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Beslutande

• Övriga deltagande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 244 (281)

2011-10-04

Mats Rantapää (s), ordförande
Margaretha Pohjanen (s), §§ 168-190
Lena Israelsson (s)
Frank Öqvist (s)
Ulf Markström (s) ej tjg ers, §§ 168-186, 188-189
Britt-Mari Sandvärn (s) ej tjg ers
Benny Ringvall (m)
Janete Henriksson (v), tjg ers
Ann-Christin Lehtipalo (v), tjg ers, §§ 168-190

Joakim Svensson , förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
Mikaela Peltz, nämndsekreterare
Mats J Nilsson, nämndsekreterare
Elsy Nordvall, ekonom, § 172
Sven-Erik Nilsson, Revisorerna, § 194
Ann-Mari Falk, Revisorerna, § 194
Sören Engelmark, Revisorerna, § 194
Lennart Hagstedt, Revisorerna, § 194
Fredrik Markstedt, sakkunnigt biträde PWC, § 194
Tommy Isaksson, enhetschef Fritid, §§ 171, 187
Lars-Ola Johansson, fastighetsskötare, § 171
Tommy Nilsson, fiskekonsulent, § 171
Håkan Grönberg, avdelningschef GVA/Fritid, § 177
Annika Keisu- Lampinen, enhetschef Gata/Park, § 171
Henrik Iwanowski, projektledare, § 171

Utses att justera Benny Ringvall
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Ärendeuppföljning

Delårsbokslut, skatteverksamheter och affårsverksamheter

Internkontroll AMA - Uppföljning av kontrollplan 2011

Tilläggsanslag infrastruktur Lakkapää handelstomt
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§ 176 257
Inköp av 24-metersvåg med montage för utveckling av Kavahedens ÅVC

Gatubelysningsavtal Vattenfall

Säker skolväg Mariaskolan

Yttrande över inkommen ansökan om hundrasthagar i Gällivare kommun

§  180 262
Motion av Maria Åhl&I (s) och Jeanette Wäppling (v) - Multiarena (playground) till Hedskolan
(UF)
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260

261

§  181 263
Motion av Katinka S Apelqvist (v) Jeanette Wäppling (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Iris Dimitri
(v), Henrik Lehtipalo (v) och Erland Söderberg (v) - Parkeringsplatser
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§  182 265
Motion av Henrik Lehtipalo (v), Jeanette Wäppling (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Iris Dimitri
(v), Katinka Sundqvist Apelqvist (v) och Erland Söderberg (v) - Husvagns/husbilsparkering

§  183 266
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) - Tillgänglighet till Dundret som
fritidsområde

§  184
Motion av Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) - Vallmovägens

•
personbilsproblematik
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Motion av Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) -Förbättrade möjligheter att ta
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§  186
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§  188

§  189

Motion av Göte Henriksson (s) och Ulf Normark (s) - Angående vägen till utsiktstoppen på
Dundret Norra topp

Övertagande av Ridklubben Dundrets fastighet Gällivare 12:496

Poppeln 3, förbättringsåtgärder

Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen angående
nämndens verksamhet

§ 190  277
Information om framtidsfrågor

§  191 278
Information om strategiskt personalprogram för Gällivare kommun och kommunala bolag

•  § 192 279
Kurser/Konferenser/Återkoppling

§  193 280
Ansökan om utökat driftsbidrag för ishallen
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Service- och tekniknämnden

§ 168

Delgivningar

_

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna.

Delgivningar
Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet.

1. SOT 2011:2
Förvaltningschefen informerar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 248 (281)

105

SoT/2011:357 -001

2. SOT 2011:218 872
Beslut från Umeå Tingsrätt i mål nr M 1606-09. Tillstånd att anlägga en deponi m.m.
inom Nautanens gruvområde, Gällivare kommun; nu fråga om dag för meddelande av
dom.

3. SOT 2010:280 534
Förvaltningsrättens dom i mål nr 463-11. Kameraövervakning enligt lag (1998:150) om
allmän kameraövervakning, LAK; fråga om tillstånd till inspelning.

4. SOT 2011:39 100
Service- och teknikförvaltningens synpunkter på remiss Vision Gällivare samhälls-
omvandling.

5. SOT 2011:267 214
Service- och teknikförvaltningens yttrande över detaljplan för Laponia Naturrum, Stora
Sjöfallet.

6. SOT 2011:338 26
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende Sportanläggning Malmberget.

7. SOT 2011:243 427
Miljö- och byggkontorets inspektionsrapport för uppföljning av föreläggande om upp-
städning av nedskräpningsärenden i Gällivare kommun.

8. SOT 2011:333 042
Kommunstyrelsen § 222/2011 Kommunstyrelsens budgetuppföljning — 2011
(KS/2011 :4).

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 249 (281)

2011-10-04

9. SOT 2011:334 289
Kommunstyrelsen § 235/2011 Övergripande nyckeltal vid nyproduktion av äldre-
omsorgslokaler (KS/2011:404).

10. SOT 2011:335 282
Kommunstyrelsen § 237/2011 Skrivelse angående skolbyggnaden Nattavaaraby
(KS/2010:257).

11. SOT 2011:63 452
Miljö- och byggkontoret: augusti 2011. Beslut med stöd av 32 § Kommunala renhåll-
ningsordningen om beviljande av befrielser och avslag från kommunal avfallshämtning,
Beslut med stöd av 27 § Kommunala renhållningsordningen om godkännande av kom-
postering samt behovsanpassad avfallshämtning.

12. SOT 2011:222 730
Sammanträdesprotokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2011-08-30.

13. SOT 2011:222 730
Uppföljning 2010 av "Program för funktionshinder" — uppföljning till nämnderna.

14. SOT 2011:321 462
Fastställande av egenkontroll enligt miljöbalken landsbygdens reningsverk, Kavahedens
reningsverk och Vassara vattenverk.

15. SOT 2011:12 461
Fastställande av egenkontroll enligt miljöbalken Gällivare flygplats.

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Kommunala råden informerar

2011-10-04

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SoT/2011:4 -104

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

Benny Ringvall deltog i Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 7 september
2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 250 (281)

1 Utdragsbestyrkande
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§ 170

N a Gällivare/Samhällsomvandlin en

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 251 (281)

SoT/2011:37 -100

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

Förvaltningschefen Joakim Svensson informerar om service- och teknikförvaltningens
synpunkter på remiss Vision Gällivare samhällsomvandling.

1 1 Utdragsbestyrkande
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§ 171

Ärendeu för nin

2011-10-04

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 252 (281)

att godkänna den ärendeuppföljning som service- och teknikförvaltningen presenterat.

• Bakgrund
Service- och tekniknämnden har i likhet med andra nämnder i kommunen beslutat att
införa ett rapporteringssystem för ärendeuppföljning.

111 Tommy Isaksson, enhetschef Fritid och Lars-Ola Johnsson, fastighetsskötare,
informerade om genomförd utredning angående konsekvenser av fördelning av tider i
hallar.

Tommy Isaksson, enhetschef Fritid, och Tommy Nilsson, fiskekonsulent, informerade
om genomförd utredning angående konsekvenser av prioritering av aktivitetsbidrag.

Annika Keisu-Lampinen, enhetschef Gata/Park, informerade om det pågående arbetet
med planering av grönytor.

Henrik Iwanowski, projektledare, informerade om Dundrets utveckling.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

I Utdragsbestyrkande

1

SoT/2011:158 -012

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

att godkänna den ärendeuppföljning som service- och teknikförvaltningen presenterat.

Beslutsunderlag
1. Underlag för ärendeuppföljning — delas ut på sammanträdet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 253 (281)

2011-10-04

§ 172

Delårsbokslut skatteverksamheter och affårsverksamheter

Service- och tekniknämnden beslutar

att fastställa delårsbokslutet för service- och tekniknämnden.

10 Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har upprättat delårsbokslut per 2011-08-31.

Elsy Nordvall, ekonom, föredrar ärendet.

9
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att fastställa delårsbokslutet för service- och tekniknämnden.

Beslutsunderlag
1. Delårsbokslutet 2011-08-31.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 66.

I 1 Utdragsbestyrkande
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§ 173

Internkontroll AMA - U föl.nin av kontroll lan 2011

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna deluppföljning av 2011 års kontrollplan.

Bakgrund
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har under perioden 2011-01-01 — 2011-06-30 på-
börjat inventering av nycklar/kort. För att säkerställa att nycklar inte är i orätta händer
och att nycklar som inte behövs är återlämnade. Planeringen är att inventering skall vara
klar till årsskiftet 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Internkontrollen visar att det inte blir några direkta ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Kontrollplanen/internkontrollen innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna deluppföljning av 2011 års kontrollplan.

Beslutsunderlag
1. Kontrollrapport 2011.
2. Kontrollplan 2011.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 67.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 254 (281)

2011-10-04

1 Utdragsbestyrkande
1
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§ 174

Tillä sansla infrastruktur Lakka ää handelstomt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 255 (281)

SoT/2011:325 -301

Service- och tekniknämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen äska 2,1 mkr för att bygga infrastrukturen i anslutning till

•
Lakkapää handelstomt.

Bakgrund
Innan Lakkapää-tomten kan bebyggas måste kommunen dra in vatten/avlopp, bygga två
infarter, bredda infartsvägen (Treenighetensväg), dra om gc-vägen, gräva dagvatten-

10  diken/-infiltrationsbassäng till en kostnad av 3,3 mkr.

I projektet finns sen tidigare 800 tkr vilket medför att projektet måste tillskjutas ytter-
ligare 2,5 mkr.

Ekonomiska konsekvenser
Tidigare beviljade medel på 800 tkr måste utökas med 2,5 mkr.

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

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

110 att hos kommunstyrelsen äska 1,5 mkr för att bygga infrastrukturen i anslutning till
Lakkapää handelstomt.

Beslutsunderlag

0110
1. Kostnadskalkyl.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 68.

Yrkande
Lena Israelsson (s) yrkar att hos kommunstyrelsen äska 2,1 mkr för att bygga infra-
strukturen i anslutning till Lakkapää handelstomt.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lena Israelssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Lena Israelssons förslag.

i Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 256 (281)

§ 175

Ansökan om ansla för infrastrukturåt ärder vid Vuoskolrvi industriområde 2
bakom Företa scentrum

Service- och tekniknämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen äska 3,6 mkr i medel för infrastrukturåtgärder vid
Vuoskojärvi industriområde 2 (bakom Företagscentrum).

Bakgrund
Innan Vuoskojärvi industriområde 2 (bakom Företagscentrum) kan bebyggas måste
kommunen komplettera infrastrukturen genom att bredda vägen in i området, bygga
VA-serviser, bygga en vändplan, gräva diken och infiltrationsbassäng, installera gatu-
belysning, etc. till en kostnad av ca 3,6 mkr.

Ekonomiska konsekvenser
Projektet behöver 3,6 mkr i infrastrukturåtgärder i området.

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

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att hos kommunstyrelsen äska 3,6 mkr i medel för infrastrukturåtgärder vid
Vuoskonjärvi industriområde 2 (bakom Företagscentrum).

Beslutsunderlag
1. Kostnadskalkyl.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 69.

1 Utdragsbestyrkande

SoT/2011:327 -301
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 257 (281)

2011-10-04

§ 176

Inkö av 24-metersvå med monta e för utvecklin av Kavahedens ÅVC

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna inköp av 24-metersvåg med montage och att finansieringen sker genom

111 taxan.

Bakgrund
Återvinningscentralen på Kavaheden är i behov av förändring eftersom avfallsmängder
och nyttjandet av anläggningen ökat sedan den togs i drift 1996. Fordonsvågen som är

• grunden för hela verksamheten är uttjänt och lagerhållning för reservdelar har upphört.
Trafiken och säkerheten är annat som styrt uppdraget. Service- och teknikförvaltningen
har arbetat fram kostnader för en 4-årsperiod, 2011, 2012, 2013 och 2014.

Ekonomiska konsekvenser
Investeringen kommer att belasta taxan för hushåll och företag.

SoT/2011:322 -456

Konsekvenser för barn och ungdomar
Renhållnings och mottagningstaxan kan behöva höjas vilket påverkar hushållens
ekonomi.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att godkänna inköp av 24-metersvåg med montage och att finansieringen sker genom
taxan.

Beslutsunderlag

0110
1. Handlingsplan.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 70.

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Gatubel snin savtal Vattenfall

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 258 (281)

2011-10-04

SoT/2010:489 -317

Service- och tekniknämnden beslutar

att ärendet återremitteras till förvaltningen avseende avtalets utformning och längd,

att ärendet tas upp igen vid service- och tekniknämndens sammanträde den 15
november 2011.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har fått uppdraget att redovisa kostnaderna för
kommunen avseende gatubelysning samt redovisa vad de förslag som Vattenfall
presenterat innebär kort- och långssiktigt för kommunen.

Vattenfallofferten innehåller två delar, förvaltning/administration och underhåll, bilaga
1 och 2. En kostnadsjämförelse mellan Vattenfallofferten och kommunens nuvarande
avtal visas i bilaga 3. Kostnaden blir ca 500 tkr dyrare jämfört med nuvarande ramavtal
med Vattenfall Service Nord AB.

Kostnadsfördyringen uppstår för förvaltning och administration. Kommunen "köper" el-
och miljöansvar, samordningsansvar samt dokumentation Mapinfo av Vattenfall.
Kommunen saknar idag en person för uppgiften (resurs- och kompetensbrist). Ansvaret
ligger idag hos förvaltningschefen.

Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade att ärendet lämnas öppet till
service- och tekniknämndens sammanträde den 4 oktober 2011 samt att Håkan
Grönberg, avdelningschef, föredrar ärendet vid nämndens sammanträde.

Ekonomiska konsekvenser
Avtalsuppgörelsen blir ca 500 tkr dyrare jämfört med nuvarande avtal.

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

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

att godkänna tecknandet av ett 4-årigt gatubelysningsavtal (Silver/Medium) med
Vattenfall Eldistribution AB.

=b79
1 Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Förvaltning och administration.
2. Underhåll.
3. Kostnadsjämförelse Vattenfall-offert kontra nuvarande kommunavtal.
4. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 72.

Yrkande
Lena Israelsson (s) yrkar

att ärendet återremitteras till förvaltningen avseende avtalets utformning och längd,

att ärendet tas upp igen vid service- och tekniknämndens sammanträde den 15
november 2011.

Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och teknik-
nämnden har beslutat att ärendet skall återremitteras.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 259 (281)

2011-10-04

1 Utdragsbestyrkande
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§ 178

Säker skolvä Mariaskolan

Service- och tekniknämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 260 (281)

2011-10-04

SoT/2011:260 -512

att avslå skolrådets önskan om att stänga av del av Pumparegatan under skoltid.

Bakgrund
Skolrådet har lämnat in ett förslag till service- och tekniknämnden att stänga av delen av
Pumparegatan som eleverna på Mariskskolan fårdas utmed när de ska äta lunch i
f.d. Laestadiuskapellet.

Längs Pumparegatan går det en smal trottoar, som enligt skolrådets skrivelse är dåligt
snöröjd vintertid.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget.
Oklart i dagsläget hur mycket en eventuell breddning av trottoaren kostar.

Konsekvenser för barn och ungdomar
I och med en kontinuerlig snöröjning av trottoaren längs Pumparegatan kan barnen hålla
sig på trottoaren och behöver inte gå på vägen för att komma till matsalen.

I samband med att trottoaren breddas ökar tryggheten för barnen ytterligare.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att avslå skolrådets önskan om att stänga av del av Pumparegatan under skoltid.

Beslutsunderlag
1. Kommentarer till säker skolväg.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2011-06-14 § 115.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 73.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 261 (281)
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§ 179

Yttrande över inkommen ansökan om hundrastha ar i Gällivare kommun

Service- och tekniknämnden beslutar

att avslå ansökan angående etablering av hundrastgård.

SoT/2011:240 -338

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har fått en ansökan med namnlista om etablering av
hundrasthagar i kommunen där förslagsställarna framför önskemål om byggande av
minst en 1,7 ha inhägnad hage med grind samt med bord bänkar och avfallsbehållare.
Hagen ska även vara öppen och tillgänglig året runt.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt sammanställning.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att avslå ansökan angående etablering av hundrastgård.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse samt namnlistor för ansökan om hundrasthagar.
2. Sammanställning av ekonomiska konsekvenser.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 74.

1 Utdragsbestyrkande



•
att remittera motionen till barn-, utbildning- och kulturnämnden för yttrande i och med
att önskemålen handlar om en etablering av en skolidrottsplats.

GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

Bakgrund
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att kommunen ombesörjer en etablering

• av en playground (mindre konstgräsplan för fotboll) med placering på Hedskolan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 262 (281)

2011-10-04

SoT/2011:271 -828

§ 180

Motion av Maria ikhl&I s och Jeanette Wä lin v - Multiarena la ound till
Hedskolan UF

Service- och tekniknämnden beslutar

Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att det
handlar om en Skolidrottsplats och anser det som självklart att finansieringen för en
skolidrottsplats åligger barn-, utbildning- och kulturnämnden och dess investeringar.

Ekonomiska konsekvenser
En tillstyrkan av motionen medför en investeringskostnad på ca 300 000 kr inklusive
markarbeten.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En etablering medför ett positivt komplement för barn och ungdomars möjligheter till
meningsfull sysselsättning.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta

att remittera motionen till barn-, utbildning- och kulturnämnden för yttrande i och med
att önskemålen handlar om en etablering av en skolidrottsplats.

Beslutsunderlag
1. Motion avseende multiarena (playground) till Hedskolan (UF).
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 75.

1
1

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 263 (281)

2011-10-04

SoT/2011:172 -315

§ 181

Motion av Katinka S A el vist v Jeanette Wä lin v Karl-Erik Taivalsaari
v Iris Dimitri v Henrik Lehti alo v och Erland Söderber v - Parkerin s-

platser

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Bakgrund
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om parkeringsproblematiken för de boende längs
bl.a. Smedjegatan. De boende i det aktuella området har ingenstans att parkera sina fordon,
vilket leder till felparkeringar och parkeringsböter. Men det leder även till problem vinter-
tid, då snöröjningen i området blir lidande eftersom traktorer m.m. helt enkelt inte får plats
att röja ordentligt.

Då det är bostadsföretagens skyldighet att tillgodose de boendes parkeringsbehov anser
Vänsterpartiet att denna fråga bör lyftas.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kostnader i dagsläget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Vid en mer ordnad parkeringssituation förbättras trafiksäkerheten för barn och
ungdomar som vistas i området.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla Vänsterpartiets motion.

Beslutsunderlag
1. Motion av Vänsterpartiet.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 76.

Utdragsbestyrkande
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2011-10-04

Yrkande
Margareta Pohjanen (s) yrkar att bifalla motionen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 264 (281)

Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Pohjanens förslag till beslut under proposition. Efier
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat
förslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Margareta Pohjanens förslag.

1 1 1 1 Utdragsbestyrkande
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att bifalla motionen.

GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

Bakgrund
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att se över parkeringsmöjligheterna för hus-

111 vagnar och husbilar i centrala Gällivare. Detta för att de resande som passerar skall få en
trevligare bild av Gällivare, samt att de ska kunna stanna och handla m.m. innan de åker
vidare. Dessa platser föreslås anläggas sommartid på Sjöparksskolans parkering.

•

(59ii

§ 182

Motion av Henrik Lehti alo v Jeanette Wä lin v Karl-Erik Taivalsaari v
Iris Dimitri v Katinka Sund vist A el vist v och Erland Söderber v -
Husva s/husbils arkerin

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

Ekonomiska konsekvenser
Oklart i dagsläget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Risk för ökat trafiktryck i anslutning till skolan.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla Vänsterpartiets motion.

Beslutsunderlag
1. Motion av Vänsterpartiet.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 77.

Yrkande
Lena Israelsson (s) yrkar att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lena Israelssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat förslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Lena Israelssons förslag.

1
1

1
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1 Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 266 (281)

2011-10-04

§ 183

Motion av Sti Eriksson v och Jeanette Wä lin v - Till än Ii het till Dundret
som fritidsområde

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

•
att avslå motionen med hänvisning till att Dundret är ett naturskyddsområde och att det
därmed är länsstyrelsens ansvar primärt att planera för/ta ställning till om/hur Dundret
skall utvecklas som fritidsområde,

att kommunstyrelsen etablerar kontakt med berörda parter för vidare utredning.
010

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionärerna framför
synpunkter på en helhetssatsning på Dundret för att ge alla som vill möjlighet att upp-
leva midnattssol från västra toppen, besöka fjällstugan för en fika eller att ta sig till
toppstugan.

Ekonomiska konsekvenser
Motionen medför inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget.

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

Förslag till beslut

Utdragsbestyrkande

010 Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att Dundret är ett naturskyddsområde och att det
därmed är länsstyrelsens ansvar primärt att planera för/ta ställning till om/hur Dundret
skall utvecklas som fritidsområde.

Beslutsunderlag
1. Motion från Vänsterpartiet.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 78.

SoT/2011:270 -814
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Service- och tekniknämnden

att kommunstyrelsen etablerar kontakt med berörda parter för vidare utredning.

111 Propositionsordning
Ordförande ställer Lena Israelssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat förslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Lena Israelssons förslag.

Yrkande
Lena Israelsson (s) yrkar

att avslå motionen med hänvisning till att Dundret är ett naturskyddsområde och att det
därmed är länsstyrelsens ansvar primärt att planera för/ta ställning till om/hur Dundret
skall utvecklas som fritidsområde,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 267 (281)

2011-10-04

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 268 (281)

2011-10-04

§ 184

Motion av Bernt Nord en ns och Mar areta Henricsson ns - Vallmovä ens
ersonbils roblematik

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

•
att avslå motionen med hänvisning till att frågor rörande Vallmovägen behandlas vid
uppföljningsmöte under hösten 2011, vilket är föranlett av tidigare beslut i frågor
rörande Vallmovägen.

Bakgrund
• Norrbottens Sjukvårdsparti har lämnat in en motion om parkeringsproblematiken efter

Vallmovägen. De problem som Norrbottens Sjukvårdsparti lyfter fram är att:

-

Öppna vägen för genomfartstrafik.

-

Upplåta ytor på södra sidan mot parken för boende och dess fordon.

-

Att bygga parkeringsplatser/carportar med motorvärmare som de boende kan
hyra av kommunen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget.

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

Beslutsunderlag
1. Kommentarer till Vallmovägen.
2. Motion av Norrbottens Sjukvårdsparti.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 79.

fr)(- Utdragsbestyrkande

SoT/2011:178 -311

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att frågor rörande Vallmovägen behandlas vid

•
uppföljningsmöte under hösten 2011, vilket är föranlett av tidigare beslut i frågor
rörande Vallmovägen.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 185

Motion av Bernt Nord en ns och Mar areta Henricsson ns -Förbättrade
möli eter att ta tillvara å hundens avförin

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Bakgrund
Norrbottens Sjukvårdsparti har i skrivelse daterat 2011-04-03 inkommit med motion om
att bättre tillvarata hundens avföring.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutsunderlag
1. Motion av Norrbottens Sjukvårdsparti 2011-04-03.
2. Beskrivning över nuläget över hundlatrinshanteringen.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 80.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 269 (281)

2011-10-04

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 270 (281)

2011-10-04

SoT/2008:471 -814

§ 186

Motion av Göte Henriksson s och Ulf Normark s - An ående vä en till utsikts-
to en å Dundret Norra to

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

•
att avslå motionen med hänvisning till genomförd utredning som visar att Dundret är ett
naturskyddsområde och att det därmed är länsstyrelsens ansvar primärt att planera för/ta
ställning till om/hur Dundret skall utvecklas som fritidsområde,

att kommunstyrelsen etablerar kontakt med berörda parter för vidare utredning.
110

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fatt en motion där motionärerna framför
synpunkter på vägen till Dundrets norra topp, som i motionen sägs vara Gällivares
vackraste utsiktspunkt. Motionärerna föreslår att vägen skall rustas upp och göras fram-
komlig 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
Motionen medför inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget.

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

Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till genomförd utredning som visar att Dundret är ett
naturskyddsområde och att det därmed är länsstyrelsens ansvar primärt att planera för/ta
ställning till om/hur Dundret skall utvecklas som fritidsområde.

Beslutsunderlag
1. Motion av Göte Henriksson (s) och Ulf Normark (s).
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-18 § 23.
3. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2011-09-20 § 81.

1 1 Utdragsbestyrkande
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Service- och tekniknämnden

c5

Yrkande
Lena Israelsson yrkar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 271 (281)

2011-10-04

att avslå motionen med hänvisning till genomförd utredning som visar att Dundret är ett
naturskyddsområde och att det därmed är länsstyrelsens ansvar primärt att planera för/ta
ställning till om/hur Dundret skall utvecklas som fritidsområde,

att kommunstyrelsen etablerar kontakt med berörda parter för vidare utredning.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lena Israelssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat förslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Lena Israelssons förslag.

110
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 272 (281)

2011-10-04

§ 187

Överta ande av Ridklubben Dundrets fasti et Gällivare 12:496

Service- och tekniknämnden beslutar

SoT/2010:269 -828

att ärendet återremitteras med hänvisning att vidare utreda den totala kostnaden,
innebörden av ett eventuellt övertagande före år 2013 samt driftskostnaden.

Bakgrund
Fastighetsavdelningen och Gva/fritid har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för
ett övertagande av Ridklubben Dundrets fastighet Gällivare 12:496.

Ridklubben Dundrets ridanläggning/fastighet har ägts av ridklubben sedan 1 dec 1996.
Ridklubben fick genom gåvobrev av Gällivare kommun fastigheten samt investerings-
medel för att kunna utveckla denna med bl.a. en tillbyggnad som klubben också utfört.
Med tiden har nuvarande anläggning blivit betungande speciellt vad gäller drift och
underhåll av byggnadema inom fastigheten.

Enligt en statusbesiktning utförd av Sweco 2011-02-02, bilaga 1, framgår att kostnaden
för akuta underhållsåtgärder uppgår till ca 2,5 mkr samt ett investeringsbehov i övrigt på
ca 2,8 mkr. Med byggherrekostnader är det totala investeringsbehovet till ca 5,8 mkr, i
beloppet ingår förslag till värmealtemativ (fjärrvärme) med 1,0 mkr.

Förhandlingar har skett mellan företrädare för Gällivare kommun och Ridklubben
Dundret. Det förslag som diskuterats fram redovisas enligt följande.

0110
Ridklubben Dundret överlåter fastigheten Gällivare 12:496 till Gällivare kommun.
Ridklubben blir hyresgäst och fortsätter sin nuvarande verksamhet som i dagsläget.
Ridklubben deltar i drift och underhåll för att minska drift och underhållskostnadema

•
med vad som är rimligt och kompetensmässigt lämpligt. Som exempel på detta kan
klubben utföra målningsarbeten på byggnademas fasader vilket är kostnadsberäknat till
2,0 mkr och är akuta åtgärder enligt Sweco, till en uppskattad kostnad av ca 500 tkr.
Detta innebär att kostnadema för akuta åtgärder minskar från 2,5 mkr till cal mkr.

Fördelen med ett kommunalt övertagande är framför allt att byggnaderna får en skötsel
och långsiktig förvaltning via en erfaren fastighetsförvaltare, TOP bostäder AB. Som
det nu ser ökar underhållsberget och byggnadema förfaller mer och mer för varje år.

Tommy Isaksson, enhetschef Fritid, föredrar ärendet.

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 273 (281)

2011-10-04

Ekonomiska konsekvenser
Ett övertagande innebär att ca 4,4 mkr i investeringsmedel bör anslås i samband med ett
övertagande.

Konsekvenser för barn och unga
Ridklubben Dundret har ca 500 medlemmar i åldrarna 7-20 år. Verksamheten har stor
betydelse för barn och ungdom.

Förslag till beslut
010 Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att Gällivare kommun återtar fastigheten Gällivare 12:496 av Ridklubben Dundret när
investeringsmedel för anläggningen har beviljats,

att medel 4,4 mkr äskas i 2013 års investeringsbudget till byggnadstekniska åtgärder i
anläggningen.

Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-06-15 § 137
2. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-20
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-28 § 171
4. Service- och teknikförvaltningens utredning 2010-07-01
5. SWECO, statusbesiktning 2011-02-02.
6. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-03
7. Service- och tekniknämndens protokoll 2011-02-15 § 32
8. Service- och tekniknämndens arbetsutskott protokoll 2011-04-12 § 42
9. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-17.

Yrkande
Frank Öqvist (s) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning att vidare utreda den
totala kostnaden, innebörden av ett eventuellt övertagande före år 2013 samt drifts-
kostnaden.

Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och teknik-
nämnden har beslutat att ärendet skall återremitteras.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 188

Po eln 3 förbättrin såt ärder

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 274 (281)

2011-10-04

SoT/2010:457 -288

Service- och tekniknämnden beslutar

att lokalerna i Poppeln 3 planeras att repareras i mindre omfattning och att inventarier

•
anskaffas 2013 för att bättre kunna erbjuda dansföreningarna ändamålsenliga lokaler.

Bakgrund
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2011-02-07 § 52 skall svar på motionen lämnas i sam-
band med budgetprocessen för 2012-2014. Vidare har kommunstyrelsen beslutat att

010 byggnaden, Poppeln 3, inte längre är en avvecklingsfastighet. Med anledning av att
byggnaden skall vara en tillsvidarefastighet har service och teknikförvaltningen via TOP
bostäder AB upprättat en kostnadsberäkning över nödvändiga reparationer för långsiktig
förvaltning. Dessa kostnader är beräknade till ca 7 000 tkr. Beloppets storlek grundar
sig på att byggnaden är ca 50 år gammal, reparationsbehovet är mycket stort, driftkost-
naderna uppgår till ca 1 000 kr/m2 vilket innebär att denna byggnad är den i särklass
sämsta ur ett driftperspektiv, av hela nuvarande bestånd av fastigheter. Detta trots att
endast lokalerna i bottenvåningen används till föreningsverksamhet.

Gva fritid har gjort en utredning tillsammans med berörda föreningar över behovet av
inventarier för att lokalerna på ett bättre sätt skall kunna användas för dans m.m.
Inventariekostnaderna beräknas uppgå till ca 300 tkr.

I årets budgetprocess för 2012-2013 har investeringsbehovet på tillsammans 7 300 tkr

•
behandlats, beslutet är att anslå 1 000 tkr i investeringsbudget för 2013.

Ekonomiska konsekvenser
Investering i Poppeln 3 är beslutad att flyttas till 2013.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

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

att lokalerna i Poppeln 3 planeras att repareras i mindre omfattning och att inventarier
anskaffas 2013 för att bättre kunna erbjuda dansföreningarna ändamålsenliga lokaler.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Motion av Jeanette Wäppling (v) och Birgitta Larsson (s).
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-12-16 § 182.
3. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-12.
4. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-01-26 § 16.
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-12 § 52.
6. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-12-07 § 220.
7. Kommunstyrelsens protokoll 2011-02-07 § 52.

Utdragsbestyrkande
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§ 189

Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frå or till förvaltnin schefen
an ående nämndens verksamhet

Service- och tekniknämnden beslutar

att frågorna besvaras vid nästa sammanträde,

att med beaktande lägga informationen till handlingarn.

SoT/2011:6 -009

Bakgrund
111 Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen angående

nämndens verksamhet.

Joakim Svensson, förvaltningschef, besvarar frågor från nämndsammanträdet den 6
september 2011.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 190

Information om framtidsfrå or

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga frågorna och informationen till handlingarna.

Bakgrund
Förvaltningschefen informerar om framtidsfrågor för service- och tekniknämnden.

Joakim Svensson, förvaltningschef, informerar om framtidsfrågor och utvecklings-
områden med utgångspunkt i följande punkter:

Beslutsunderlag
1. Delårsbokslut, service- och tekniknämnden, skatteverksamheter 2011-08-31

1
i

2011-10-04

- Ledning, styrning och uppföljning.
- Vår utåtriktade verksamhet.
- Bristen på resurser.
- Infrastrukturen.
- Förbättra intryck och trivsel i kommunen.

Säkerheten i kommunen.
Inriktning för framtida avtalstecknande.

- Samordning och samarbete.
- Nyttjande av lokaler.

1
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1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

§ 191

Information om strate iskt ersonal ro am för Gällivare kommun och
kommunala bola

Service- och tekniknämnden beslutar

•
att ärendet lämnas öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den 15
november 2011 eftersom svarstiden anses vara för kort.

Bakgrund
Personalenheten har fått i uppdrag att revidera den hälsofrämjande personalpolicyn.

111 Utifrån gällande dokumentregler och fattade beslut har ett övergripande Strategiskt
personalprogram tagits fram. Förslaget var under våren ute på remiss hos förvaltningar,
kommunala bolag, fackliga organisationer samt företagshälsovården, totalt 22 remiss-
instanser. Kommunstyrelsens personalutskott beslutade 2011-05-20 § 14 att ärendet åter
ska skickas ut på remiss till berörda itman det tas upp igen för beslut.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 278 (281)

Beslutsunderlag
1. Följebrev remissförslag till strategiskt personalprogram
2. Strategiskt personalprogram för Gällivare kommun och kommunala bolag

SoT/2011:156 -026

att yttra sig över strategiskt personalprogram för Gällivare kommun och kommunala
bolag.

Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar att ärendet lämnas öppet till service- och tekniknämndens
sammanträde den 15 november 2011 eftersom svarstiden anses vara för kort.

Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet
med Mats Rantapääs förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

110 Kurser

§ 192

Kurser/Konferenser/Aterko lin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 279 (281)

2011-10-04

Service- och tekniknämnden beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

1 Utdragsbestyrkande

SoT/2011:8 -027

1. Friluftsforskning 2011- en kreativ mötesplats om aktuell forskning kring friluftsliv
och naturturism.
Tid och plats: 9-10 november, 2011, Umeå Folkets hus.

• Kostnad: -
Anmälan: senast 14 oktober
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Service- och tekniknämnden
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2011-10-04

§ 193

Ansökan om utökat driftsbidra för ishallen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 280 (281)

SoT/2011:230 -828

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att 300 000 kronor av nästa års bidrag utbetalas i förskott till Ishallskommitt61 för att

•
lösa den akuta situationen,

att Ishallskommitt6i ska inkomma med en fullvärdig kostnadsredovisning avseende
tidigare och framtida besparingar samt styrka kostnaderna för säsongerna 1 maj 2010-
30 april 2011 och 1 maj 2011- 30 september 2011.

Bakgrund
Malmbergets ishallskommitté har inkommit med en skrivelse avseende utökat driftsbi-
drag gällande ishallen. Skrivelsen visar på ett underskott gällande driftskostnaderna.
Ishallskommitt6i menar att om utökat driftsbidrag ej erhålls kommer verksamheten inte
att kunna fortlöpa i nuvarande form.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Ishallskommittffi 2011-10-02.
2. Balansrapport, räkenskapsår 2001/2002.
3. Resultatrapport, räkenskapsår 2001/2002.
4. Balansrapport, räkenskapsår 2010/2011.
5. Resultatrapport, räkenskapsår 2010/2011.

Yrkande
Mats Rantapää (s) yrkar

att 300 000 kronor av nästa års bidrag utbetalas i förskott till Ishallskommitt61 för att
lösa den akuta situationen,

att Ishallskommitt6-1 ska inkomma med en fullvärdig kostnadsredovisning avseende
tidigare och framtida besparingar samt styrka kostnaderna för säsongerna 1 maj 2010-
30 april 2011 och 1 maj 2011- 30 september 2011.

Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat föreslå
kommunstyrelsen i enlighet med Mats Rantapääs förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 194

Inb'udan till överlä in ar med kommunens revisorer om st in u föl'nin
och kontroll av nämndens/st elsens verksamheter

Service- och tekniknämnden beslutar

111 att med beaktande lägga ärendet till handlingarna.

Bakgrund
Revisorernas årliga ansvarsprövning av styrelsens och övriga nämnders ansvar syftar till
att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva be-

• slut. En viktig del av revisorernas årliga granskning är vidare att pröva hur nämnden
fullgör sitt uppdrag från kommunfullmäktige. För att kunna göra den slutliga
revisionella bedömningen fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts
och resultatet i förhållande till fullmäktiges uppdrag.

För år 2011 års verksamhet har revisionen beslutat att genomföra den årliga ansvars-
prövningen med inriktning på:

-

Ledning, styrning och ekonomi.
- Intern kontroll.

-

Investeringsverksamheten.

-

Upphandlingsverksamheten.

Revisionen har bifogat ett underlag som skall användas vid diskussionen.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har i nuläget inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför i nuläget inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Beslutsunderlag
1. Inbjudan till överläggning med kommunens revisor.
2. Revisionsrapport, upphandlingsverksamheten Gällivare kommun, september 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 281 (281)

Utdragsbestyrkande
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