011-09-06

SoT/2011:176

Bakgrund
Norrbottens Sjukvårdsparti har lämnat in en motion om förbättrande öppettider på Kavahe-
den då de vill uppnå en förbättrad sophantering i vårt samhälle. Öppettiderna borde då inte
vara/upplevas som ett hinder. De anser vidare att i Gällivare kommuns 24-timmarskommun
så måste öppettiderna anpassas efter invånarnas önskemål.

NolTbottens Sjukvårdspartiet föreslår:
• att man ser över Kavahedens besöksfrekvens sett över hela dagens öppettider.
• att en enkät, där medborgarna får ge synpunkter på öppettiderna, genomförs.
• att man genomför försök med öppettider som bättre är anpassade till medborgamas öns-
kemål.

Yttrande gällande motionen
Service och teknikförvaltningens GVA-enhet har haft tillfälliga försök, enligt nya ren-
hållningsordningen, samt vid kampanjer utökat Kavahedens öppettider för att möta öns-
kemål från bland annat företag och privatpersoner. Det visade sig att ett mycket litet
intresse fanns för besök av anläggningen under kvällstid. Sommartid, maj — september,
har anläggningen även öppet under lördagarna. Under tidigare år har även oktober må-
nad haft lördagsöppet vilket det inte fanns underlag för då besöken avtog under denna
månad.

Vid kommunens städkampanjer har ökade öppettider förekommit. Besöken under dessa
kampanjer har inte lockat besökare i någon större omfattning.

De normala öppettiderna är 8 timmar per dag (då även lunchen ingår) samt kvällsöppet
på tisdagar och under sommarperioden utökas tidema med lördagsöppet. Detta innebär
totalt 244 timmar utöver ordinarie arbetstider. Den nuvarande personalstyrkan är knappt
tillräcklig för de nuvarande tidema. Behov finns av mer service och handledning på
sorteringsrampen som vi idag har svårt att uppnå.

På denna korta tid som gått har enheten inte hunnit utför någon specifik enkätundersök-
ning över öppettiderna på Kavahedens avfallsanläggning. Den nya renhållningsordning
implementerats nyligen, då även denna fråga arbetades in.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvensema om motionen avslås.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ändrade konsekvenser om motionen avslås.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår

att motionen avslås i och med att tidigare erfarenheter visat att ökade öppettider inte gett
ökad besöksfrekvens.

Beslutsunderlag
1. Motion av Norrbottens Sjukvårdsparti.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 154

Motion av Jeanette Wä in v Karl-Erik Taivalsaari v Henrik Lehti alo v
Katinka S A el vist v och Erland Söderber v - Skötsel Grön or

Service och tekniknämnden förslår kommunfullmäktige besluta

att motionen avslås eftersom sådan samverkan redan sker.

Bakgrund
Vänsterpartiet har inlämnat en motion om grönyteskötsel daterat 2011-04-11.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden föreslå kommun-
fullmäktige besluta

att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att se över sin organisation vad avser
grönyteskötsel där även samverkan med olika föreningar kan ses som möjliga samver-
kans parter.

Beslutsunderlag
1. Motion från Vänsterpartiet.
2. Beskrivning över nuläget för grönyteskötsel.
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Utdragsbestyrkande
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§ 155

Motion av Bernt Nord en ns och Mar areta Henricsson ns - Utökade resurser
till ensionärsservice

Service- och tekniknämnden föresiår kommunfullmäktige besluta

att ärendet inarbetas i budgetprocessen 2013-2015.

Bakgrund
Är man pensionär med eller utan hemtjänst, har man möjlighet att få hjälp av kommu-
nens pensionärsservice. Gällivare kommun och arbetsförmedlingen samverkar för att ge
kommunens pensionärer så god service som möjligt.

Arbetsmarknaden är mycket bra i kommunen vilket påverkar antalet anvisningar från
arbetsförmedlingen till pensionärsservice.

Personerna som är verksamma inom pensionärsservice är till största delen anvisade ge-
nom arbetsförmedlingen i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Antalet personer som
arbetar varierar över tiden beroende på anvisningarna från arbetsförmedlingen och i
dagsläget finns 3-4 personer som arbetar med städning, socialsamvaro m.m. Till detta
kommer även att vi lånar personal från andra verksamheter inom arbetsmarknadsavdel-
ningen.

Ekonomiska konsekvenser
För att anställa personal enligt framställan i motionen så har inte arbetsmarknads-
avdelningen de ekonomiska resurserna som behövs för att anställa 10 personer. Beräk-
nad kostnad för att anställa 10 personer är drygt 3 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden

att nämnden hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Motion Norrbottens Sjukvårdsparti.
2. Redovisning.
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§ 156

Motion av Bernt Nord en ns och Mar areta Henricsson ns - Förbättrad trafik-
säkerhet i Skaulo

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att motionen avslås med hänvisning till översynen av Trafikverket.

Bakgrund
Norrbottens Sjukvårdsparti har lämnat in en motion om att tidigarelägga 70 km/h be-
gränsningen vid båda infarterna, så att södra infartens 70 km/h sträcka börjar före kyr-
kogården och norra infartens 70 km/h sträcka börjar före vägavfart mot Nilivaara, samt
att 50 km/h sträckan utvidgas så att skauloborna får säkrare utfarter från sina gårdar.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att invänta Trafikverkets översyn av hastighetsbegränsningar gällande riksvägar i Gälli-
vare kommun innan frågan utreds vidare.

att avslå Norrbottens Sjukvårdspartis motion om att flytta och ändra hastighetsbegräns-
ningarna i Skaulo.

Beslutsunderlag
1. Kommentarer till hastigheter Skaulo.
2. Norrbottens sjukvårdsparti,s motion.
3. Remiss om ändrad hastighet Avvakko-Puoltikasvaara.

11,
1 Utdragsbestyrkande
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§ 157

Motion av Sti Eriksson v Jeanette Wä lin v Karl-Erik Taivalsaari v Iris
Dimitri v Henrik Lehti alo v Kathinka A el vist v och Erland Söderber v
- Infarter till samhället

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att det fnms en befintlig grupp, bestående av re-
presentanter från kommunen och företag i Gällivare, som arbetar med detta.

Bakgrund
Vänsterpartiet har inlämnat en motion om infarter till samhället registrerat den 20 11-05-
15.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Beslutsunderlag
1. Vänsterpartiets motion.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden föreslå kommun-
fullmäktige besluta

att avslå motionen. Det finns redan en grupp där det ingår personer från kommunen (ut-
vecklingsavdelningen, service och teknik), Företagsbolaget samt representanter från
olika företag, som arbetar med skyltsättningar och även ser hur infarter kan se ut.

1 Utdragsbestyrkande
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att avslå motionen.
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SoT/2011 :228

§ 158

Motion av Sti Eriksson v Jeanette Wä lin v Karl-Erik Taivalsaari v Iris
Dimitri v Henrik Lehti alo v Kathinka A el vist v och Erland Söderber v
- Gån sti Dundret

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har för yttrande fått en motion där motionärerna fram-
för synpunkter på förbättring och underhåll av befintlig gångstig till Dundret vilket skul-
le öka tillgängligheten för alla kommuninvånare.

Befintlig gångstig är egentligen uppdelad i två delar:
Del 1 är sträckan från fd. OK/Q8 upp till gångtunnel under Porjusvägen som går på
kommunal mark och är asfalterad och ingår i det normala underhållet av GC-vägar
(gång- och cykelvägar).
Del 2 är sträckan från gångtunnel under Porjusvägen upp till Dundret som egentligen är
en naturstig efter ett f.d.skidspår som bl.a. går över privat mark

Ett komplett svar på motionen kräver en utredning i ärendet, som bland annat innebär
yttrande och samrådsförfarande i flera instanser bl.a. Länsstyrelsen på grund av Dundret
är naturreservat.
Sörkaitums sameby på grund av att området är renbetesområde samt de markägare som
berörs på grund av att "gångstigen" passerar privata marker.

Ekonomiska konsekvenser
Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande har i nuläget inga ekonomiska
konsekvenser för service- och teknikförvaltningen.

Konsekvenser.
Det förslag som motionärerna framför är positivt för kommunens invånare.
Tillgång till bra gångstig med god tillgänglighet är bra för alla.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige besvara motionen med att uppdra åt service och teknik-
förvaltningen att utreda och presentera förslag enligt syftet i motionen.

1 Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Motion a Vänsterpartiet.

2011-09-06

Yrkande
Lena Israelsson (s) yrkar avslag till motionen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 232 (243)

Terttu Kult (v), Botolf Brandebo (v) yrkar bifall till i motionen väckt förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lena Israelssons förslag mot Terttu Kult m fl förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämn-
den har beslutat i enlighet med Lena Israelssons förslag.

Tvv_
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Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

SoT/2011:224

§ 159

Motion av Benn Rin vall m Monica Hedström m Michael Martinsson m
Lars Alriksson m Eva Alriksson m Per Wahlström m Fredrik Nilsson m och
Anna-Maria Wahlström m - Över ån sställe å Mellanvä en vid konst äs lan

att avslå motion med hänvisning till att befintlig gångtunnel är lämpligare ur trafiksä-
kerhetssynpunkt.

Bakgrund
En motion har av Moderata Samlingspartiet lämnats till Kommunfullmäktige för beslut.
Motionen behandlar frågan om ett övergångsställe på mellanvägen, vid konstgräsplan
på Tallbacka. Beredningsansvarig är av motionen är Service- och tekniknämnden.

Kommentarer
Det tänkta övergångsstället blir i ett parti där sikten är begränsad på grund av vägens
krökning. Service- och teknikförvaltningen anser att gångtunneln som finns ca 270m
väster om det tilltänkta övergångsstället är betydligt säkrare ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Den GC-väg som går längs med Mellanvägen ansluter även till nämnda tunnel.

Service- och teknikförvaltningen jobbar med att säkra befintliga övergångsställen, där-
för bör resurserna läggas på detta och inte på att anlägga ytterligare övergångsställen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdom
Barn och ungdomar som nyttjar gångtunneln går säkrare än de som skulle nyttja ett
eventuellt övergångsställe.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden

att avslå ovannämnda motion.

Beslutsunderlag
1. Moderata Samlingspartiets motion angående övergångsställe vid konstgräsplan.

7,7
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Yrkande
Lena Israelsson (s), Ulf Markström (s), Margareta Henriksson (s), Terttu Kult (v) och
Botolf Brandebo (v) yrkar att motionen avslås.

Benny Ringvall (m) yrkar bifallt till i motionen väckt förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lena Israelsson m fl förslag mot Benny Ringvalls förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och teknik-
nämnden har beslutat i enlighet med Lena Israelsson m fl förslag.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Motion från Moderaterna.

1
1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 235 (243)
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§ 160

Motion av Benn Rin vall m Monica Hedström m Michael Martinsson m
Lars Alriksson m Eva Alriksson m Per Wahlström m Fredrik Nilsson m och
Anna-Maria Wahlström m - Asfalterin av underla et i hocke 'nken vid Hedsko-
lan

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då frågan diskuteras i framtida samhällsomvandling.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har för yttrande fått en motion där motionärerna fram-
för önskemål om asfaltering av ishockeyrinken vid Hedskolan för att kunna nyttja den
bl.a. för bollsporter sommartid.

Ekonomiska konsekvenser
Befintlig ishockeyplan uppgår enligt uppmätning till 1800 m2.
Enbart beläggning med asfalt av ishockeyplan Hedskolan beräknas till 360 000 kr.
Till detta tillkommer kostnader för underarbete med isolering av befintliga rörgravar för
att förhindra sprickbildning av asfalten.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att hänskjuta motionen till kommande års budgetberedning och att service- och teknik-
förvaltningen ges i uppdrag att göra en grundundersökning för att skydda ledningar som
finns under rnarkytan.

1 , 1 Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden förslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen,

att ärendet hänskjuts till budgetprocessen 2013-2015.

SoT/2011 :226

§ 161

Motion av Benn Rin vall m Monica Hedström m Michael Martinsson m
Lars Alriksson m Eva Alriksson m Per Wahlström m Fredrik Nilsson m och
Anna-Maria Wahlström m - Gån vä ar å Malmheden

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har för yttrande fått en motion där motionärerna fram-
för önskemål om anläggande av GC-väg (gång- och cykelväg) från Jysk till Skinnmöb-
ler på Malmheden för att underlätta för gående att ta sig fram på ett säkert sätt. Att på
nuvarande sätt ta sig till Skinnmöbler efter Metallvägen upplevs mycket riskfyllt.

Ett sätt för ökad säkerhet för de gående vore att anlägga ny gångstigen från befintliga
"Kärleksstigen" längs med Cellulosavägen så att fotgängare och fordon separeras.
Man kan då även utnyttja befintlig vägbelysning.

Ekonomiska konsekvenser
Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande har i nuläget inga ekonomiska
konsekvenser för service- och tekniknämnden. Skulle förslaget om byggandet av gång-
vägen bli aktuellt kan nämnden få vidkännas en byggkostnad på ca 450 tkr kr och drift-
kostnad för ca.15 tkr/år.

Konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslaget är positivt för barn och ungdomar. Tillgång till säker väg med god tillgänglig-
het är bra för alla.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige att ärendet hänskjuts till budgetprocessen 2013-2015.

Beslutsunderlag
1. Moderata Samlingspartiets motion.

I Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden

§ 162

Motion av Maria Åh161 s och Jeanette Wä lin v - C kel ark inne/ute UF

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 237 (243)

2011-09-06
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Bakgrund
Motionärerna hemställer i rubricerar ärende om att kommunen etablerar Cykelpark
inom och utomhus.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet funnit att intentionerna
i motionen överensstämmer med planerna och visionerna i projekt "Nya Gällivare. Där
ingår aktiviteten Cykling/skateboard i den Arena som planeras för evenemang och före-
ningslivets aktiviteter. Även utomhus finns planer och intentioner för en Betongpark för
Cykel/Skateboard i projekt "Nya Gällivare" utifrån tidigare motion med samma önske-
mål.

Beaktas bör att förverkligande av ovanstående säkerligen ligger några år framåt i tiden.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska analyser/prognoser är framtagna.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förverkligande av motionens önskemål medför ett storstilat tillskott av aktivi-
tets/fritidsutbudet för barn och ungdom.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta

att ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige då önskemålen om Cykelpark inne/ute
redan finns i planerna/intentionerna i projekt "Nya Gällivare".

Beslutsunderlag
1. Remiss: Motion Cykelpark inne/ute (UF).

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Motion av Maria Ah16-1 s och Jeanette Wä lin v - S ort ark där basket lan
fotbolls lan tennis lan och lö bana m m finns UF

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

SoT/2011 :272

att avslå motionen då den redan är tillstyrkt i och med beviljande av investeringsmedel
år 2014 till en Spontanidrottsplats.

Bakgrund
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att kommunen investerar i en etablering
av en Spontan/näridrottsplats.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att Service-
och tekniknämnden ligger i framkant avseende motionens önskemål. Antagen invester-
ingsbudget av Kommunfullmäktige anger att 500 000 kr beviljats år 2014 till etablering
av Spontanidrottsplats år 2014. Tilläggas bör att äskande och behovet ligger på
1 000 000 kr för ett förverkligande.

Ekonomiska konsekvenser
En etablering medför en investeringskostnad på 1 000 000 kr, driftkostnader näst intill
obefintliga då anläggningen består av konstgräs.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En etablering medför ett stort och positivt komplement för barn och ungdomars möjlig-
heter till meningsfull fritids sysselsättning.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen redan är tillstyrkt i och med beviljande av investeringsmedel år 2014 till en
Spontanidrottsplats.

Beslutsunderlag
1. Remiss: Motion — Sportpark där basketplan, fotbollsplan, tennisbana och löpbana
med mera finns.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 164

Ärendeu fUnin - redovisnin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 239 (243)
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Service- och tekniknämnden beslutar

att listan med pågående ärenden ska följa med i kallelsen,

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

, / 1
1 Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Service- och tekniknämnden har i likhet med andra nämnder i kommunen beslutat att
införa ett rapporteringssystem för ärendeuppföljning. Listan med pågående ärenden pre-
senteras vid sammanträdet.
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Service- och tekniknämnden

§ 165

Service- och tekniknämnden frå ar

Service- och tekniknämnden beslutar

att frågorna besvaras vid nästa sammanträde.

Bakgrund
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen angående
nämndens verksamhet.
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§ 166

Information om framtidsfrå or

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 241 (243)
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Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga frågorna och informationen med beaktande till handlingarna.

Bakgrund
Förvaltningschefen informerar om framtidsfrågor för service- och tekniknämnden.

Utdragsbestyrkande
71-->  j2,1

SoT/2011 :7



GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnclen

§ 167

Kurser/Konferenser/Återko lin

Service- och tekniknämnden beslutar

att Margareta Pohjanen och Terttu Kult deltar i tillgänglighetsdagen den 28 september
2011,

att Botolf Brandebo och Benny Ringvall deltar i "Nätverket för ett säkert och miljöan-
passat transportsystem" som Trafikverket håller den 19-20 oktober 2011 i Skellefteå,

att i övrigt lägga kurserna till handlingarna.

Bakgrund
Under 2010 granskades tillgängligheten på Gällivare Värdshus och O'Learys. Rådet har
att ta ställning till om en liknande aktivitet ska genomföras under 2011.
Rådet för funktionshinderfrågor inbjuder ledamöter att deltaga i "Tillgänglighetsdagen"
den 28 september 2011.

Trafikverket inbjuder till "Nätverket för ett säkert och miljöanpassat transportsystern".
Tid och plats: 19-20 oktober 2011 i Skellefteå, Medlefors folkhögskola.
Anmälan: Senast 5 oktober via e-post.
Kostnad: Trafikverket står för alla kostnader för seminariet. Deltagarna står själva för
resa och logi.

Nationella Snöskoterrådet inbjuder till "Nationellt snöskoterforum".
Tid och plats: 17-19 november 2011 i Falun.
Anmäl intresse. Program kommer senare.

Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till politikerblocket vid trafik- och gatu-
driftdagarna "Väghållningsansvar och kommunalteknisk samverkan"
Tid och plats: 18 oktober 2011 på Waterfront, Stockholm.
Anmälan: senast den 30 september, bindande men kan överlåtas.
Kostnad: 2 750 kr för seminarieprogrammet om det politiska arbetet.

Trafikverket inbjuder till träff med "Nätverket för ett säkert och miljöanpassat trans-
portsystern".
Tid och plats: 19-20 oktober 2011 i Skellefteå.
Anmälan: Senast 5 oktober.
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Kostnad: Trafikverket står för alla kostnader för seminariet. Deltagarna står själva för
resa och logi.

Beslutsunderlag
1. Kursinbjudan 1-5.
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