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 SoT/2015:2 -001 
 
§ 97 
Delgivningar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 
 
Bakgrund 
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet. 
 
1.  SoT 2015:89/452 
Miljö- och byggförvaltningen juli 2015 – Beslut med stöd av kommunala renhållnings-
ordningen om beviljade befrielser från kommunal avfallshämtning, Ullatti 5:2. 
Slamtömning, dispensansökningar, Soutujärvi 11:9, vart tredje år. Skröven 9:2,  
vartannat år. 
 
2. SoT 2015:94/826 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 § 67 – Malmbergets AIF ansöker om kostnads-
täckning avseende felsökning och inköp av kylmedel till kylsystemet, samt ansökan om 
kostnadstäckning avseende reparation av kylanläggningen till ishallen. 
 
3. SoT 2014:105/450 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 § 72 – Revidering av Gällivare kommuns avfallsplan 
och föreskrifter om avfallshantering. 
 
4. SoT 2015:177/455 
Miljö- och byggförvaltningen 2015-06-30 – Inspektionsrapport för miljötillsyn  
avloppsreningsverk Gällivare på fastigheten Kavaheden 1:2. 
 
5. SoT 2015:212/351 
Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen 2015-05-22 – Tillstånd enligt miljöbalken 
för avloppsreningsanläggning på fastigheten Puoltikasvaara 2:8, Gällivare kommun. 
 
Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen 2015-06-18 – Överklagande av Miljöpröv-
ningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut den 22 maj 2015, om 
tillstånd till avloppsreningsanläggning på fastigheten Puoltikasvaara 2:8, Gällivare 
kommun. 
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6. SoT 2015:261/458 
Miljö- och byggförvaltningen 2015-06-08 – Delegationsbeslut gällande ansökan om 
ändrat tömningsintervall av slamavskiljare på fastigheten Vettasjärvi 1:35. 
 
7. SoT 2015:262/458 
Miljö- och byggförvaltningen 2015-06-08 – Delegationsbeslut gällande ansökan om 
ändrat tömningsintervall av slamavskiljare på fastigheten Skröven 5:4. 
 
8. SoT 2015:283/040 
Kommunstyrelsen 2015-06-23 § 199 – Äskande av tilläggsanslag för upprustning av 
infrastruktur Forsvallen. 
 
9. SoT 2015:284/040 
Kommunstyrelsen 2015-06-23 § 200 – Utemiljö Hedens förskola. 
 
10. SoT 2015:285/351 
Miljö- och byggförvaltningen 2015-06-23 – Inspektionsrapport offentlig kontroll av 
livsmedelsanläggning, Nikkaluokta vattenverk. 
 
11. SoT 2015:288/351 
Miljö- och byggförvaltningen 2015-06-22 – Delegationsbeslut om tillstånd för ny  
avloppsanordning för WC och BDT på fastigheten Gällivare Kronoöverloppsmark 2:60. 
 
12. SoT 2015:293/002 
Kommunstyrelsen 2015-06-15 § 156 – Undertecknande av handlingar. 
 
13. SoT 2015:294/023 
Kommunstyrelsen 2015-06-15 § 146 – Rekrytering förvaltningschef service- och  
teknikförvaltningen. 
 
14. SoT 2015:299/870 
Länsstyrelsen Norrbotten 2015-06-26 – Beslut om arkeologisk utredning i områden 
längs E10, i Kalix, Överkalix, Gällivare och Kiruna kommuner, Norrbottens län. 
 
15. SoT 2015:301/461 
Miljö- och byggförvaltningen 2015-07-02 – Inspektionsrapport offentlig kontroll av 
livsmedelsanläggning, Ritsem vattenverk. 
 
16. SoT 2015:307/870 
Länsstyrelsen Norrbotten 2015-07-03 – Beslut om arkeologisk förundersökning av forn-
lämningar på fastigheterna Soutujärvi 7:5, 7:7, 7:19, 7:26, 16:1, S:16, Räktfors 1:3, 1:5, 
Törefors 1:6 och 1:9, Gällivare och Överkalix kommuner i Norrbottens län. 
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17. SoT 2015:334/455 
Miljö- och byggförvaltningen 2015-06-30 – Inspektionsrapport för miljötillsyn vid 
kommunala avloppsreningsverk för byarna i Gällivare kommun. 
 
18. SoT 2015:322/340 
Centrala inköpsenheten 2015-08-13 – Journalanteckning om avbruten upphandling  
Forsvallen. 
 
19. SoT 2015:173/427 
Miljö- och byggförvaltningen 2015-08-13 – Delegationsbeslut med anledning om  
avhjälpande åtgärder av förorenat område på fastigheten Brushanen 1-2. 
 
20. SoT 2015:346/455 
Miljö- och byggförvaltningen 2015-08-13 – Delegationsbeslut med anledning av  
anmälan om miljöfarlig verksamhet – mellanlagring skrotbilar på fastigheten  
Kavaheden 1:1 och 1:2. 
 
Länsstyrelsen 2015-08-24 – Synpunkter angående anmälan om mellanlagring av fordon 
på Kavaheden 1:2. 
 
21. SoT 2015:347/114 
Polisregion Nord 2015-06-23 – Beslut om miljöbrott, Kavaheden 1:4, Gällivare FPL. 
 
22. SoT 2015:302/280 
Fastighetsägare Storgatan Gällivare 2015-07-06 – Skadad ramp vid snöröjning. 
 
23. SoT 2015:355/450 
Miljö- och byggförvaltningen 2015-08-17 – Delegationsbeslut om tillstånd för ny  
avloppsanordning för BDT på fastigheten Gällivare 25:5. 
 
24. SoT 2015:356/450 
Miljö- och byggförvaltningen 2015-08-17 – Delegationsbeslut om tillstånd för ny  
avloppsanordning för WC och BDT på fastigheten Liikavaara 4:22. 
 
25. SoT 2015:358/214 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-07-01 - Remiss detaljplan för del av Robsam 1:3, 
Gällivare. 
 
Service- och teknikförvaltningen 2015-08-18  - Teknikavdelningens yttrande. 
 
26. SoT 2015:359/349 
Envix 2015-05-29 – Torne och Kalix älvar, årsrapport 2014. 
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27.  SoT 2015:360/537 
Service- och teknikförvaltningen 2015-08-03 – Beställningsskrivelse byte portar  
Lapland Airport, Gällivare kommun. 
 
28. SoT/2015:186/537 
Service- och teknikförvaltningen 2015-08-28 – Slutredovisning investeringsprojekt. 
 
Protokoll har inkommit från 
 Kommunala pensionärsrådet 2015-06-26. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 
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 SoT/2015:3 -002  

 
§ 98 
Delegationsbeslut  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 
 
Bakgrund 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden. 
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet. 
 
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 
 
Ordförande för service- och tekniknämnden, Britt-Marie Viklund har i enlighet med 
delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut 
 
Datum  Objekt                                              
2015-06-29 Upphandling leverans av en Instrument Landing System (ILS), Lapland 

Airport. 
Entreprenör: Indra Navia AS, Oslo Norway. 
 
2015-06-29 Upphandling leverans av en Distance Measurement Equipment (DME), 

Lapland Airport. 
Entreprenör: Moog Fernau Ltd, Luton United Kingdom. 
 
2015-06-22 Upphandling nybyggnad sandmagasin Lapland Airport, Gällivare  

kommun. 
Entreprenör: NYAB Sverige AB, Luleå. 
 
2015-06-24 Upphandling Bindemedelsförsegling Lapland Airport, Gällivare kommun 
Entreprenör: Väg & Trafikarbeten SVT AB. 
 
2015-08-04 Upphandling snöröjningsuppdrag Gällivare landsbygd, ramavtal. 
Entreprenör: BDX Företagen AB 
 Grönberga Gård 
 NCC Roads AB 
 Fördelning av ort/väg framgår av sammanställning. 
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2015-08-07 Upphandling multisportarenor Myran- och Tallbackaskolan, Gällivare 

kommun. 
Entreprenör: AB Infra Polar, Luleå. 
 
2015-08-19 Upphandling AFIS, MET och CNS vid Lapland Airport, Gällivare  

kommun. 
Entreprenör: ACR Aviation Capacity Resources AB, Stockholm. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 
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 SoT/2015:7 -042  

 
§ 99 
Budgetuppföljning  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning för juli. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för juli har upprättats. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning för juli. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter juli 2015. 
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter juli 2015. 
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 SoT/2015:119 -012  

 
§ 100 
Politikerutbildning-styrsystem  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att stryka ärendet då utbildningen kommer att ske på styrkortsdagen den 14 september. 
 
Bakgrund 
Verksamhetsledaren utbildar samt informerar om styrsystemet-styrkorten vid service- 
och tekniknämndens sammanträde 8 september 2015. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att stryka ärendet då utbildningen kommer att ske på styrkortsdagen den 14 september. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämnden 2015-06-11 § 82. 
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-08-25 § 40. 
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 SoT/2015:350 -310  

 
§ 101 
Information om infrastruktursatsningar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Tf. avdelningschef teknikavdelningen Thomas Regemalm informerar om infrastruktur-
satsningar: 
- upprustning infrastruktur 
- investeringsbehov infrastruktur 
- total mängd infrastruktur 
- investeringsmodell 
- förslag på områdesindelning för landsbygden samt tätorten 
- förslag på arbetsmodell 
- nuläge 
- resultat  
- protokoll och dokumentation av skador i samhället 
- Andra Sidan 
- Karhakka 
- Forsvallen  
- ekonomi 
- framtid 
 
Informationen pågår mellan kl. 10.05–11.10. 
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 SoT/2015:45 -012  

 
§ 102 
Service- och teknikförvaltningens ärendeuppföljning  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid service- och tekniknämndens sammanträden informerar service- och teknikförvalt-
ningen om pågående ärenden och status på dem. 
 
Tf. avdelningschef teknikavdelningen Thomas Regemalm informerar nämnden om  
pågående och avslutade ärenden på service- och teknikförvaltningen. 
 
Informationen pågår mellan kl. 11.20–11.30. 
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 SoT/2015:338 -330  

 
§ 103 
Grön-, blå- och vitstrukturplan  
 
Service- och tekniknämnden beslutar anta följande yttrande 
 
att göra en drift- och konsekvensanalys för området Repisvaara södra, med den  
intentionen att planen appliceras där. 
 
Reservation 
Erik Johansson (S), Margareta Pohjanen (S) och Tony Normark (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget lagt förslag. 

Bakgrund 
grön-, blå och vitstrukturplan är en strategi för parkmiljöer-, kreativ snöhantering och 
vatten som rekreationsområde och är en del av fortsatt fördjupning i helhetsprojektet för 
centrum. Planen kommer utifrån samlat grepp gällande de offentliga rummen att hantera 
kopplingar inom centrum och närliggande områden, stråk och viktiga grön- och vatten-
områden utifrån sommar- och vinterperspektiv. Rörelsemönster och behov utifrån olika 
årstider är en viktig del av att skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser under 
barmarksperioden samt bidra till en attraktiv vintersportort. 
 
Tf. förvaltningschef Michael Gustafsson informerar om bakgrunden till service- och 
teknikförvaltningens förslag till beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fördjupad utredning av driftkonsekvenser i syfte att den ska vara kostnadseffektiv och 
miljövänlig.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga kända konsekvenser för denna specifika grupp. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden anta följande 
yttrande 
 
att göra en drift- och konsekvensanalys för området Repisvaara södra, med den intent-
ionen att planen appliceras där. 
 
Beslutsunderlag 
1. Remiss. 
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Yrkande 
Erik Johansson (S) yrkar med instämmande av Margareta Pohjanen (S) och Tony  
Normark (S) 
 
att planen går ut på remiss till samtliga partier då den är väldigt abstrakt, samt att de 
flesta åtgärder som planen föreslår blir väldigt kostsamma. 
 
Mattias Liinanki (MP) yrkar  
 
att göra en drift- och konsekvensanalys för området Repisvaara södra, med den intent-
ionen att planen appliceras där. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Erik Johanssons m.fl. förslag mot Mattias Liinankis förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och teknik-
nämnden har beslutat i enlighet med Mattias Liinankis förslag.  
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 SoT/2015:206 -100  

 
§ 104 
Energiplan för Gällivare kommun 2016-2018  
 
Service- och tekniknämnden beslutar anta följande yttrande  
 
att i Målområde 3: Hållbar energikonsumtion punkt 3.3.1 i enighet med utredaren, 
 
att i Målområde 3: Hållbar energikonsumtion punkt 3.3.2 höja energimålet, att vid 
ny- och ombyggnationer ska fastighetens energianvändning ligga minst 15 % under 
gällande BBR (Boverkets byggregler), 
 
att i punkt 3.4 Uppföljning och revidering markera i tabell Översikt målområden ett 
kryss (X) i kolumnen för SOT under punkten 3.3.1 samt punk t 3.3.2 i stället för  
kolumnen för MOB, 
 
att i punkt 5.1 i enighet med utredaren, 
 
att i punkt 5.1.1 i enighet med utredaren. 
 
Erik Johansson (S), Margareta Pohjanen (S), Tony Normark (S) avstår från att delta i 
beslutet. 
 
Bakgrund 
Enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering ska kommunen inneha en aktuell 
plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Planen skall  
beslutas av kommunfullmäktige och fungera som ett av de styrande dokumenten i  
Gällivare kommun. Gällivare kommuns energiplan 2016 -2018 utgår från de nationella 
klimatmålen och de regionala målen för klimat- och energi. Energiplanen är en strate-
giskt långsiktig plan som anger riktningen inom kommunens arbete inom energi-
området. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen ekonomisk kalkyl är genomförd, då bland annat fastighetens utformning (storlek, 
höjd) och placering samt alernativa energikällor måste beaktas från fall till fall.  I  
kommunens befintliga fastighetsbestånd så står energikostnaderna för mellan 30 – 50 % 
av fastighetens totala driftkostnad. Att i byggskedet ställa ett högre krav på förbättrad 
energianvändning kostar marginellt mer i förhållande till den stora driftbesparing som 
erhålls under fastighetens hela livscykel. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
På detta sätt så skapar vi en ännu bättre miljö för kommande generationer. Dessutom så 
sparas pengar som bland annat kan läggas på utveckling för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden anta följande 
yttrande 
 
att i Målområde 3: Hållbar energikonsumtion punkt 3.3.1 i enighet med utredaren, 
 
att i Målområde 3: Hållbar energikonsumtion punkt 3.3.2 höja energimålet, att vid  
ny- och ombyggnationer ska fastighetens energianvändning ligga minst 15 % under 
gällande BBR (Boverkets byggregler), 
 
att i punkt 3.4 Uppföljning och revidering markera i tabell Översikt målområden ett 
kryss (X) i kolumnen för SOT under punkten 3.3.1 samt punk t 3.3.2 i stället för  
kolumnen för MOB, 
 
att i punkt 5.1 i enighet med utredaren, 
 
att i punkt 5.1.1 i enighet med utredaren. 
 
Beslutsunderlag 
1. Remiss Energiplan för Gällivare. 
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 SoT/2015:337 -012  

 
 
 
§ 105 
Handlingsplan för räddningstjänsten  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta upprättat handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun,  
 
att skicka upprättat handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun på remiss 
till berörda aktörer, 
 
att efter remissförfarande och beaktande av eventuella inkomna synpunkter skicka  
handlingsprogrammet för räddningstjänst i Gällivare kommun till kommunfullmäktige 
för beslut. 
 
Bakgrund 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom 
hela den kommunala organisationen.  Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
ska kommunen ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst-
verksamhet.  I Gällivare har vi valt att redovisa de olika dokumenten för sig.  
 
I handlingsprogrammet för räddningstjänst så anges målet för kommunens verksamhet 
samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddnings-
insatser. Handlingsprogrammet för räddningstjänst ska också redovisa vilken förmåga 
och resurser kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Hand-
lingsprogrammet för räddningstjänst skall antas av kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som 
kan ha ett väsentligt intresse i saken.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den förmåga som kommunen avser att skaffa sig under mandatperioden avseende rädd-
ningsvärn (frivillig personal som arbetar enligt tjänsteplikt vid räddningsinsatser)  
bedöms rymmas inom befintlig ekonomisk ram för räddningstjänsten förutsatt att vissa 
organisatoriska förändringar vid Räddningstjänsten genomförs.   
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Resurser som kommunen avser att skaffa sig under mandatperioden avseende utrustning 
för att hantera räddningsinsatser bedöms rymmas inom Service och tekniknämndens 
befintliga fordonsram gällande inköp av mindre fordon under mandatperioden.  
Gällande inköp av större fordon för att hantera räddningsinsatser så kommer detta kräva 
särskilda investeringsäskanden enligt gällande ordning under mandat perioden. Resurser 
i form av fordon vid räddningstjänsten är i dagsläget väldigt eftersatt och många   
fordon skulle ha varit utbytt för flera år sedan. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuellt handlingsprogram som visar hur kommunen avser att arbeta med 
en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn och ung-
domar.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service och tekniknämnden besluta 
 
att anta upprättat handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun,  
 
att skicka upprättat handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun på remiss 
till berörda aktörer, 
 
att efter remissförfarande och beaktande av eventuella inkomna synpunkter skicka hand-
lingsprogrammet för räddningstjänst i Gällivare kommun till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun. 
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 SoT/2015:364 - 450  

 
 
 
§ 106 
Framtida avfallshantering  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att genomföra utredning ”Revidering i 
föreskrifterna om avfallshantering för Gällivare kommun”, i syfte att erhålla en miljö-
vänlig och kostnadseffektiv renhållningsordning, som underlag till en ny tillstånds-
ansökan för Kavahedens återvinningscentral. 
 
Bakgrund 
Renhållningsordningen är beslutad 2010-04-12, § 49 och reviderad 2010-11-15, § 170 
av kommunalfullmäktige. För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som 
består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Revidering ska ske vart 
fjärde år enligt miljöbalken. 
  
Kommunens avfallsanläggning, Kavaheden, har ett tillstånd som upphör 2018-10-20. 
Normal tillståndsprövning för den här typen av anläggningar tar 2 – 3 år. Dispens för 
förlängning av tillstånd är normalt svårt att erhålla. 
 
Kiruna Tekniska verk AB har för avsikt att byta sin fjärrvärmeförsörjning från för-
bränning av hushållsavfall till överskottsenergi från LKAB inom 10 år. De utreder nya 
insamlingssystem för organiskt avfall. Boden och Kiruna är de kommuner i Norrbotten 
som bränner hushållsavfall. Mängden avfall i kommunen kommer att öka med anled-
ning av samhällsomvandling. Kommunens kostnader ökar p.g.a. nedskräpning. Översyn 
om kommunens förhållningssätt krävs. Lagar och förordningar, ändrade förutsättningar 
för våra verksamhetsutövare och behov av nya tillstånd kommer att påverka vår avfalls-
hantering. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utredning sker inom förvaltningens budgetram. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att genomföra utredning ”Revidering i 
föreskrifterna om avfallshantering för Gällivare kommun”, i syfte att erhålla en miljö-
vänlig och kostnadseffektiv renhållningsordning, som underlag till en ny tillstånds-
ansökan för Kavahedens återvinningscentral. 
 
Beslutsunderlag 
1. Viktiga aspekter att förhålla sig till inom avfallshanteringen i Gällivare kommun. 
2. Gällivare kommuns målsättning med hantering av det organiska avfallet. 
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 SoT/2015:351 -826  

 
§ 107 
Ny lokalisering av isrinken på Sjöparken  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att utreda en central placering samt 
finansiering av isrinken,  
 
att delegera beslutet gällande placering och finansiering till service- och teknik-
nämndens arbetsutskotts sammanträde 1 oktober 2015. 
 
Bakgrund 
Som en följd av kommande samhällsomvandling och dito tilltänkt etablering an ny 
ishall, så har befintlig isrink fått maka på sig och behöver en ny etableringsplats. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet funnit det mest lämpligt 
att söka annan plats på Sjöparksområdet, lämpligaste ungefärliga placering förfaller 
vara vid befintlig fotbollsplan i sydöstra riktningen av området. Beaktas bör att  
etableringen inte kan garanteras bli permanent beroende på att utformning och gestalt-
ning av hela Sjöparksområdet ej är antagen och beslutat. 
 
Ett alternativ kan vara att anordna en provisorisk isbana med dito bandysarg vid  
Vassaratorget norr om fontänen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En fullskalig ny etablering med annan placering på Sjöparksområdet är kostnadsberäk-
nad till minst 1 097 000 kr. Beroende på markförutsättningarna i området så skall det 
särskilt beaktas att inga oförutsedda, byggherre och asfalteringskostnader ingår i  
offererat pris. 
 
Den provisoriska isbanan vid Vassaratorget inryms inom befintlig driftbudget. 
 
Noteras skall att service- och teknikförvaltningen inte har några medel i drift eller  
investeringsbudgeten 2015 till förfogade för en fullskalig nyetablering. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Isrinkens nyttjandegrad föregående vintersäsong var hög och en utebliven is-
rink/provisorisk isbana medför följaktligen att en populär fritidssysselsättning uteblir. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att avslå en fullskalig nyetablering med annan placering på Sjöparksområdet, eftersom 
service- och teknikförvaltningen inte förfogar över några medel i drift- eller investe-
ringsbudgeten 2015 för ändamålet. 
 
Yrkande 
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar  
 
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att utreda en central placering samt 
finansiering av isrinken,  
 
att delegera beslutet gällande placering och finansiering till service- och teknik-
nämndens arbetsutskotts sammanträde 1 oktober 2015. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag.  
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 SoT/2015:1 -009  

 
§ 108 
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tacka för informationen, 
 
att förvaltningschef Rune Blomster redovisar utredningen av organisationsöversynen för 
service- och teknikförvaltningen vid nämndens sammanträde 13 oktober 2015. 
 
Bakgrund 
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor 
för service- och teknikförvaltningen och ledamöterna ställer frågor till förvaltnings-
chefen. 
 
Tf. förvaltningschef Michael Gustafsson informerar om: 
 
- avstängning av Trädgårdsvägen – LKAB äger vägen. Stenarna på parkeringen är  
borttagna. Service- och teknikförvaltningen har inte varit involverad i stängningen.  
- nya flyglinjen.  
- det stora uppgraderingsprojektet på flygplatsen sker nästa sommar. 
- upphandling av torntjänster på flygplatsen. 
- helikopterbas för Norrbottens läns landsting. 
 
Förvaltningschef Rune Blomster informerar om pågående arbete på service- och teknik-
förvaltningen. 
 
Tf. förvaltningschef Michael Gustafsson svarar på ledamöternas frågor enligt nedan: 
 
Erik Johansson (S) 
Varför vill NLL flytta helikopterplattan? 
Michael Gustafsson svarar att de anser det lämpligare att ha den på flygplatsen. 
 
Varför byttes den fungerande snöslungan ut på flygplatsen? 
Michael informerar att medel är äskade eftersom den är sliten och behöver bytas ut. 
 
Finns det någon information till nämnden om organisationsöversynen? 
Michael meddelar att den nya förvaltningschefen (Rune Blomster) kommer att bli del-
aktig i utredningen. Kommunchefen har fått uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en 
tidplan. Förvaltningschefen delger nämnden avseende utredningen vid sammanträdet  
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Margareta Pohjanen (S) 
Vad händer med larmcentralen?  
Michael informerar att tre personer fått tjänster, vilka även arbetar på säkerhetskontrol-
len på flygplatsen. Två rum kommer att friställas på service- och teknikförvaltningen för 
personalen. De övriga två har också blivit erbjudna tjänster på service- och teknikför-
valtningen. 
 
Mattias Liinanki (MP) 
Är det service- och teknikförvaltningen som gjort bryggorna på Nuolajärvi? 
Michael informerar att det är så. 
 
Yrkande 
Britt-Marie Wiklund (M)  
 
att tacka för informationen, 
 
att förvaltningschef Rune Blomster redovisar utredningen av organisationsöversynen för 
service- och teknikförvaltningen vid nämndens sammanträde 13 oktober 2015. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag.  
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 SoT/2015:22 -100 

 
§ 109 
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att tacka för informationen, 
 
att uppdra till förvaltningschefen att boka in möten med samhällsbyggnadsförvaltningen 
för att diskutera samarbetet mellan förvaltningarna, samt 
 
att förvaltningschefen återkopplar avseende samarbetet till service- och tekniknämnden. 
 
Bakgrund 
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen om samhällsom-
vandlingen och "Nya Gällivare". 
 
Till dagens sammanträde har förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen  
Ulf Hedman bjudits in, som informerar om: 
- samhälle i omvandling 
- framtid 
- avveckling av bostäder i Malmberget 
- nya bostäder 
- övergripande inriktning 
- utvecklingsplan centrum 
- parkeringshus 
- strandnära boende 
- utvecklingsplan strandnära 
- utvecklingsplan fjällnära 
- utvecklingsplan östra Malmberget 
- utökad bebyggelse i östra Malmberget 
- gestaltnings- och profilprogram 
- grön-, vit- och blåstrukturplan 
- övergripande parkeringsutredning 
- utredning flödesmodell trafik 
- övergripande trafikstrategi 
- utredning friidrottsanläggning 
- gondolbaneutredning 
- is- och evenemangsarena 
- Sjöparken 
- huvudtidplan 
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- exploatering Repisvaara södra 
- detaljplan Repisvaara norra (LKAB) 
- detaljplan för Kommunalhemmet 1 
- vård- och omsorgsboendet Forsgläntan 
- boende socialt stöd  
- Solbacken, villatomter 
- Vuoskonjärvi, industritomter 
- detaljplan Bryggeribacken 
- detaljplan för Vassara 10 (BoKlok) 
- detaljplan för Silfwerbrandshöjden 
- detaljplan för Läkaren 1 (Gällivare sjukhus) 
- detaljplan för Dansaren 
- detaljplan Gällivare 13:18 Andra Sidan 
- attraktiva bostäder 
- detaljplan Soutujärvi 16:19 
- detaljplan Andra Sidan (Gällivare 4:18 m.fl.) 
- detaljplan Gällivare camping 
- detaljplan handelsområde 
- detaljplan Stålvallen 
- detaljplan Nikkaluokta 
 
Informationen pågår mellan kl. 11.35–12.50. 
 
Yrkande 
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar  
 
att tacka för informationen, 
 
att uppdra till förvaltningschefen att boka in möten med samhällsbyggnadsförvaltningen 
för att diskutera samarbetet mellan förvaltningarna, samt 
 
att förvaltningschefen återkopplar avseende samarbetet till service- och tekniknämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i 
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag.  
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 SoT/2015:23 -104  

 
§ 110 
Kommunala råden informerar  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid nämndens sammanträde informerar ledamöterna från de kommunala råden om 
ärenden som berör nämndens verksamhetsområde. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information. 
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 SoT/2015:5 -012  

 
§ 111 
Ärendeuppföljning  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista. 
 
Bakgrund 
Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid sammanträde. Nedan redovisas  
ärendeuppföljningslistan. 
 
______________________________________________________________________ 
Ärende:  Policy för hastighetsnedsättningar i Gällivare kommun 
Diarienummer:    
Initierat av:  Service- och tekniknämnden 
Ursprungligt D-nr: 
Ärendetyp:  
Åtgärd:  Service- och teknikförvaltningen tar fram en policy för  

hastighetsnedsättningar i Gällivare kommun 
Ansvarig:  
Uppföljning/  Ärendet är vilande tills ny gatuingenjör tillträder. 
bevakningsdatum: 
Delgivning  
______________________________________________________________________ 
 
Ärende:  Vägg för graffitimålning 
Diarienummer: SOT/2014:170 
Initierat av:  Kommunfullmäktige 
Ursprungligt D-nr: KS/2014:368 
Ärendetyp:  Motion 
Åtgärd: Kommunfullmäktige uppdrar SOT- och BUoK-nämnden att 

upprätta en handlingsplan för att minska klotter och möjlig-
göra graffiti. 

Ansvarig:  SOT- och BUoK-nämnden 
Uppföljning/ 
bevakningsdatum: 
Delgivning 
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Ärende: Gestaltnings- och profilprogram för Gällivare kommun och 

centrala Gällivare 
Diarienummer: SOT:117 
Initierat av:  Kommunfullmäktige 
Ursprungligt D-nr: KS 2013:573 
Ärendetyp:  Program 
Åtgärd: SOT-nämnden blir huvudman för genomförande av program, 

att tids- och genomförandeplan tas fram samt arbetas in i 
budgeten på SOT-nämnden. Att programmet anpassas mer 
avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsätt-
ning. 

Ansvarig:  SOT-nämnden 
Uppföljning/ 
bevakningsdatum: 
Delgivning:  
______________________________________________________________________ 
 
Ärende: Principer för kommunalt huvudmannaskap vid detalj-

planering 
Diarienummer: SOT/2015:217  
Initierat av:  Kommunstyrelsen 
Ursprungligt D-nr: KS/2015:335 
Ärendetyp:  Riktlinjer 
Åtgärd: att samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med SOT får 

i uppdrag att utarbeta principer för kommunalt huvudmanna-
skap av VA-nät, gator och naturområden till KSsu  
3 september. 

Ansvarig:  SAM och SOT 
Uppföljning/  2015-09-03 
bevakningsdatum: 
Delgivning:  
______________________________________________________________________ 
Ärende: Teckna avtal med SportEvent om nyttjande av konstsnö-

anläggning 
Diarienummer: SOT/2015:78  
Initierat av:  Kommunstyrelsen 
Ursprungligt D-nr: KS/2015:68 
Ärendetyp:  Uppföljning 
Åtgärd: SOT-förvaltningen tecknar avtal med SportEvent om nytt-

jande av konstsnöanläggning. 
Ansvarig:  SOT-nämnden 
Uppföljning/  
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bevakningsdatum: 
Delgivning:  
______________________________________________________________________ 
Ärende:  Dagvattenpolicy Gällivare kommun 
Diarienummer: SOT/2014:390 
Initierat av:  Miljö- och byggnämnden 
Ursprungligt D-nr: MN/2014:0948 
Ärendetyp:  Återremiss 
Åtgärd: Redaktionella förändringar behöver göras såsom laghänvis-

ningar samt policyn bör anpassas till kommunens övriga  
dokumenttyper och samordnas med kommunens målstyr-
ningssystem. 

Ansvarig:  SOT-nämnden, MoB-nämnden och SAM. 
Uppföljning/  
bevakningsdatum: 
Delgivning:  
______________________________________________________________________ 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämnden 2015-06-11 § 91. 
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 SoT/2015:157 -819  

 
§ 112 
Motion motorgård i Gällivare/Malmberget  
 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen avslås eftersom lämplig lokal inte finns tillgänglig i nuvarande fastighets-
/lokalbestånd, samt 
 
att nyinvesterings-/driftkostnader för en eventuellt kommunalt driven motorgård för 
ändamålet är orealistiskt.   
 
Bakgrund 
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att undersöka kostnad och möjlighet till 
att öppna en motorgård i Gällivare samt att ungdomar tillfrågas och får känna sig del-
aktiga. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet kostaterat att lämplig 
lokal inte finns tillgängligt i nuvarande fastighets-/lokalbestånd.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nyinvestering liksom eventuell tanke på kommunalt driven motorgård med dito drift-
kostnader för ändamålet känns orealistiskt. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förvaltningen gör vidare bedömningen att de i dag verksamma föreningarna som be-
driver motorverksamheter känner sig tillfreds med de lokaler och anläggningar man 
förfogar över idag. Dessa lokaler/anläggningar är väl tillgodosedda för den verksamhet 
inklusive ungdomsverksamhet som respektive förening bedriver. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen avslås eftersom lämplig lokal inte finns tillgänglig i nuvarande fastighets-
/lokalbestånd, samt 
 
att nyinvesterings-/driftkostnader för en eventuellt kommunalt driven motorgård för 
ändamålet är orealistiskt.   
 
Beslutsunderlag 
1. Motion 
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 SoT/2015:4 -027  
 
§ 113 
Kurser/konferenser/återkoppling  
 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att ledamöterna som är intresserad av någon av utbildningarna, anmäler sig till nämnd-
sekreteraren. 

Bakgrund 
Anmälda kurser/konferenser till dagens sammanträde. 
 
1. Miljöaktuellt inbjuder till konferens Hållbar kommun. 
Tid och plats: 12 november 2015, Stockholm. 
 
2. Conductive inbjuder till konferens Framtidens friluftskommun 2015. 
Tid och plats: 10-11 november 2015, Stockholm. 
 
3. KPMG inbjuder till: 
Utbildning för nya förtroendevalda och tjänstemän. 
Tid och plats: 8 oktober Malmö alternativt 15 oktober Stockholm. 
Utbildning för förtroendevalda – Utbildning i upphandlingsprocessen. 
Tid och plats: 16 oktober 2015, Stockholm. 
 
4. Gällivare kommun och SKL inbjuder till jämställdhet och förbättringsarbete. 
Målgrupp: nämndernas ordföringar samt förvaltningschef (nyckelperson). 
Tid och plats: 17-18 november 2015, Folkets Hus, M-salen, Gällivare. 
Anmälan: senast 9 november. 
 
Yrkande 
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar  

att ledamöterna som är intresserad av någon av utbildningarna, anmäler sig till nämnd-
sekreteraren. 

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