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§ 130

Delgivningar
SoT/2018:115 - 820,SoT/2018:118 - 806,SoT/2018:119 - 
0031,SoT/2018:122 - 356,SoT/2018:125 - 406,SoT/2018:126 - 
000,SoT/2018:128 - 356,SoT/2018:129 - 406,SoT/2018:130 - 
406,SoT/2018:182 - 809,SoT/2018:236 - 023,SoT/2018:31 - 
001,SoT/2018:357 - 219,SoT/2018:47 - 809,SoT/2018:526 - 
0071,SoT/2018:548 - 311,SoT/2018:549 - 287,SoT/2018:556 - 
700,SoT/2018:557 - 730,SoT/2018:564 - 003,SoT/2018:565 - 
422,SoT/2018:566 - 455,SoT/2018:578 - 511,SoT/2018:592 - 
027,SoT/2018:594 - 103,SoT/2018:625 - 311,SoT/2018:626 - 
0121,SoT/2018:642 - 439,SoT/2018:646 - 000,SoT/2018:647 - 000

  
Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga

Förslag till beslut
Service-och tekniknämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Underlag
1. Rapport delgivningar
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§ 131

Delegationer
SoT/2018:32 - 002,SoT/2018:570 - 049,SoT/2018:580 - 049

Service och tekniknämnden beslutar

att godkänna upprättad förteckning av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har på delegation gjort avskrivningar understigande ett 
halvt basbelopp.

2018-10-18 Avskrivning av kundfordringar, enskilda VA-anläggningar.
2018-10-22 Avskrivning av kundfordringar, enskilda VA-anläggningar.

Förslag till beslut
att godkänna upprättad förteckning av delegationsbeslut.

Underlag
1. Delegationsanmälan
2. Sammanställning kundfordringar
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§ 132

Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
SoT/2018:33 - 301

Service- och tekniknämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar förvaltningschefen och ledamöterna ställer 
frågor. 

Vid dagens sammanträde informerar Peter Eriksson, avdelningschef 
projekt/samordning om ridhuset:

Peter presenterar ett nytt förslag på rivning/uppbyggnad av ridhuset.
Markprover kommer att tas i området. 
Tidsplan för ny upphandling är februari 2019.
Påbörjad byggnation beräknas under våren 2019, och stå klar hösten 
2020.

Ledamöterna ställer frågor:

Monika Eriksson (S):
Vad händer i ärendet från GSK Alpina?

Margareta Pohjanen (S):
Vad händer i Agda Rössel-projektet?

Tommy Karlsson (S):
Händer det något kring resecentrum? Klagomål har framförts att det är 
dåligt med parkeringsplatser. Restaurangägare förlorar kunder då tåg
resenärer parkerar utmed Malmbergsvägen. 

Mattias Liinanki (MP):
Hur går det med sjöparksskolans ombyggnation?

Margareta Pohjanen (S): Gruvmuséets placering?

Rune Blomster, förvaltningschef svarar på frågorna:

Ansökan om föreningsstöd till GSK Alpina utreds.

En konstnärstävling pågår i Agda Rössel-projektet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar för nya bostäder i området kring 
resecentrum, och därför är det inte möjligt för service- och teknik-
förvaltningen att planera för parkeringar där.

Sjöparksskolans ombyggnation pågår ny upphandling.

Beslut om Gruvmuséets placering vid flytt från Malmberget väntas från 
LKAB. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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§ 133

Revisorernas årliga ansvarsprövning av service- och tekniknämnden, år 
2018
SoT/2018:571 - 007

Service- och tekniknämnden beslutar

att förvaltningschef Rune Blomster återkommer med förtydligande 
angående ärenden avseende områdesvisa satsningar, vilket redovisas 18 
december vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 
18 december 2018,

att tacka för informationen och lägga den med beaktande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorernas uppgift är enligt Kommunallagen (KL) 9 kap. 9 § att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. Vidare ska revisorerna enligt KL 9 kap. 16 § varje 
år i revisionsberättelsen särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för 
nämnder och fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda i 
sådana organ. Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är 
nämndernas och styrelsernas ansvar för att skapa förutsättningar för en 
ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig del 
av revisorernas ärliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt 
uppdrag från fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella 
bedömningen fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget 
fullgjorts och resultatet i förhållande till fullmäktiges uppdrag.

Underlag
1. Underlag från revisorerna

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta

att tacka för informationen och lägga den med beaktande till 
handlingarna.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar 

att förvaltningschef Rune Blomster återkommer med förtydligande 
angående ärenden avseende områdesvisa satsningar, vilket redovisas 18 
december vid service- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 
18 december 2018,
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att tacka för informationen och lägga den med beaktande till 
handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och 
tekniknämnden har beslutat i enlighet med Mattias Liinankis förslag.
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§ 134

Budgetuppföljning
SoT/2018:14 - 042

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna upprättad budgetuppföljning för oktober 2018. 

Ärendebeskrivning 
Budgetuppföljning för oktober 2018 har upprättats. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ekonomiska konsekvenser. 

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

Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden 
besluta
 
att godkänna upprättad budgetuppföljning för oktober 2018. 

Underlag 
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter oktober 2018. 
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter oktober 2018.
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§ 135

Detaljbudget 2019
SoT/2018:29 - 041

Service- och tekniknämnden beslutar

att detaljbudget för 2019 flyttas till kommunstyrelsen från 1 januari 
2019.

Ärendebeskrivning
Beslut om service- och tekniknämndens detaljbudget för 2019 föreslås 
flyttas till kommunstyrelsen från 1 januari 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

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

att detaljbudget för 2019 flyttas till kommunstyrelsen från 1 januari 
2019.
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§ 136

Budgetinspel 2020-2022
SoT/2018:29 - 041

Service- och tekniknämnden beslutar

att förvaltningschefen tar med sig synpunkter till fortsatt 
verksamhetsplaneringsprocess.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till driftbudget och investeringsbudget för åren 2020-2022 
presenteras av förvaltningschef. Förslaget till budget ska gå vidare till 
kommunens fortsatta verksamhetsplaneringsprocess. Service- och 
tekniknämnden har möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna 
budgeten. Synpunkterna kommer att presenteras på 
förvaltningschefernas kommande budgetmöte.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån prioriterade åtgärder.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

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

att förvaltningschefen tar med sig synpunkter till fortsatt 
verksamhetsplaneringsprocess.

Underlag
1. Driftbudgetsammanställning SOT 2020-2022.
2. Investeringssammanställning SOT skatte 2020-2022. 
3. Investeringssammanställning SOT affär 2020-2022.
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§ 137

Omdisponering från investeringsobjekt i 2018 års budget till ny 
flygbränslestation Gällivare flygplats
SoT/2018:584 - 000

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att flygbränslestationen avser att tillhandahålla flygfotogen benämnd
JET-A1,

att omdisponera 2 871 588 kronor från projekt 71005, 702 000 kronor 
från projekt 71006 samt 3 792 346 kronor från projekt 71046 till projekt 
71007 ny tankstation Lapland Airport.

Ärendebeskrivning
Vid Gällivare flygplats äger Air BP flygbränslestationen. I detta ingår även 
att de innehar miljötillståndet och ansvaret för skötsel och underhåll. På 
uppdrag från Air BP fungerar flygplatsen som föreståndare för 
anläggningen i den dagliga verksamheten som tankställe för flygbränsle. 

I och med att Air BP sett över sin framtida verksamhet i Sverige så har 
de lämnat ett förslag till flygplatsen vad gäller ansvarsfördelningen av 
ägandet och driften av befintlig bränslestation. 

Förslaget från BP innebär att Gällivare kommun och flygplatsen tar över 
bränslestationen och driver den på eget tillstånd fr o m april 2019 . Air BP 
skulle för egen del fortsätta att leverera bränsle till flygplatsen under en 
bestämd tid istället för en regelrätt köpeskilling. Detta skulle ske efter att 
en miljöundersökning genomförts av marken i anslutning till 
anläggningen. 
Undersökningen skulle bekostas av BP.

Service- och teknikförvaltningen föreslår istället för att ta över en 
flygbränslestation från tidigt 70-tal att en helt ny station enligt dagens 
miljökrav byggs på alternativt ställe och att BP avvecklar och river sin 
anläggning. Ev sanering av mark ligger också inom detta åtagande.
Gällivare kommun bygger en helt ny station i anslutning till nuvarande 
station. Omfattning samt kostnader enligt nedan. 

Disciplin                           Kostnad
Mek och Projektledn    616 200 kr
EL, Instrument och styrning 1 300 000 kr
En ny 70 m3 tank    368 000 kr
Rör pump armatur 1 200 000 kr
Ny betongplatta       713 452 kr
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Spillplatta samt OFA    710 000 kr
Väderskydd/byggnad                     616 000 kr
Påkörningsskydd                       20 000 kr
Ny tankbil                   2 000 000 kr
Byggherre oförutsett. 14%                   1 050 000 kr

Summa kostnad                   8 600 000 kr

Service- och teknikförvaltningen föreslår att finansiering sker via 
överskottet från investeringsobjekten enligt nedan redovisat 
omdisponeras till projektet Lapland Airport ny flygbränslestation

Konto 71005 toppning 2 871 588 kr                                
Konto 71006 sop-/blåsaggregat        702 000 kr       
Konto 71046 utveckling flygplats  3 792 346 kr 
Bef. konto 71007 ny tankstation 1 237 237 kr

Total finansiering 8 603 171 kr 

Ekonomiska konsekvenser
Omdisponering inom befintliga budgetramar. Vi blir fria att upphandla 
bränslet och genom prispålägg finasera anläggningen.

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

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att omdisponera 2 871 588 kronor från projekt 71005, 702 000 kronor 
från projekt 71006 samt 3 792 346 kronor från projekt 71046 till projekt 
71007 ny tankstation Lapland Airport.

Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar 

att flygbränslestationen avser att tillhandahålla flygfotogen benämnd 
JET-A1,

att omdisponera 2 871 588 kronor från projekt 71005, 702 000 kronor 
från projekt 71006 samt 3 792 346 kronor från projekt 71046 till projekt 
71007 ny tankstation Lapland Airport.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Mattias Liinankis förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och 
tekniknämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet 
med Mattias Liinankis förslag.
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§ 138

Kommunala råden informerar
SoT/2018:35 - 104

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar de kommunala råden.

Vid dagens sammanträde föreligger ingen information.
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§ 139

Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
SoT/2018:34 - 100

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid varje sammanträde informerar förvaltningschefen om nya 
Gällivare/samhällsomvandlingen.

Vid dagens sammanträde föreligger ingen information. 
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§ 140

Verksamhetsuppföljning
SoT/2018:38 - 012

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsuppföljning tas upp som en stående punkt vid varje 
sammanträde.

Vid dagens sammanträde föreligger ingen information. 
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§ 141

Ärendeuppföljningslista
SoT/2018:36 - 012

Service- och tekniknämnden beslutar

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningslistan tas upp som en stående punkt vid varje 
nämndsammanträde.

SoT/2018:490 motion avgiftsfri torgandel i Gällivare är besvarad och tas 
bort från ärendeuppföljningslistan. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 
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§ 142

Nedskrivning av kundfordringar
SoT/2018:627 - 040

Service- och tekniknämnden beslutar

att skriva ned kundfordringar enligt förslag.

Ärendebeskrivning 
Nedskrivning av kundfordringar. NextJet Sverige AB har gått i konkurs 
den 17 maj 2018 varför följande kundfakturor föreslås skrivas ned; 

Verksamhet Belopp som nedskrives 

8300 Flygplats 

1970118000804 262 646:50 
1970118000655 569 794:75 
1970118000531 582 600:75 
1970118000333 570 739:00 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen får en kostnad för nedskrivningen 1 985781 kr. 

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

Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden 
besluta
 
att skriva ned kundfordringar enligt förslag. 

Underlag 
1. Kundfaktura 1970118000804 
2. Kundfaktura 1970118000655 
3. Kundfaktura 1970118000531 
4. Kundfaktura 1970118000333 
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§ 143

Kurser/konferenser
SoT/2018:37 - 027

Service- och tekniknämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick har följande kurser inkommit:

1. Presidieutbildning för ny- och omvalda
    Tid och plats: 29 januari 2019, Luleå.
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§ 144

Upphandling ramavtal drift av Kavahedens avfallsanläggning
INK/2018:79 - 050

Service- och tekniknämnden beslutar 

att anta anbud från Gällivare Frakt AB och att avtal tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att 
förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd enligt LOU.

Ärendebeskrivning
Nuvarande ramavtal avseende drift av kavahedens avfallsanläggning 
löper ut 2019-01-15 och med anledning av det har inköpsfunktionen 
infordrat anbud för en ny avtalsperiod.

Anbud har inkommit från följande:
1. Inge Wikströms Schaktmaskiner
2. BDX Miljö AB
3. Gällivare Frakt AB
4. Johans MaskinEntreprenad i Norr AB
5. NYAB

Sammanställning av anbuden enligt bilaga – Sammanställning dat, 
2018-11-21

Efter genomförd anbudsutvärdering framkom det att nedan angivna 
anbudsgivare lämnat det prismässigt lägsta anbudet. 

1. Gällivare Frakt AB

Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har 
genomförts genom förenklat förfarande

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna beräknas uppgå till ca 4 510 000 kronor per år och påverkar 
beställande enhets driftbudget. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

Förslag till beslut
att anta anbud från Gällivare Frakt AB och att avtal tecknas under 
förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att 
förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd enligt LOU.
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Underlag
1. Sammanställning dat. 2018-11-21
2. Kvalificering/Utvärdering dat. 2018-11-21
3. Förfrågningsunderlag dat. 2018-10-05


