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Om du känner dig det minsta sjuk ombeds du att inte delta på mötet. Symtom
som du ska vara särskilt uppmärksam på är feber och hosta, andningspåverkan,
snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- eller ledvärk. Stanna hemma
även vid lindriga symtom. Stanna hemma minst två dagar efter att symtomen
har upphört.
Obs. Kommunrevisionen träffar kommunstyrelsen kl. 10:30 för
"Grundläggande granskning och ansvarsprövning"
Kommunstyrelsen
Tid:

2021-12-06, kl 13.00

Plats:

Kommunstyrelsessens sessionssal, Kristallen, Kiruna
Gruppmöte för C, SJVP, M och KD börjar kl 09.00 i kommunstyrelsens
sessionssal, Stadshuset
Gruppmöte för S börjar kl 08.30 i Järven, Kristallen
V, SL och FI ansluter kl 11.00

Ärenden
33

Bil nr Dnr
Myndighetsbeslut, ej öppet möte

b

Ks Ansökan om planbesked, Jukkasjärvi 1:4, Jukkasjärvi 1:5,
Jukkasjärvi 1:22

33b 21/00815

c

Ks Detaljplan för del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2
m fl, ändring

33c

21/00617

34

Ks Expeditionstider för kommunstyrelsens kansli

34

21/01063

35

Ks Remissvar, promemorian Skattelättnad för arbetsresor –
ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk,
Finansdepartementet

36

21/00996

36

Ks Återrapportering - Implementera ett webbaserat system som
stödjer det systematiska arbetet med att arbeta med att
rapportera, följa upp avvikelser inom arbetsmiljö inklusive
hot och våld

36

20/01079

37

Kf Revidering av Finanspolicy i Kiruna kommunkoncern

37

38

Ks Verksamhetsplan och budget 2022,
minoritetsspråkssamrådet

38

21/01003

§ nr
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39

Ks Globala målen - Hållbar utveckling för mig, munnje,
munnjien, mulle ja minulle (studieresa), Karesuando skola,
minoritetsspråkssamrådet

39

21/00971

40

Ks Anhållan om tilläggsbudgetering uppdrag Kommunala
fastigheter för 2022

41

21/00373

41

Ks Flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kring
”lilla torget”

42

11/00208

Gunnar Selberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym

Utrymningsväg från kommunstyrelsens sessionssal
Från kommunstyrelsens sessionssal finns två utrymningsvägar, den bakre dörren leder in
in i personalmatsalen. Från plan 4 är närmaste trapphus E. Går man ner för stora trappan
kommer man till trapphus B, C och D som finns i yttercirkeln. Återsamling vid besöksparkeringen.

