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§ 180 
 

Delgivningar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna.  
 
 
Redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet. 
 
1. SOT 2010:11 105 
Förvaltningschefen informerar 
- Enskilda vägen 12340 i Satter 
 
2. SOT  2010:426 041 
Slutredovisning investeringsobjekt. Projekt Tallbacka IP läktare 
 
3. SOT 2010:310 108 
Förvaltningsrättens beslut i mål nr 1958-10E, laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(1991:900), KL, nu fråga om avvisning. 
 
4. SOT 2010:412 214 
Synpunkter på detaljplan för Förmannen 6, Logegården, Gällivare kommun. 
 
5. SOT 2010:415 214 
Synpunkter på detaljplan för del av Gällivare 12:74 (Treenighetens väg/Väg E45),  
Gällivare kommun. 
 
6. SOT 2010:396 435 
Enkät om kommunernas vatten- och fiskevårdsarbete. 
 
7. SOT 2010:228 773 
Protokoll från Folkhälsorådets möte 2010-09-06. 
 
8. SOT 2010:236 420 
Kontrollrapport Nattavaara vattenverk 
 
9. SOT 2010:25 003 
Ks § 222/2010 Lån av maskiner, verktyg m m, service- och teknikförvaltningen 
(KS/2010:66) 
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10. SOT 2010:403 622 
Ks § 225/2010 Matsal Välkomma (KS/2010:241) 
 
11. SOT 2010:22 042 
Ks § 229/2010 Ansökan om extra driftbidrag 2010, Malmbergets ishallskommitté 
(KS/2010:524). 
 
12. SOT 2010:307 452 
Delegationsbeslut från Miljö- och Byggnämnden: beviljade ansökan om befrielse från 
sophämtning och anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning. 
 
13. SOT 2010:427 106 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:58. Det nationella lägenhetsregistret  
är i det närmast upprättat. Kommunens och fastighetsägarnas ansvar. Hushålls- och  
bostadsstatistik. 
 
14. SOT 2010:182 174 
Kf § 93 Sotningstaxa för 2011 (KS/2010:416) 
 
15. SOT 2010:181 170 
Kf § 94 Taxa för brandskyddskontroll 2011 (KS/2010:415) 
 
16. SOT 2010:68 100 
Kf § 96 Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) – Avgift/registrerad  
snöskoter för underhåll av skoterleder (KS/2009:728) 
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     SoT/2010:4 
 
§ 181 

 

Delegationer  

 
Service- och tekniknämnden  
 
har tagit del av delegationsbesluten. 
 
 
Redovisas i mapp (flik 2) på sammanträdet. 
 
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden 
 
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNING 
 
Ordföranden för Service- och tekniknämnden har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum        Objekt Entreprenör___________ 
2010-10-20 Nya infiltrationsbäddar Nattavaara AB  Berggren&Bergman 
 
Förvaltningschefen för Service- och teknikförvaltningen har beslutat 
 
att anta anbud 
 
Datum        Objekt Entreprenör ___ 
2010-09-16 Leverans av kompressor för andnings- Isakssons Trycklufts- 
 luft till Räddningstjänsten  service AB, Luleå 
 
2010-10-19 Snöröjning Sikträskvägen. Ramavtal BDX Företagen AB, 
   Gällivare 
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     SoT/2010:5 
 
§ 182 

Kommunala råden informerar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp 
information från de kommunala råden. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information. 
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     SoT/2010:389 
 
§ 183 

Information om pågående arbete med skoterleder  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna och samtidigt påtala nämndens 
krav att arbetet med lederna prioriteras. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen för service- och teknikförvaltningen informerar om det arbete som 
inletts avseende skoterleder. I detta arbete deltar miljö- och byggkontoret tillsammans 
med service- och teknikförvaltningen eftersom frågorna om skoterleder kan lösas ge-
nom revidering av gällande detaljplaner. Det är en lösning som tar tid och kostar en del. 
I kommunens översiktsplan ingår redovisning över tänkbara sträckningar, för skoterle-
derna. Detta är dock inte juridiskt bindande men kan vara vägledande i det nu påbörjade 
arbetet. Det arbete som nu görs avseende skoterleder bör i ett steg två kompletteras till 
en policy för skotertrafik i Gällivare som kan antas av politiker. 
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 SoT/2010:360  

 
§ 184 

Nya Gällivare  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Projektet ”Nya Gällivare” fortsätter och utvecklingschef Ulf Hansson är inbjuden till 
service- och tekniknämnden för att ge en lägesrapport. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har i nuläget inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför i nuläget inga konsekvenser för barn och unga. 
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 SoT/2010:422  

 
§ 185 

Inbjudan till överläggningar med kommunens revisorer om styrning, uppföljning 
och kontroll av nämndens/styrelsens verksamheter  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga ärendet med beaktande 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 fullmäktige. 
 
Inriktningen av 2010 års revision av ansvarsutövandet ska inriktas på följande: 

1. Nämndernas arbete med tillgänglighetsfrågor 
2. Ekonomiska läget för kommunen 
3. Uppföljning av tidigare granskningar 

 
Revisionen har bifogat ett underlag som ska 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 unga. 
 
Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till överläggning med kommunens revisorer. 
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 SoT/2010:6  

 
§ 186 

Budgetuppföljning, september 2010 skatteverksamheterna  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för september 2010 avseende skatteverksam-
heterna. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för september månad 2010 avseende skatteverksamheterna inom 
nämndens ansvarsområde är upprättade.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga tidigare okända ekonomiska konsekvenser kan ses i ärendet.   
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och unga kan ses i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för september 2010 avseende skatteverksam-
heterna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning september 2010, skatteverksamheterna. 
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 SoT/2010:6  

 
§ 187 

Budgetuppföljning, september 2010 affärsmässiga verksamheterna  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för september 2010 avseende affärsmässiga 
verksamheterna. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning för september månad 2010 avseende affärsmässiga verksamheterna 
inom nämndens ansvarsområde är upprättade.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och tekniknämnden har vid föregående sammanträde föreslagit kommunfull-
mäktige förändringar i va-taxan och avräkningsperiodens längd i syfte att säkerställa ett 
nollresultat för avräkningsperioden.   
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och unga kan ses i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna redovisad budgetuppföljning för september 2010 avseende affärsmässiga 
verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning september 2010, affärsmässiga verksamheterna. 
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 SoT/2010:425  

 
§ 188 

Service- och tekniknämndens verksamhetsplan med mål och mått för 2011  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att anta upprättat styrkort med mål och mått för 2011, 
 
att ärendet tas upp i service- och tekniknämnd 7 december 2010.  
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har färdigställt sitt arbete med styrkort för 2011. Enligt 
modellen för balanserade styrningen ska styrkorten utvecklas med verksamhetsplan och 
mål och mått. Service och teknikförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhets-
plan som bygger på de styrkort som nämnden beslutat ska gälla för 2011. Verksamhets-
planen presenteras på sammanträdet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att anta upprättat styrkort med mål och mått för 2011.  
 
Beslutsunderlag 
1. Styrkort för 2011. 
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 SoT/2010:430  

 
§ 189 

Investering industriområde, Kulleporten  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att hos kommunstyrelsen begära finansiering av anläggande av vatten- och avlopps-
ledningar till Kulleportens industriområde och  
 
att 1.0 milj kronor anslås från investeringsreserven projekt 89901, ansvar 80 till konto 
76548 Kulleporten VA och ansvar 132.  
 
Bakgrund 
Tomterna på industriområdet Kulleporten (Betong- och Metallvägen) upplåts med 
tomträtt via kommunens ledningskontor. Arbetet att upplåta tomter har pågått en tid  
och beslut om byggnadslov för uppförande av industri-/handelshus har också beviljats.  
I samband med behovet av vatten, för en av tomträttsinnehavarna har frågorna om va-
anslutningspunkt och väg/gata till området blivit aktualiserade. 
 
I genomförandebeskrivningen för detaljplanen som reglerar området, sägs att va-anslut-
ningspunkt ska anvisas av kommunen och att ansvaret att anlägga gator/vägar inom 
plan-området åvilar tomträttsinnehavarna tillsammans genom bildandet av en samfällig-
hets-förening. 
 
I området finns inte framdragna va-ledningar vilket medfört problem eftersom en av 
tomträttsinnehavarna som beviljats byggnadslov också är i färd att uppföra sin industri-
/handelsbyggnad. Med hänsyn till frågans akuta karaktär har Service- och teknikförvalt-
ningen efter kontakter och diskussioner med kommunchef och ekonomichef anlagt vat-
ten- och avloppsledningar till tomtgränser i området. Anslutningspunkter har därmed 
också kunnat anvisas. Däremot har inte frågan om infartsväg till området lösts. 
 
Kostnadsberäkningen för anläggandet av vatten- och avloppsledningar har gjorts och 
totalkostnaden har beräknats till 1.0 milj kronor. De intäkter som va-anslutnings-
avgifterna kommer att generera kommer inte till kommunen under detta år utan det 
kommer att ta ett antal år innan samtliga fastigheter har anslutits.  Service- och teknik-
förvaltningen föreslår därför att service- och tekniknämnden begär täckning av invest-
eringskostnaderna hos kommunstyrelsen.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Behovet av eller frågan om anläggande av vatten- och avloppsledningar till Kullepor-
tens industriområde har aldrig varit aktuell i nämndens budgetarbete. Någon finansie-
ring av investeringen finns således inte i nämndens budget för verksamhetsåret.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet kan inte ses medföra några konsekvenser för barn och unga.  
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att hos kommunstyrelsen begära finansiering av anläggande av vatten- och avlopps-
ledningar till Kulleportens industriområde och  
 
att 1.0 milj kronor anslås från investeringsreserven projekt 89901, ansvar 80 till konto 
76548 Kulleporten VA och ansvar 132.  
 
Beslutsunderlag 
1. Ritning Kulleportens industri-/handelsområde. 
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     SoT/2010:333 
 
§ 190 

Investeringar 2010, Hellnerstadion  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen för service- och teknikförvaltningen informerar om arbetet 
på Hellnerstadion. 
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 SoT/2010:429  

 
§ 191 

Kostnadsfördelning, flygplatsen  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen fördelning avseende kostnader flygplatsen. 
 
Bakgrund 
Vid arbetet med budgetuppföljningen för september månad och internbudget 2011 har 
uppmärksammats att flygplatschefens lönekostnader aldrig belastat kontot för flygplat-
sen sedan kommunen övertog ansvaret för anläggningen. En uppskattning av den kost-
nad som ska belasta flugplatsens konto för flygplatschefens lön har därför gjorts. Omfö-
ringen kommer att göras manuellt för verksamhetsåret 2010 och därefter automatiskt.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Resultatet för flygplatsen kommer att bli mer rättvisande när kostnaden för ansvarig 
chef också belastar aktuellt konto.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen fördelning avseende kostnader flygplatsen. 
 
. 
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 SoT/2010:424  

 
§ 192 

Begäran om extra anslag till utbyggnaden av centrala skytteanläggningen  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att redovisat underskott avseende utbyggnaden av centrala skytteanläggningen 3.5 milj 
kr finansieras genom att 1 750 000 kr söks från bygdemedlen och att resterande under-
skott hanteras i samband med bokslutet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen ansöker i rubricerat ärende om extra anslag till färdig-
ställande av Centrala Skytteanläggningen till en kostnad av 3 500 000 kr 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att kostnads-
fördyrningar uppkommit med anledning av en mängd faktorer till uppkommen situation. 
 
Huvudsaklig anledning härrör sig från att Välkommaskolans elevarbeten avseende bygg 
och el ej kunnat fortgå, varvid entreprenörer anlitats för färdigställande. Vidare konsta-
teras att projekteringsberäkningar är för lågt tilltagna samt att en del av föreningslivets 
tänkta ideella insatser ej kunnat realiseras. 
 
Avslutningsvis så har måltavlor, kastare, master och räls uppdaterats så att nationella 
tävlingar möjliggörs som också medfört kostnadsfördyrningar.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och teknikförvaltningen behöver således tillskott om 3 500 000 kr och föreslår 
att begärt tillskott finansieras med 50 % bygdemedel 1 750 000 kr och resterande 50 % 
1 750 000 kr finansieras i samband med bokslut. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Viktig anläggning för ungdomsverksamheten, många ungdomar står i kö för utbildning i 
jägarexamen. 
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att redovisat underskott avseende utbyggnaden av centrala skytteanläggningen 3.5 milj 
kr finansieras genom att 1 750 000 kr söks från bygdemedlen och att resterande under-
skott hanteras i samband med bokslutet. 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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 SoT/2010:361  

 
§ 193 

Begäran om kommunalt övertagande av driftskostnader av elljusspår i Ullatti  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att avslå Ullatti IF:s begäran om kommunalt övertagande av driftskostnader för före-
ningens elljusspår. 
 
Bakgrund 
Ullatti IF anhåller i rubricerat ärende om att kommunen tar över föreningens kostnader 
avseende el-abonnemang samt förbrukningskostnader för föreningens elljusspår. Av 
Ullatti IF:s redovisning framgår följande: Anläggningar som ägs och förvaltas av före-
ningen till en kostnad av, Fotbollsplan 1 500 kr, Elljusspår 8 000 kr, Ishockeyplan  
7 000 kr, kansli med omklädningsrum, dusch, bastu och friskvård 70 000 kr, totalt  
100 000 kr. I ekonomiska redovisningen är det svårt att exakt få fram någon driftkost-
nad för enbart elljusspåret. Det man kan se är att de har en elkostnad, inbegripet all sin 
verk-samhet som bara den ligger på ca 74 500 kr. Föreningen har för 2009 fått ett kom-
munalt anläggningsstöd på totalt 39 000 kr.  
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet konstaterat att service- 
och tekniknämnden beslutade 2007-02-27 § 27 i ett identiskt ärende från Bergens IF att 
avslå begäran om att kommunen tar över föreningens driftskostnader för elljusspår. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beaktas bör att om anhållan beviljas skapas prejudikat för ytterligare 8 - 10 förenings-
ägda elljusspår i kommunen som förvaltningens driftsekonomi inte har täckning för. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om föreningen släcker ner elljusspåret återstår endast möjligheten att nyttja spåren un-
der dagtid. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att avslå Ullatti IF:s begäran om kommunalt övertagande av driftskostnader för före-
ningens elljusspår. 
 
Beslutsunderlag 
1. Begäran från Ullatti IF. 
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 SoT/2010:347  

 
§ 194 

Ny gångväg mellan Kvannevägen och Röllekavägen  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att i budgetarbetet inför verksamhetsåret 2012 äska medel för byggande av gångväg på 
Kvannevägen kronor 100 000.  
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en skrivelse där boende på Kvannevä-
gen i Gällivare efterlyser att det planerade byggandet av gångvägen mellan Kvannevä-
gen och Röllekavägen påbörjas.  
 
I skrivelsen ser de boende det som mycket angeläget att gångvägen färdigställs inom 
kort då det med hänsyn till olycksrisk och ur trafiksäkerhetssynpunkt är mycket avgö-
rande.  Kvannevägen och dess närliggande område har en stor andel barnfamiljer, vilket 
innebär att barnen i dagsläget inte har tillgång till en ur trafiksäkerhetssynpunkt säker 
väg att färdas på. 
 
Boende och tomtägare förväntar sig att gångbanan prioriteras och färdigställs. Ärende 
om investeringsbudget 2011 är redan beslutat i service- och tekniknämnden och slutliga 
beslutet kommer att tas av kommunfullmäktige 15-16 november. Medel för nybyggnad 
av gång- och cykelvägen måste därför om nämnden så beslutar, föras upp i samband 
med diskussioner om investeringsbudget 2012. 
 
Ekonomiska konsekvenser. 
Den beräknade kostnaden för byggande av ny GC-väg är 100 000 kr. Service och tek-
nikförvaltningens förslag till yttrande medför ekonomiska konsekvenser för service- och 
tekniknämnden i form av ökade årliga driftkostnader om beslut tas om investering och 
byggande. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis gångvägar att föredra.  
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att i budgetarbetet inför verksamhetsåret 2012 äska medel för byggande av gångväg på 
Kvannevägen kronor 100 000.  
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 SoT/2010:397  

 
§ 195 

Rapport från revisorernas granskning av framförhållningen inom den fysiska plane-
ringen - en förstudie  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev inom PwC översiktligt 
granskat kommunens framförhållning inom den fysiska planeringen. Syftet med gransk-
ningen har varit att besvara frågan om vilken framförhållning kommunen har och då 
främst kommunstyrelsen när det gäller markreserv och fysisk planering. 
 
Granskningen har skett utifrån följande kontrollmål; 

4. Befintliga planer för bostads- och andra ändamål 
5. Pågående planprocesser 
6. Befintlig markreserv för bostäder och annan exploatering 
7. Pågående markförvärv/-processer 
8. Särskilda resurser för fysisk planering och markförvärv kopplade till 

samhällsomvandlingen/gruvbrytningen. 
 
Revisorerna pekar på att granskningen i första hand berör kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden. Den sammanfattande bedömningen är att framförhållningen är 
begränsad och revisorerna avser att följa upp denna förstudie med ytterligare gransk-
ningar under slutet av 2011 eller början av 2012. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har i nuläget inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inte i nuläget några konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
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 SoT/2010:432  

 
§ 196 

Förstärkt parkeringsövervakning  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att ärendet tas upp till service- och tekniknämnden den 7 december 2010. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har aktualiserat frågan om förstärkt parkeringsövervakning 
inför vinterhalvåret. Meningen är att under en begränsad tid, förslagsvis två månader 
förstärka nuvarande parkeringsövervakning så att den utförs dagligen.  
 
Avtalet med Nord Security, Kalix som är utförare av övervakningen idag, är upphandlat 
med kravet på två övervakningsrundor per månad. Enligt trafikingenjören kan en för-
ändring av avtalet med nu aktuell förstärkning av övervakningen innebära att ny upp-
handling ska göras.  
 
Förvaltningen har fördjupat diskussionerna med kommunens inköpsenhet. Eftersom 
uppdraget är avsett att fungera som ett försök uppger inköpsenheten att det är möjligt att 
göra ett tillägg till nuvarande avtal med Nord Security. Detta skulle utvärderas och ligga 
som underlag inför den upphandling som ska göras av tjänsten inom ett år då nuvarande 
avtal går ut.  
 
Inköpsavdelningen har skickat förfrågan om möjligheter finns för företaget att ta på sig 
arbetet och vad kostnaden skulle bli. Offerten skickas till nämndens ledamöter så snart 
vi fått in den eller presenteras vid nämndens sammanträde.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget med förstärkt övervakning av parkeringssituationen i Gällivare innebär en 
ökning av kostnaderna för entreprenören. Å andra sidan torde summan av parkeringsav-
gifterna också öka varför nettokostnaden kan beräknas bli ganska marginell.   
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och unga är påverkade av hur fordonen parkerar i kommunen. På vissa platser och 
under vissa tider parkeras fordon så att gående tvingas ut i gatan. En bättre parkerings-
kultur skulle vara positiv för barn och ungas säkerhet och trygghet.  
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 SoT/2010:431  

 
§ 197 

Möjlighet att införa halvårskort vid simhallar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att redovisa konsekvenserna av införandet 
av halvårskort och alternativa priser för ett sådant kort. 
 
att ta upp ärendet till service- och teknik nämnden den 7 december 2010. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten till införande 
av halvårskort vid simhallarna. 
 
Förvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att Service- och tekniknämnden 
beslutade 2005-01-25 § 7 i ett identiskt ärende från PRO Gällivare att avslå framställan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och teknikförvaltningen kvarstår vid uppfattningen om att införande av 
halvårskort innebär med all sannolikhet betydande inkomstbortfall, då kunder förmodli-
gen köper korten under vinterhalvåret och följaktligen sparsamt under sommarhalvåret. 
 
Beaktas bör att våra taxor för årskort är förhållandevis låga i jämförelse med andra kom-
muner i och utanför vårt län. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konstaterade konsekvenser föreligger. 
 
Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden besluta 
 
att ej införa halvårskort vid simhallarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från Service- och tekniknämnden 2005-01-25 § 7. 
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 SoT/2010:419  

 
§ 198 

PRO samorganisation i Gällivare, stängning bastu i Ullatti skola  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att PRO samorganisations framställan om gratis bastubad i 
Ullatti avslås. 
 
Bakgrund 
PRO samorganisation i Gällivare frågar varför bastun i Ullatti skola är stängd och att 
den brukar användas av pensionärer vid Bergsgläntans äldreboende. PRO vill också att 
bastun skall bli en fri nyttighet för alla pensionärer i Ullatti. 
 
Bastuanläggningen som finns i Ullatti skola har aldrig formellt upplåtits till pensionä-
rerna i Bergsgläntans äldreboende. Har den använts så är det utan tillåtelse av hyresvär-
den (fastighetsavdelningen). Det är inte möjligt att upplåta en kommunal nyttighet för 
en utvald grupp på en viss plats utan att detta får konsekvenser i andra delar i kommu-
nen och för andra befolkningsgrupper. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att PRO samorganisations framställan om gratis bastubad i 
Ullatti avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1. PRO samorganisationen i Gällivare,s skrivelse. 
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 SoT/2010:295  

 
§ 199 

PRO Ullatti och PRO samorganisation i Gällivare om hyreskostnader i Ullatti skola  

 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att PRO samorganisations framställan om selektiv hyra för 
Ullatti PRO i Ullatti skola avslås. 
 
Bakgrund 
Fastighetsavdelningen har vid tre tillfällen det senaste året förhandlat med föreningslivet 
i Ullatti. En modell som bygger på deltagande i vissa sysslor som mindre reparationer, 
snöskottning, gräsklippning mm har gemensamt utarbetats i syfte att tillhandahålla före-
ningarna så låga lokalkostnader som möjligt. Vid ett möte i Gällivare den 17 februari 
där även PRO Ullatti var med föreslogs en hyresnivå som ligger under vad driftkostna-
den har varit för Ullatti skola. Vid nästa möte den 23 juni i Byagården i Ullatti presente-
rades det slutliga förslaget till hyra för föreningarna. Vid detta möte anmälde PRO Ul-
latti behov av fyra rum. Hyreskontrakt skickades ut till alla föreningar med samma hy-
resnivå som för PRO Ullatti uppgick till 42 500 kr.   
 
Den 7 september har PRO Ullatti tagit ett medlemsbeslut om att endast hyra 1 rum till 
slöjdsal samt angett en hyresnivå av 5000 kr/år. Vid kontakter med PRO har meddelats 
att lokalhyran för detta rum blir med samma hyresnivå som övriga föreningar 13 750 
kr/år. PRO hävdade sitt medlemsbeslut och valde att avstå från lokalen. Hyresvärden 
gick med på att föreningens slöjdmaskiner får stå kvar tills dom hittat andra lokaler men 
att dom ej får bedriva någon verksamhet i lokalen. Genom sitt ställningstagande om att 
avstå från att hyra lokaler i Ullatti skola, äventyrar PRO Ullatti hela projektet genom att 
inte delta som hyresgäst. 
 
I denna nya situation borde övriga föreningars hyror räknas upp för att ekonomin skall 
komma i balans för Ullatti skola. Detta har inte skett därför att alla hyresavtal skickades 
ut samtidigt och att andra redan har undertecknat sina hyreskontrakt. PRO samorganisa-
tion i Gällivare föreslår att frågan löses på så sätt att PRO Ullatti får en hyra i paritet 
med övriga PRO föreningar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Försämrad ekonomi om förslaget ges bifall. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta  
 
att föreslå kommunstyrelsen att PRO samorganisations framställan om sel 
ektiv hyra för Ullatti PRO i Ullatti skola avslås. 
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     SoT/2010:7 
 
§ 200 

Service- och tekniknämnden frågar  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att lägga frågorna och informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämndens ledamöter ställer frågor till förvaltningschefen samt till 
Alf Waara och Herbert Guthlein från GVA/Park ang nämndens verksamhet.  
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     SoT/2010:8 
 
§ 201 

Information om framtidsfrågor  

 
Service- och tekniknämnden beslutar  
 
att med beaktande lägga information till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerar om framtidsfrågor för service- och tekniknämnden. 
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 SoT/2010:9  

 
§ 202 

Kurser/Konferenser/Återkoppling  

 
Service- och tekniknämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Inga kurser och konferenser är anmälda till dagens sammanträde. 
 
Återkoppling: 
Botolf Brandebo (v) har deltagit i ”Trafikverkets nätverksträff ” 19 – 20 oktober 2010 i 
Skellefteå. Informerar nämnden om träffen. 
 
 
  
 


