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KIRUNA KOMMUN
KOMMUNKONTORET

KALLELSE
2020-09-04

1 (3)

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. Tänk på att hålla avstånd till varandra!
Kommunfullmäktige
Tid:

2020-09-14 , kl 13.00

Plats:

Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna
Centerpartiet, Moderaterna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna
sammanträder kl 09.00 i kommunstyrelsens sessionssal

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen
Feminstiskt initiativ sammanträder kl 08.00 i samtalsrum på entréplan.
Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med (S) kl 11.00 i Järven, Kristallen

Till dagens sammanträde väljs justerare från (SJVP), (FI) och (SD)
Ärenden

Bil nr Dnr

§ nr

1

Avsägelser

1

20/00050

§ 83

2

Röstsammanräkning

2

20/00050

§ 84

Ks 200831
3

§ 162 Redovisning och granskning av partistöd 2019

3

20/00301

§ 85

4

§ 163 Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel
2020, objekt Luossavaara kök-18, kultur- och
utbildningsnämnden

4

19/00619

§ 86

5

§ 164 Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel
2020, objekt Bullerbyns förskolekök-18, kultur- och
utbildningsnämnden

5

19/00619

§ 87

6

§ 167 Årsredovisning år 2018, Tekniska verken i Kiruna AB,
Kiruna Kraft AB och Kiruna kommunpartner AB

6

19/00527

§ 88

2 (3)
7

§ 168 Årsredovisning år 2019, Tekniska verken i Kiruna AB
och Kiruna Kraft AB

7

20/00462

§ 89

8

§ 169 Utredning av ytterligare behov av fler områden för
skotertrafik på väg, miljö- och byggnämnden

8

17/01284

§ 90

9

§ 170 Anhållan om tilläggsbudgetering kommunstyrelsens
investeringsbudget 2020, objekt Byte av webbverktyg

9

19/00619

§ 91

10

§ 175 Drift av Kulturhuset, kommunkontoret

10

18/01421

§ 92

11

§ 176 Internbanken, ändring kreditlimit 2020-2021, kommunledningsförvaltningen

11

20/00923

§ 93

12

§ 180 Revidering av policy för likabehandling inklusive
riktlinjer, kommunledningsförvaltningen

12

18/00785

§ 94

13

§ 181 Årsredovisning 2019, Malmfältens folkhögskola

13

20/00803

§ 95

14

§ 182 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL)
och (LSS), ej verkställda beslut 2020, socialnämnden

14

20/00819

§ 96

15

§ 188 Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel
2020 för objekt ny gymnasieskola, lärcentra och
kulturskola, kommunledningsförvaltningen

15

19/00619

§ 97

16

§ 190 Sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige

16

20/00584

§ 98

17

§ 191 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, kommunledningsförvaltningen

17

19/01694

§ 99

18

§ 195 Budget 2021, Lapplands kommunalförbund

18

20/00951

§ 100

19

§ 199 Stängning av det särskilda boendet Rosengården

19

20/00564

§ 101

20

§ 208 Årsredovisning 2019, Kommunalförbundet Norrbottens
läns kollektivtrafikmyndighet

20

20/00824

§ 102

21

§ 209 Delegation för utbetalda arbeten av nytt badhus

21

19/00619

§ 103

22

§ 216 Fördelning till nämnder, återbetalda sjuklönekostnader
på grund av Covid-19, kommunledningsförvaltningen

22

20/01033

§ 104

3 (3)
23

§ 222 Detaljplan för Riksgränsen 1:12 m fl, antagande

23

18/01444

§ 105

Ks 200831
24

Motion

a

§ 159 Tillsätt ett barnombud i Kiruna kommun, väckt av
Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI)

24a 20/00163

§ 106

b

§ 160 Gör en probleminventering på tillgängligheten för
funktionshindrade i Kiruna, väckt av Kenneth
Paulsson (C)

24b 18/00397

§ 107

c

§ 161 Starta upp en familjecentral, väckt av Krister Pounu
(KD)

24c 19/00455

§ 108

24d

§ 109

d

Överlämnande av motioner

25

Val

25

19/00074

§ 110

Fråga, Kommunens inköpspolicy och projekt Gironet

26

20/00705

§ 111

12/01245

§ 114

Kf 200601
26
27

§ 72

Information om stadsomvandling

Mattias Timander (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

Ändring i dagordning

§ 82

Fråga, Bättre sjukvård i Kiruna

20/01070

§ 112

Fråga, Statusrapport om Konstmuseet i Norrs lokaler

20/01069

§ 113

Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal.
Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym
Utrymningsväg från kommunfullmäktiges sessionssal
Från kommunfullmäktiges sessionssal finns tre utrymningsvägar varav dörren längst in i
salen leder in i förvaltningskorridoren till närmaste trapphus B. Bakre dörrarna går till
”stora trappan” samt trapphus B, C och D i yttercirkeln. Åhörarläktaren har närmaste
utgång till trapphus E eller stora trappan ner. Återsamling vid besöksparkeringen.

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14

Sida
2

§ 82
Ändring i dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
att

ej ta upp ett extra ärende i kommunfullmäktige

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Roger Suup (S)

att

ta upp ett extra ärende ”Möjliggöra för ledamöter i styrelse eller nämnd att delta via
distansteknik”

av

Sten Nylén (-)

att

Roger Suups yrkande avslås

Ordföranden konstaterar att ärendet ej tas upp på dagens dagordning
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14

Sida
3

§ 83
Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Emma Taubes (FI) avsägelse som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden

att

godkänna Ulla Isakssons (SJVP) avsägelse som ledamot i socialnämnden

att

godkänna Ulla Isakssons (SJVP) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

att

godkänna Ulla Olssons (C) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

att

godkänna Ulla Olssons (C) avsägelse som ersättare i överförmyndarnämnden

att

godkänna Ulf Isakssons (SJVP) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen

att

godkänna Ulf Isakssons (SJVP) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

att
______

godkänna Bo Eks (SJVP) avsägelse som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14

2020.00050

Sida
4

900

Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2020-06-16 från länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2020-06-01 till och med den 14 oktober 2022 efter Jennie
Martinez, Centerpartiet, har utsetts Anna Lans, Centerpartiet.
Föreligger beslut 2020-06-16 från länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2020-06-09 till och med den 14 oktober 2022 efter Elin
Fors, Centerpartiet, har utsetts Jonas Fors, Centerpartiet.
Föreligger beslut 2020-07-23 från länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2020-07-23 till och med den 14 oktober 2022 efter Ulla
Isaksson, Sjukvårdspartiet, har utsetts Jörgen Ek, Sjukvårdspartiet.
Föreligger beslut 2020-09-03 från länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2020-08-24 till och med den 14 oktober 2022 efter Ulla
Olsson, Centerpartiet, har utsetts Emilia Selberg, Centerpartiet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14

2020.00301

Sida
5

910

Redovisning och granskning av partistöd 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna redovisning av kommunalt partistöd för 2019 från Kristdemokraterna i Kiruna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-05-06 från kommunkontoret av vilken framgår att förvaltningen har vid
genomgång av Kristdemokraternas inlämnade redovisning med tillhörande granskningsintyg inte
kunnat se några oegentligheter i handlingarna. Kristdemokraterna har lämnat in sin redovisning
avseende partistöd för 2019 samt tillhörande granskningsintyg efter den 31 mars men före den 30 juni
2020.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 162, att redovisning av kommunalt partistöd för 2019 från
Kristdemokraterna i Kiruna godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14

2019.00619

Sida
6

906

Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel 2020, objekt Luossavaara kök-18,
kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla kultur- och utbildningsnämndens anhållan om tilläggsbudgetering av
investeringsmedel år 2020 med 2 324 tkr för investeringsobjektet IV-10802, Luossavaara
kök -18

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2019-11-14, § 123 b, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att
kommunfullmäktige har beviljat 6 000 tkr för att rusta Luossavaara kök. Utfallet uppgår per den
2019-11-06 till 8 324 tkr. Mellanskillnaden från förvaltningens äskande till inköpsdelegerades beslut
beror på att felprojektering gjordes med ventilation i källare samt ventilationsdragning under yttertak.
Ventilationen fick inte plats utan taket fick lyftas och byggas om.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsbudgetering år 2019 om 2,5 mnkr för
investeringsobjektet IV-10802 KUN Luossavaara kök -18.

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 163, att kultur- och utbildningsnämndens anhållan om
tilläggsbudgetering av investeringsmedel år 2020 bifalles med 2 324 tkr för investeringsobjektet IV10802, Luossavaara kök -18.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14
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7
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Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel 2020, objekt Bullerbyns
förskolekök-18, kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

omfördela medel om 1,3 mnkr från kommunstyrelsens investeringsbudget 2020,
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, objekt IV-10437 Fast Upprusta kök
förskolor och skolor, till kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget till objekt
IV-10804 Bullerbyns förskolekök -18

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2019-11-14, § 123 a, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att
kommunfullmäktige har beviljat 2 500 tkr för att rusta Bullerbyns förskolekök. Utfallet uppgår till
4 448 tkr. Mellanskillnaden från förvaltningens äskande till inköpsdelegerades beslut beror på brister i
bärande konstruktion samt fuktkvoter. Vid förstärkandet och återställandet har el och VVS dragits om.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige omfördelar 2 000 tkr från IV10437 Fast Upprusta kök förskolor och skolor till projekt IV-10804 KUN Bullerbyns förskolekök -18.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsbudgetering om 2 mnkr för objektet
IV-10804 KUN Bullerbyns förskolekök -18

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 164, att inom kultur- och utbildningsnämndens
investeringsmedel år 2020 omfördelas medel med 1,3 mnkr från objekt IV-10437 Fast Upprusta kök
förskolor och skolor till objekt IV-10804 Bullerbyns förskolekök -18.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag förtydligas med att objekt IV-10437 tillhör kommunstyrelsens
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 88

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14

2019.00527

Sida
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Årsredovisning år 2018, Tekniska verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna
Kommunpartner AB
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB:s
årsredovisning för 2018 med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB för räkenskapsåret 2018.
Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens investeringsvolym uppgår till drygt 50 mnkr.
De största investeringarna avser åtgärder för nya Kiruna samt stödbrännare i Kiruna Kraft AB:s
avfallseldande panna P3. Årets resultat efter finansnetto uppgår till ca -7 mnkr för Kiruna Kraft AB som
en effekt av dessa produktionsproblem. Moderbolagets resultat är -726 tkr. För all skatte- och
taxefinansierad verksamhet förs eventuell vinst och förlust över till nästkommande räkenskapsår.
Under året har ägarstrukturen förändrats. Tekniska Verken i Kiruna AB ägs numera till sin helhet av
Kiruna kommunföretag AB som i sin tur är ett helägt bolag av Kiruna kommun. Bolaget har sitt säte i
Kiruna kommun. Tidigare ägdes Tekniska Verken i Kiruna AB direkt av Kiruna kommun. Efter
årsskiftet har beslutats att bolaget Kiruna kommunföretag AB ska avvecklas och Tekniska Verken i
Kiruna AB kommer att återgå till att ägas direkt av Kiruna kommun.
Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB har haft årsstämma
2019-03-27 där stämman beslut att med godkännande lägga årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport till handlingarna samt att styrelsen och verkställande
direktören beviljas ansvarsfrihet.
Föreligger vidare granskningsrapport 2019-03-06 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB
och Kiruna Kommunpartner AB från lekmannarevisorerna. Av granskningsrapporterna framgår bl a att
revisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Årets
granskning visar att Kiruna Kommunpartner AB inte har haft någon verksamhet.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 167, att Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och
Kiruna Kommunpartner AB:s årsredovisning för 2018 läggs med godkännande till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14

2020.00462
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Årsredovisning år 2019, Tekniska verken i Kiruna AB och Kiruna Kraft AB
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kraft AB:s årsredovisning för 2019 med
godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kraft AB samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.
Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernen Tekniska Verken ansvarar för fjärrvärme,
renhållning, gator, vägar, parker, fritidsanläggningar, samt vatten- och avloppsreningsanläggningar i
hela Kiruna kommun. Koncernen är även huvudman för Kiruna avfallsanläggning och för återvinningscentraler i kommunen. Bolagets verksamhet indelades 2009-12-31 i moderbolaget Tekniska Verken i
Kiruna AB samt dotterbolaget Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB, tillsammans
benämnda koncernen. Verksamheten i Kiruna Kommunpartner AB flyttades 2016-01-01 till
moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB, varvid två nya avdelningar bildas VA/Renhållning och
Gata/Fritid. Under 2019 har dotterbolaget Kiruna Kommunpartner AB avvecklats genom fusion.
Verksamheten för koncernen har haft flera skeenden under året. De skattefinansierade verksamhetsgrenarna har fungerat bra under året. Ekonomiskt inleddes året bra med ett positivt utfall för snöröjningen, vilket under den senare delen av året påverkades negativt främst genom en tidig vinter och
ovanligt mycket snö. VA-verksamheten inledde året med en mycket stor läcka på en av huvudstammarna för vattenförsörjningen, vilket medförde stora kostnader. Genom aktiva besparingar och
förändringar i hyror av VA-anläggningarna blev årets utfall ändå positivt. Inom renhållningen har fokus
legat på införandet av källsortering av matavfall. Införandet försenades främst på grund av leveransproblem av fordon, vilket medfört att budgeterade kostnader för detta inte fallit ut som planerat, varför
ett positivt resultat erhållits.
Investeringsvolymen uppgår till 69 mnkr för koncernen. De största investeringarna avser åtgärder för
det nya Kiruna samt kostnader i samband med underhållsstoppet under sommaren, varav största
posten är konvektionen av panna 1 och 2.
Föreligger granskningsrapport 2020-03-16 för Tekniska Verken i Kiruna AB från lekmannarevisorerna
av vilken framgår att årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad
av bolagsordning och ägardirektiv, bolagets interna styrning och kontroll samt måluppfyllelse.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning.
Under året har lekmannarevisorerna genomfört en fördjupad granskning avseende upphandling.
Granskningen visar att bolagens hantering av upphandlingar inte är helt ändamålsenlig. Lekmannarevisorerna lämnar med anledning av det ett flertal rekommendationer till bolagsstyrelsen, vilka
redovisas i separat revisionsrapport Granskning av Kiruna kommunkoncerns upphandlingsverksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 89 forts
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Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
Föreligger vidare granskningsrapport 2020-03-16 för Kiruna Kraft AB från lekmannarevisorerna av
vilken framgår att årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av
bolagsordning och ägardirektiv, bolagets interna styrning och kontroll samt måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning.
Lekmannarevisorerna noterar vidare att det finns risk för att bolaget tilldelas en så kallad företagsbot
med anledning av misstänkta miljöbrott för åren 2015-2016. I nuläget pågår en rättslig prövning av
detta. Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern
kontroll.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 168, att Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kraft AB:s
årsredovisning för 2019 läggs med godkännande till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 90

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14

2017.01284

Sida
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Utredning av ytterligare behov av fler områden för skotertrafik på väg, miljö- och
byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

permanenta befintliga försöksområden enligt miljö- och byggnämndens förslag

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2017-10-12, § 161, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att nämnden
överlämnar till kommunkontoret att utreda och bedöma eventuellt behov av fler områden för
skotertrafik på väg inom ramen för verksamhetsområde fritid. Nämnden beslutar vidare att i väntan på
kommunkontorets utredning förlänga försöket med skotertrafik med 2 år i de 8 områden som ingått i
försöket och därmed inte upphäva gällande lokala trafikföreskrifter samt att ge stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att informera ytterligare om gällande områden och vilka regler som gäller.
I det tidigare försöket med att tillåta snöskotrar på allmänna vägar från 2007, framkom att det är
viktigt att tillåtelsen ges på avgränsade områden. Det är inte lagligt att föreskriva hela tätorten med
vissa avgränsade förbudszoner. Man ska föreskriva de områden/vägar där det ska vara tillåtet. Skall nya
områden tillkomma ska separat utredning genomföras.
Skotertrafik på väg bygger på lokala föreskrifter som tillåter att snöskoter framförs på vissa allmänna
gator. Att få tillåtelse att köra snöskoter på allmän väg gör inte vägen till skoterled. Vägen kan/ska inte
skyltas på samma sätt som en skoterled. Snöskoterföraren är ansvarig för att ta reda på vilka regler som
gäller, precis på samma sätt som när det gäller skoterförbudsområden i fjällen. Kommunen ska se till
att rätt information om ”skotertrafik på väg” finns tillgängligt på kommunens hemsida.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2017-11-20, § 288, att inhämta yttrande i ärendet från kommunkontoret.
Föreligger yttrande 2020-06-03 från kommunkontoret av vilket framgår att under försöksperioden
2016-12-01 till och med 2017-04-15 genomfördes ett försök med skotertrafik på väg inom Kiruna
kommun tätort. Försöket har därefter förlängts av miljö- och byggnämnden i olika omgångar till och
med juni 2020. Försöket omfattar åtta olika områden och innebär att skotertrafik får förekomma på
vissa allmänna vägar. Det inledande besluten innefattade även att informera allmänheten om de olika
berörda områdena och vilka regler som gäller. Vidare beslutades att en uppföljning och utvärdering
skulle genomföras under hösten 2017. Uppföljning och utvärdering har skett genom enkätsvar från
allmänheten.
Polismyndigheten ställer sig positiv till skoter på väg i nuvarande omfattning. Utifrån gällande lagstiftning finns stöd för skoter på väg i undantagsfall och på enstaka gator. Det finns inte stöd för skoter på
väg generellt i ett helt område eller på ett flertal gator eller områden. Lagstiftningen är svårtolkad vad
gäller hur många gator som avses med ”enstaka gator”. Kommunkontoret föreslår därför att nuvarande
försöksområde permanentas och ett nytt försöksområde införs under 2020 -2022 för att pröva vilken
omfattning som är rimlig utifrån lagstiftningens mening likväl som Kirunabornas behov och acceptans.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 90 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Av trafikförordningen framgår även att den allmänna grundregeln bland annat innebär att man som
trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna, visa
särskild hänsyn mot barn, äldre och den som har ett funktionshinder eller sjukdom, uppträda så att
man inte i onödan hindrar eller stör annan trafik, i terrängen anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så
att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.
Kommunen har dock möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter medge viss avvikelse och tillåta
snöskoterkörning på väg, enligt 10 kap 1 § 21 p trafikförordningen. Denna avvikelse får dock endast
omfatta enstaka gator och vägar, ej större områden. En kommun får inte i form av en lokal trafikföreskrift meddela ett så omfattande beslut att man i praktiken inför en annan generell regel än den som
anges i 5 kap 1 § trafikförordningen.
Föreligger protokoll 2020-06-11, § 146, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att nämnden
beslutar att permanenta befintliga försöksområden, att utöka med nytt försöksområde under 2 år men
möjlighet till att avbryta efter 1 år om försöket inte faller väl ut samt att förslaget om utökning går ut på
samråd.
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 169, att permanenta befintliga försöksområden enligt miljöoch byggnämndens förslag.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 91

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14

2019.00619
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Anhållan om tilläggsbudgetering kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, objekt
Byte av webbverktyg
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget år 2020, kommunkontoret,
objekt Byte av webbpubliceringsverktyg (IV-11045) med 1,25 mnkr

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-06-03 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunfullmäktige biföll
2019-11-25--26, § 145, nytt investeringsobjekt Byte av webbpubliceringsverktyg med 1 mnkr. Sedan
dess har en förstudie genomförts och kommunen har upphandlat det nya verktyget som ersättning för
det befintliga.
Efter genomförd upphandling kan kommunkontoret konstatera att de totala kostnaderna för
kommunens del i bytet av webbpubliceringsverktyg uppgår till ca 2,25 mnkr. En tilläggsbudgetering på
1,2 mnkr behövs för att slutföra bytet av webbpubliceringsverktyg.
Kostnaderna för det nya webbpubliceringsverktyget omfattar licenskostnad samt gemensam grundlayout för koncernens webb och intranät. Innehållet på extern webb och intranät omarbetar koncernens
egna webbsamordnare och webbredaktörer själva. Kommunkontoret kan konstatera att den av
kommunfullmäktige bifallna investeringsbudgeten på 1 mnkr för byte av webbpubliceringsverktyg inte
är tillräcklig. Trots reducering av avropade tjänster till en så låg kostnad som möjligt kommer
kommunens totala investeringskostnad att uppgå till 2,25 mnkr, varför 1,25 mnkr tilläggsäskas.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 170, att kommunstyrelsens investeringsbudget år 2020,
kommunkontoret, objekt Byte av webbpubliceringsverktyg (IV-11045) tilläggsbudgeteras med 1,25
mnkr.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 92

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14
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Drift av kulturhuset, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

ett helägt kommunalt aktiebolag ska ansvara för drift och samordning av verksamheterna
i kulturhuset

att

aktiebolaget i första hand skapas genom ombildning av Progressum och i andra hand
genom ett nybildat aktiebolag

att

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utforma ägardirektiv och bolagsordning
för det nya aktiebolaget

att

ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att i samråd med kultur- och
utbildningsnämndens presidium rekrytera en VD för aktiebolaget

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2018-11-26, § 364, att drifta Kulturhuset i kommunal regi samt att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram former för detta. Kommunstyrelsen beslutar 2019-06-17, § 176,
att utöka kommunkontorets uppdrag med att även ta fram ett underlag för drift i kommunal
bolagsform.
Föreligger skrivelse 2020-06-26 från kommunkontoret av vilket framgår att utifrån information om
andra kulturhus föreslår kommunkontoret att ett kommunalt aktiebolag bildas för drift- och samordning av verksamheterna i kulturhuset. Som fördelar med ett kommunalt bolag istället för en
förvaltningsorganisation framförs särskilt att det underlättar samarbete med kommersiella aktörer, att
det blir kortare beslutsvägar och ger tydligare resultatavgränsningar.
Via bolagsordning och ägardirektiv bedriver kommunen sitt styre av bolaget. Kommunstyrelsen kan
utifrån sitt övergripande ansvar i framtida ägardirektiv överföra eventuella uppdrag till bolaget.
Oavsett driftsform föreslås den kommunala förvaltningsorganisationen bistå med posthantering och
systemlösningar för personalsystem, ekonomisystem, e-post system, diarium och servrar för lagring
och backupsystem.
Bygget av kulturhuset i kvarter 5 i Kirunas nya centrum pågår för fullt och beräknas stå klart årsskiftet
2020/2021. När bygget ska färdigställas kommer en hel del ställningstaganden att behöva göras vad
gäller byggnads- och tekniska lösningar i lokalerna. När kulturhuset invigs måste verksamhetsplanering
och uthyrning av lokaler och arrangemang redan vara i gång och det måste vara klart vem som ska
sköta exempelvis bioverksamheten i kulturhuset. Ett bokningssystem som klarar verksamhetens olika
behov måste införskaffas och utifrån uppdrag och planerad verksamhet måste bemanning fastställas.
En verksamhetsansvarig person, VD eller motsvarande, bör snarast rekryteras och påbörja planeringen
av de allmännyttiga och kommersiella verksamheterna som ska bedrivas i kulturhuset.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 92 forts
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 175, att ett helägt kommunalt aktiebolag ska ansvara för drift
och samordning av verksamheterna i kulturhuset, att aktiebolaget skapas i första hand genom
ombildning av Progressum och i andra hand genom ett nybildat aktiebolag, att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utforma ägardirektiv och bolagsordning för det nya aktiebolaget samt
att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att i samråd med kultur- och utbildningsnämndens
presidium rekrytera en VD för aktiebolaget.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Sten Nylén (-), Lars Törnman (S) och Mats
Fredlund (SD)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 93

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14
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Internbanken, ändring kreditlimit 2020-2021, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

bibehålla kreditlimiten för internbanken oförändrad på 2 200 mnkr

att

för Tekniska Verken i Kiruna AB bibehålla oförändrad kreditlimit på 400 mnkr, öka
kreditlimit från 800 mnkr till 1 100 mnkr för Kirunabostäder AB och minska kreditlimit
från 1 000 mnkr till 700 mnkr för Kiruna kommun

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-07-10 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att
Kirunabostäder AB står inför ett behov av att bygga bostäder och behöver öka sin limit från 800 mnkr
till 1 100 mnkr. Istället för att öka totala internbankens limit, som ligger på 2 200 mnkr, så föreslås en
intern omfördelning där kommunen ger 300 mnkr av sin limit till Kirunabostäder AB. Kommunen
skulle då gå från 1 000 mnkr till 700 mnkr limit. Prognosen är att resterande kundfordring från GP2
avtalet ska betalas ut under år 2020 och en viss amortering kommer därför att utföras av lån vilket ger
kommunen lägre lånebörda men kommunen kommer att återställa stadsomvandlingskapitalet
långsiktigt.
Under slutet av 2018 och början på 2019 såg kommunledningsavdelningen en ökning av betalningsflödet när det gäller beviljade/kommande investeringar för kommunen vilket medförde att kommunen
var tvungna att uppta nya krediter och kreditlimiten höjdes till nuvarande 2 200 mnkr för internbanken. Kirunabostäder AB flaggade då om att en höjning av den egna limiten kommer att behövas de
närmaste åren.
Kiruna Bostäder AB har tagit ett styrelsebeslut om att begära utökad kreditlimit för att klara av
kommande investeringar enligt nedan:
- 115 mkr avser projekt (parkeringslösningar, veterinärstation, Lantmäteriet i Rymdhusen, Kyla/
fjärrvärme i Rymdhusen).
- 110 mkr avser köp av fastigheter av kommunen/LKAB.
- 100 mkr utökning för att möjliggöra byggande av trygghetsboenden eller liknande.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 176, att kreditlimiten för internbanken bibehålls oförändrad
på 2 200 mnkr samt att för Tekniska Verken i Kiruna AB bibehålla oförändrad kreditlimit på 400 mnkr,
öka kreditlimit från 800 mnkr till 1 100 mnkr för Kirunabostäder AB och minska kreditlimit från 1 000
mnkr till 700 mnkr för Kiruna kommun.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Justerandes sign

Mats Taaveniku (S)

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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§ 93 forts
att

2020.00923
kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

900

Sida
17

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 94

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-14

2018.00785

Sida
18

900

Revidering av policy för likabehandling inklusive riktlinjer, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera ärendet för långt mer inkluderande revidering av hela dokumentet

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen 2020-05-11, § 125, beslutar att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera berörda
policys inklusive riktlinjer enligt DO:s rekommendation samt att i övrigt lägga delgivningen till
handlingarna.
Föreligger skrivelse 2020-06-17 från kommunkontoret av vilken framgår att DO bedömer att Kiruna
kommunens policy för likabehandling inklusive riktlinjer inte uppfyller kraven på sådana rutiner som
avses i kap 3 § 6 diskrimineringslagen (2008:567) DL. DO hänvisar till skrivningen ” ingen kan delta
anonymt i en utredning” och menar att skrivningen förmedlar en felaktig bild av de rättigheter som
skyldigheter som framgår av 2 kap 3 § DL och rutinerna i denna del kan därigenom inte anses uppfylla
kraven i 3 kap 6 § DL.
Kommunkontoret instämmer med DO att skrivelsen kan tolkas som att arbetsgivaren inte kommer att
utreda eller vidta åtgärder om anmälaren är anonym, även i de fall där en kränkning kan utredas och
anonymitet bibehållas. Därför föreslås en revidering av policy för likabehandling inklusive riktlinjer sid
11 ”steg 2: Undersök omständigheter”, andra stycket att lyda enligt nedan:
”Utredningen ska genomföras med den diskretion som situationen kräver. För att åtgärder ska
kunna vidtas på ett rättssäkert sätt måste båda parter ha getts möjlighet att bemöta det som sagts,
anonymitet kan således inte garanteras i en utredning. Ärendet hanteras dock konfidentiellt i relation
till utomstående. Om den person som uppger sig vara utsatt ändå vill vara anonym har arbetsgivaren skyldighet att utreda omständigheterna men utredningen försvåras.”
Enligt 2 kap 3 § DL har en arbetsgivare som får kännedom trakasserier eller sexuella trakasserier
skyldighet att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.
Skyldighet att utreda föreligger även om den som anser sig vara utsatt vill vara anonym. DO:s
bedömning är att skrivelsen ”ingen kan delta anonymt i en utredning” ger en felaktig bild av arbetsgivarens utredningsskyldighet. Kommunkontoret bedömer att skrivelsen kan tolkas som att arbetsgivaren inte kommer att utreda eller vidta åtgärder om anmälaren är anonym, även i de fall där en
kränkning kan utredas och anonymitet bibehållas. Dock påverkas rättssäkerheten om den utpekade
inte kan ges möjlighet att bemöta det som sagts, med risk för att arbetsrättsliga åtgärder uteblir då den
arbetsrättsliga lagstiftningen ställer krav på transparens. Däremot finns inget hinder för att vidta
förebyggande- och utbildningsinsatser även vid en anonym anmälan.
Utöver den föreslagna revideringen föreligger ett behov av viss omformulering av text under den
gällande rubriken i policydokumentet i syfte att bibehålla läsbarhet. Då innehållet inte påverkas av
detta bereds dessa förändringar inte för politiskt beslut, utan betraktas som redaktionella förändringar
i dokumentet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 180, att policy för likabehandling inklusive riktlinjer antas
med den ändringen att i policyn på sidan 11, andra stycket, sista meningen, byts ordet men till trots att
till att lyda: ”Om den person som uppger sig vara utsatt ändå vill vara anonym har arbetsgivaren
skyldighet att utreda omständigheterna trots att utredningen försvåras.”
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Malin Järvinen (FI) med bifall av Annica Henelund (C), Sanna Inga Poromaa (V) och
Mats Taaveniku (S)

att

ärende återremitteras för långt mer inkluderande revidering av hela dokumentet

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras senare
_______
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Årsredovisning 2019, Malmfältens folkhögskola
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 2019 med godkännande till
handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2019 för Malmfältens Folkhögskola. Av årsredovisningen framgår bland
annat att verksamhetsåret 2019 redovisade Malmfältens Folkhögskola ett överskott om 2,2 mnkr.
Bidraget har ökat med cirka 2,5 mnkr. Orsaken till detta är att bidragen till etableringskuren och
Svenska från dag 1 utökats samt att mobilitetsersättningarna utökats kraftigt i omfång under året.
Dessa utökade bidrag är den stora anledningen till skolans stora överskott 2019.
Personalkostnaderna har under året ökat med 4,5 % och skälet är, förutom löneökningarna, att skolan
bekostat personalresurser till de utökade kurserna samt en expanderande restaurangverksamhet. Det
helägda dotterbolaget Malmfältens Logi och konferens AB redovisar ett överskott på 79 tkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Resultatet anser folkhögskolan vara bra med tanke på att man avskrivit
tidigare års kostnader för anläggning av nytt hotell med 804 tkr.
Restaurangen och logiverksamheten har ökat sin omsättning med 10 % eller 1,2 mnkr jämfört med
fjolåret. Statsbidraget utgör 59 %, landstingsbidraget 3 % och kommunbidraget 3 % av de totala
intäkterna. Nettoomsättningen motsvarar 17 % och övriga intäkter utgör 1 %. Balansomslutningen har
utökats under året med 8 % till 17 837 tkr. Av tillgångarna utgör 13 211 tkr materiella anläggningstillgångar, och 4 126 tkr omsättningstillgångar. Soliditeten har under året ökat med hela 8 % på grund
av det goda resultatet och betalningsförmågan på lång sikt är mycket bra. Till stor del bygger den goda
soliditeten på att fastighetsvärdet är högt värderat. Likviditeten ligger på 143 %, vilket bedöms mycket
god.
Av revisionsberättelsen 2020-05-25 från PwC framgår bland annat att årsredovisningen är utförd enligt
god revisionssed i Sverige. Utöver PwC:s revision av årsredovisningen har PwC även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Malmfältens folkhögskola år 2019. Revisorn tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 181, att Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 2019 läggs
med godkännande till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut
2020, socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-05-19, § 193, från socialnämnden av vilket framgår att i socialtjänstlagen 16
kap 6 h § samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § h, finns reglerat att socialnämnden till kommunfullmäktige skall lämna en statistikrapport över hur många av nämndens
gynnande beslut enligt LSS 9 § samt SoL 4 kap 1 §, som inte kunnat verkställas inom tre månader från
dagen för respektive beslut samt om det varit avbrott i tre månader eller mer, i ett redan fattat beslut.
Nämnden skall vidare ange vilken typ av insatser dessa beslut gäller, samt hur lång tid som har förflutit
från dagen för respektive beslut. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.
Beslut som ej verkställts inom tre månader skall varje kvartal rapporteras till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Kommunerna är enligt lag skyldiga att verkställa beslut inom rimlig tid. Om detta inte
sker, har IVO, möjlighet att ansöka om sanktionsavgifter genom Förvaltningsrätten.
I statistikrapporten för kvartal 1-2020, har 16 beslut rapporterats. Det innebär att verkställighet dröjt
tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett avbrott i verkställigheten eller att beslut faktiskt
blivit verkställda under perioden. Ett ärende avser daglig verksamhet enligt LSS, fyra ärenden avser
kontaktperson enligt LSS, fyra ärenden avser särskilt boende enligt LSS och sju ärenden avser särskilt
boende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL).
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 182, att redovisningen läggs till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel 2020 för objekt ny gymnasieskola, lärcentra och kulturskola, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera investeringsmedel om 250 mnkr IV-10419 ”Ny gymnasieskola 2015” för
etapp ett av byggande av de nya lokalerna

att

finansiera investeringen i sin helhet från ersättningsmedel för stadsomvandlingen enligt
GP-avtalen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-08-12 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att på grund av
LKAB:s utbredning kan inte kulturskolan som håller till i Bolagsskolan, Lärcentra som håller till i Parkskolan och hela gymnasieskolan vara kvar i sina befintliga lokaler. Hela projektet ”Kunskapsstaden” har
upphandlats som en partnering, det vill säga en samverkan mellan Kiruna kommun och HENT som
under hela projektet tillsammans verkar för att hitta den bästa och kostnadseffektivaste lösningen på
projektets olika delar.
LKAB har i GP2-avtalet löst in Bolagsskolan och Hjalmar Lundbohmsskolan. I GP3-avtalet har Parkskolan lösts in. Ersättningen från LKAB för Hjalmar Lundbohmsskolan och Bolagsskolan i GP2-avtalet
uppgår till 1,4 miljarder kronor och totalkostnaden för den nya skolan förväntas ligga under
ersättningsbeloppet.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 188, att investeringsmedel om 250 mnkr tilläggsbudgeteras
IV-10419 ”Ny gymnasieskola 2015” för etapp ett av byggande av de nya lokalerna samt att investeringen
finansieras i sin helhet från ersättningsmedel för stadsomvandlingen enligt GP-avtalen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S), Mats Taaveniku (S), Hanna Rannerud (S) och Lars
Törnman (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige enligt förslag 2020-08-31

att

rekommendera övriga nämnder att planera in sina sammanträdesdagar för 2021 enligt
förslag 2020-08-31

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-05-11 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår förslag till
sammanträdesdagar 2020 med samma antal som tidigare år. Mötestillfällena har fördelats enligt
nedan:
- Kommunstyrelsen arbetsutskott har fem möten på vårterminen och fyra möten på höstterminen.
- Kommunstyrelsens fritidsutskott har tre möten på vårterminen och tre möten på höstterminen.
- Bokslutsberedningen har möte i mars
- Budgetprocessen har framflyttas till vårterminen och budgetberedningen har två mötesdagar sista
veckan i april och beslut tas andra veckan i maj.
- Kommunstyrelsen har fyra möten på vårterminen och fyra möten på höstterminen.
- Kommunfullmäktige har tre möten på vårterminen och tre möten på höstterminen, totalt sex möten
varav ett extramöte i samband med budgetbeslut.
Kommunkontoret har även tagit fram förslag på veckor där nämnder rekommenderas att planera in
sina sammanträdesdagar för 2021. De markerade veckorna visar vilken vecka nämndsmötet senast kan
genomföras. Detta i syfte att få bättre flöde i beslutsprocessen från nämnd till kommunstyrelse.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 190, att sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige
fastställs enligt förslag 2020-08-31 samt att övriga nämnder rekommenderas att planera in sina
sammanträdesdagar för 2021 enligt förslag 2020-08-31.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
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Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

Kiruna kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 29 juni 2006
(”Borgensförbindelsen”), vari Kiruna kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kiruna kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer

att

Kiruna kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Kiruna kommun den 16 juni
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller

att

Kiruna kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Kiruna kommun den 16 juni
2011, vari Kiruna kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat regleras, alltjämt gäller

att

utse kommundirektör Lennart Andersson och kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg att för Kiruna kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av
detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-12-16 från Kommuninvest, Sveriges kommuner, landsting och regioner i
samverkan, av vilken framgår att för att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga
kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse.
Kiruna kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 2006-06-20 och har bekräftat densamma
genom beslut av fullmäktige den 2015-04-13.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den
praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse
för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Kiruna kommun
undertecknade Regressavtalet den 2011-06-16 och Garantiavtalet den 2011-06-16.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Hantering av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-06-17 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag
då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Även Regressavtalet och
Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år.
Giltighetstiden för Kiruna kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa
ut.
Kiruna kommuns finanspolicy tillåter borgensförbindelse samt regressavtal till Kommuninvest.
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 191, att Kiruna kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 29 juni 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Kiruna kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kiruna kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer, att Kiruna kommun bekräftar att
regressavtalet undertecknat av Kiruna kommun den 16 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller, att Kiruna
kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Kiruna kommun den 16 juni 2011, vari Kiruna
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller
samt att utse kommundirektör Lennart Andersson och kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg
att för Kiruna kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Budget 2021, Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa budget 2021 för Lapplands kommunalförbund med 105 060 tkr

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-06-03 från Lapplands kommunalförbund av vilket framgår att direktionen
beslutar att ge verksamheten i uppdrag att ta fram riktlinjer/ principer för programutbud samt se över
arbetsmetoder, att återremittera planbudget 2022 - 2023 med anpassning 10 mkr, att godkänna
preliminär budget 2021 samt att preliminär budget 2021 ska överlämnas till medlemskommunerna för
erforderliga beslut.
Budget för Lapplands kommunalförbund år 2021 (tkr):
Gällivare kommun
80 611
Jokkmokks kommun
26 613
Kiruna kommun
105 060
Pajala kommun
37 415
Totalt
249 699
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 195, att budget 2021 för Lapplands kommunalförbund
fastställs med 105 060 tkr.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Stängning av det särskilda boendet Rosengården
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna ärendet till kommunens revisorer för granskning av huruvida formella brister
förelegat vid stängningen av Rosengården

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-04-07 från anhöriga till boende Rosengården angående stängningen av det
särskilda boende Rosengården. Det synnerliga skälet till avveckling av Rosengården tidigare än
planerat 2022-2024 beroende av LKAB:s stadsomvandling kan tyckas vara byggrelaterad ohälsa. Detta
har anhöriga motbevisat.
Hantering av ärendet
Föreligger protokoll 2020-06-16, § 310, från socialnämnden av vilket framgår att nämnden beslutar att
anta yttrandet som sitt eget.
Av förvaltningens yttrande 2020-05-15 framgår bland annat att nämnden fattade beslut om stängning
av Rosengårdens äldreboende 2019-10-17. Ett antal anhöriga har motsatt sig erbjudande om ersättningsboende och hävdat att stängningen bryter mot intentionerna i socialtjänstlagens gynnande beslut,
”ett sådant beslut kan i regel inte återkallas eller ändras till den enskildes nackdel”. De anhöriga har
också anfört att processen med de anhöriga varit bristfällig. De anhöriga yrkar att de brukare som
önskar kan bo kvar på Rosengården fram till stadsomvandlingen september 2022.
I de allra flesta fall har brukarnas önskemål om ny placering kunna uppfyllas. Fram till 2020-05-15 har
29 av 31 brukare accepterat ny boendeplats. Ca 25 brukare har flyttat till nya boenden och Rosengården
har i vissa fall tillfälligt upplåtits till korttidsplatser. Detta i avvaktan på att ordinarie korttidsplatser
iordningsställs. Att tillfälligt nyttja Rosengården som korttidsverksamhet var en viktig del i möjligheten
att erbjuda boende på Rosengårdens brukare nya äldreboendeplatser. Hyresavtalet med Roseum
förvaltning AB avseende Rosengården är uppsagd och upphör den sista september 2020. Det innebär
att byggnaden måste vara tom och städad innan septembers utgång. Avtalet om uppsägning innefattar
även i klausul om skadestånd till fastighetsägaren om detta inte sker.
Anhöriga säger sig motbevisat socialförvaltningens utlåtande från företagshälsovården undertecknad av
sjuksköterska, arbetsmiljöingenjör samt läkare och två stycken brukarundersökningar enligt Örebromodellen. Bevisning som anförs är samtal med personalen, tagit del av utredningar och undersökningsdokument samt samtal med fastighetsägaren. I och med att ingen ny information har tillförts från
de anhöriga så delar socialförvaltningen inte uppfattningen att den befarade byggnadsrelaterade
ohälsan är motbevisad. Socialförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen lämnar frågan utan
åtgärd.
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 199, att ärendet överlämnas till kommunens revisorer för
granskning av huruvida formella brister förelegat vid stängningen av Rosengården.
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Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

av

Åsa Larsson Blind (SL) med bifall av Sanna Inga Poromaa (V) och Mats Taaveniku (S)

att

i första hand får kommunens revisorer resurser att genomföra granskningen och i andra
hand utförs granskningen av externa revisorer

att

om de kommunala revisorerna väljer att granska ärendet tillförs medel för detta

Mötet ajourneras 30 minuter för kafferast
Mötet återupptas
Gunnar Selberg (C)
att

Åsa Larsson Blinds yrkande avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD), Sten Nylén (-), Birgitta Stålnacke (C), Magnus
Gustafsson (C) och Håkan Bäckström (S)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Åsa Larsson Blinds m fl yrkanden under proposition
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Åsa Larsson Blinds m fl yrkanden röstar nej
Voteringen utfaller med 20 ja-röster och 19 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
______
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Årsredovisning 2019, Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet

att

bevilja Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighets direktion och de
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet

att

Kiruna kommun förutsätter att Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighets direktion vidtar de åtgärder som behövs gällande ledning, styrning,
internkontroll och uppsiktsplikt i enlighet med revisionsberättelsen

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-08-17, § 130, att inhämta årsredovisning 2019 från Kommunalförbundet
Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Föreligger årsredovisning 2019 från Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten utgör en koncern med Länstrafiken AB 100 %, Bussgods AB
100 %, Serviceresor AB, Transitio AB 5 % och Norrtåg AB 25 %.
I bokslut 2019 visar den sammanställda redovisningen av koncernen ett resultat på - 6,6 mnkr. De olika
delarna av koncernen redovisar nollresultat eller underskott. Den största delen är Bussgods driftunderskott och avvecklingskostnader. Koncernbidrag från Länstrafiken till Bussgods har lämnats men täcker
inte hela underskottet. Resterande del täcks med kapitaltäckningsgaranti från Länstrafiken. Länstrafikens underskott efter lämnat koncernbidrag täcks delvis enligt överenskommelse i avtal genom
extra finansieringsbidrag och resterande del täcks genom att nyttja bolagets reservfond. Den extra
finansieringen av underskotten fördelas enligt överenskommelser för varje finansiär.
Föreligger revisionsberättelse 2020-06-12 från Region Norrbotten utsedda revisorer av vilken framgår
att revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Revisorerna bedömer:
 Att förbundsdirektionen inte utfört verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Till följd av ett mycket svagt ekonomiskt resultat för den samlade verksamheten har förbundets
medlemmar tvingats kompensera förbundet och dess företag med väsentligt ökade bidrag.
 Att förbundsdirektionens interna kontroll endast delvis har varit tillräcklig.
 Att förbundsdirektionen endast delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
 Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
 Att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de verksamhetsmål och finansiella mål
som direktionen uppställt.
Revisorerna riktar anmärkning mot förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern
kontroll av ekonomin, dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. Förbundsdirektionen har brustit i
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sin uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har fört
med sig att medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag med väsentligt
ökade bidrag.
Revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 208, att årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet godkänns, att Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighets direktion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet samt att Kiruna
kommun förutsätter att Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighets direktion
vidtar de åtgärder som behövs gällande ledning, styrning, internkontroll och uppsiktsplikt i enlighet
med revisionsberättelsen.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Gunnar Selberg (C) anmäler jäv och deltar ej under ärendets behandling och
beslut.
_____
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Delegation för utbetalda arbeten av nytt badhus
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över ansvarsfördelning, rutiner och
riktlinjer för investeringar så att de tillämpas på alla investeringsprojekt inklusive de
stadsomvandlingsfinansierade

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-06-15, § 80, bland annat att utröna vem/vilka som har eller haft
delegation för att ha utbetalt arbeten såsom pålning och grundstomme om 130 mnkr.
Föreligger skrivelse 2020-8-27 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen
har gått igenom beslut och omständigheter kring investeringen vilket redovisas kronologiskt. Det är
kommunledningsförvaltningens bedömning att det inte är en enskild orsak som lett fram till att
investeringar genomförts utöver beslutad budget, utan att det är flera omständigheter som samspelat
på ett ogynnsamt sätt och lett till att investeringsmedel inte äskats vid rätt tillfälle.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen har styrdokument och rutiner som inkluderar
kontrollfunktioner i tillräcklig omfattning. Upphandlingar är också genomförda för de investeringar
som är avtalade och projektet är genomfört med utgångspunkt i de tecknade avtalen.
Det som skapat den uppkomna situationen bedöms vara
- en ovanlig entreprenadform (CM-entreprenad) där det inte är möjligt att överblicka totalbudgeten
för hela investeringen från start. Utifrån gällande regelverk för upphandling kan inte medel äskas
innan upphandling genomförts och det gör att investeringsmedel vid denna entreprenadform bara
kan äskas i delar
- befintliga kontrollfunktioner har litat på att de andra kontrollfunktionerna har fungerat, det gäller
hela kedjan från attest 1 (konterare) till kommunstyrelse
- en otillräcklig överlämning mellan ledande befattningar på kommunstyrelsens förvaltningar under
år 2018-2020 i samband med att befattningshavarna bytt arbete
- en otydlighet kring vilken funktion i kommunen som på tjänstemannanivå representerar beställaren
av badhusprojektet och som i den rollen kunnat initiera äskande om investeringsmedel efter dialog
med styrgrupp, attest 2 och attest 3
Förbättringsförslag:
- Översyn av ansvarsfördelning samt rutiner och riktlinjer så att de omfattar och tillämpas på alla
investeringar, även de stadsomvandlingsfinansierade
- Genom intern utbildning säkerställa att alla berörda funktioner har kännedom om sin roll och sitt
ansvar i investeringsprocessen, oavsett kommunal eller stadsomvandlingsfinansierad investering
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 209, att kommunledningsförvaltningen ser över ansvarsfördelning, rutiner och riktlinjer för investeringar så att de tillämpas på alla investeringsprojekt
inklusive de stadsomvandlingsfinansierade.
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Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls med tillägget att kommunledningsförvaltningen ”får i
uppdrag…”

av

Peter Alex (FI) med bifall av Åsa Larsson Blind (SL), Mats Taaveniku (S) och Sten
Stridsman (V)

att

kommunens revisorer får se över denna fråga

av

Gunnar Selberg (C)

att

Peter Alex m fl yrkande avslås

Mötet ajourneras i 10 minuter
Mötet återupptas
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Gunnar Selbergs tilläggsyrkande ska bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Peter Alex m fl tilläggsyrkande ska bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med att Peter Alex m fl tilläggsyrkande bifalls röstar ja
De som röstar i enlighet med att Peter Alex m fl tilläggsyrkande avslås röstar nej
Voteringen utfaller med 19 ja-röster och 20 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
______
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Fördelning till nämnder, återbetalda sjuklönekostnader på grund av Covid-19,
kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta fördelning gällande kompensation av den överskjutande sjuklönekostnaden enligt
nedan:
-Kommunstyrelsen
90 tkr
-Socialnämnden
1 324 tkr
-Kultur- och utbildningsnämnden
1 332 tkr
-Miljö- och byggnämnden
20 tkr

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-08-26 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att på grund av
Coronapandemin har regeringen fattat beslut i olika omgångar om att staten ska ersätta sjuklönekostnaderna för alla arbetsgivare. Staten ersätter hela sjuklönekostnaden för arbetsgivare månaderna
april-maj och förlängde beslutet att även inkludera juni-juli, under våren. Nytt beslut är taget i frågan
och staten kommer nu att ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som anses normalt
för perioden till följd av Coronapandemin från och med 2020-08-01 till 2020-09-30.
Kommunledningsförvaltningen har med detta tagit fram förslag om att sjuklönekostnaderna, konto
5120, ska fördelas utifrån skillnaden mellan 2019/2020 för varje månad april-juli för att kompensera
de överskjutande kostnaderna. Likaså blir det för augusti-september och för framtida beslut under
2020.
Kommunen blir helt kompenserade för hela sjuklönekostnaden april-juli, men då det råder stor
osäkerhet vilken kompensation staten i övrigt kommer att ge för övriga merkostnader förutom inom
sjukvård/äldrevård så är det rimligt att ersätta överkostnader och senare kunna kompensera eventuella
underskott med den ersättning som blir kvar. För perioden april-juli så har staten betalat ut 6 410 tkr
och kompensationen till nämnderna blir således 2 800 tkr.
Fördelning
-Kommunstyrelsen
-Socialnämnden
-Kultur- och utbildningsnämnden
-Miljö- och byggnämnden
-Överförmyndarnämnden

90 tkr
1 324 tkr
1 332 tkr
20 tkr
0

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 216, att anta den föreslagna fördelningen gällande
kompensation av den överskjutande sjuklönekostnaden enligt förslag.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
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Detaljplan för Riksgränsen 1:12 m fl, antagande
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för Riksgränsen 1:12 m fl

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-03-23, § 91, att ändra planförfarande från utökat till standard samt
att skicka ut detaljplan med utökat förfarande Riksgränsen 1:6 och Riksgränsen 1:12 ut på samråd.
Föreligger skrivelse 2020-08-12 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen
har varit ute på granskning under tiden 2020-06-01 - 2020-06-22 och 12 yttranden har inkommit.
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena vilket
beskrivs i granskningsutlåtandet. Därutöver har det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar
samt kompletteringar och förtydliganden av sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller
huvudsakliga innehåll.
Ändringar som gjordes:
 Markreservat [x1] tas bort och ersätts med [z1] - Markreservat för allmännyttig sjösättning av båt
samt gång- och cykeltrafik.
 Markreservat [x1] närmast strandlinjen i öster tas bort och ersätts med allmän plats [NATUR].
 Användningen [Z] – Verksamheter preciseras till [Z1] - Verksamheter utom handel med skrymmande
varor.
 Användningsgränsen mellan Riksgränsen 1:6 och Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 kommer att
justeras för att säkerställa att ingen kvartersmark möjliggörs inom fastigheten Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1.
 I planbeskrivningen förtydligas markägoförhållanden inom planområdet.
Kiruna kommun upprättade en undersökning av risk för betydande miljöpåverkan för aktuell detaljplan
2020-02-06. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och någon
fullständig miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas. Länsstyrelsen har 2020-02-27 i sitt
yttrande inte lämnat något yttrande på om planförslaget kan innebära betydande miljöpåverkan med
hänvisning till att viss information behöver förtydligas.
Planområdet omfattas av två befintliga detaljplaner. Dessa anger bland annat parkering, husvagnscamping, service, flygtrafik, flygtrafik för mindre sjöflygplan, bostäder, vattenområden m.m.
Planområdet ligger inom riksintresse för rennäring, friluftsliv, naturvård, kulturmiljövård och rörligt
friluftsliv. Väg E 10 intill är riksintresse för kommunikation. Viepmatluokta är Natura 2000 område.
Planområdet är utpekat som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Strandskyddet
upphävs för kvartersmarken inom planområdet genom en generell bestämmelse och som särskilt skäl
för upphävandet åberopas (enligt 7 kap 18 d § miljöbalken) skäl 1: mark som redan har tagits i anspråk
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 222, att detaljplan för Riksgränsen 1:12 m fl antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Motion, Tillsätt ett barnombud i Kiruna kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till kommunkontorets yttrande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2020-02-17, § 21, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
Christine Brännvalls (FI) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att barnkonventionen blev lag i Sverige 2020-01-01. Att barnkonventionen nu gäller som svensk lag ställer högre krav även på Kiruna kommun. I Kiruna kommun
har förvaltningar och verksamheter kommit olika långt med att implementera arbetssätt och rutiner för
att följa barnkonventionen. För att skyndsamt säkra barns rättigheter på beslutsfattande nivå, förvaltningsnivå och ute i verksamheterna där direktkontakt med barnen sker, behövs samordning för ett
effektivt nyttjande av kommunens resurser. Det behövs även kompetens och handlingskraft.
Enligt motionären är det ett misstag att undvika att placera den här typen av tjänst i koppling till
kommunens socialtjänst eller skolans verksamheter, eller på en redan befintlig tjänst som exempelvis
kommunens ungdomskonsulent och/eller folkhälsostrateg, med motiveringen att det är förvaltningar
och tjänster som redan hanterar barn- och ungdomsfrågor. Poängen är just att samtliga delar av
kommunens verksamheter, inklusive varje beslutsfattande politiker och tjänsteperson, behöver tillräcklig kompetens, fungerande arbetsmetoder och rutiner.
Motionären anser att barns rättigheter ska tas på största allvar, att lagen ska följas och att det finns
mycket att vinna, både ekonomiskt och ur ett barnrättsperspektiv, på att tillsätta ett barnombud med
ett förvaltningsövergripande uppdrag. Det gäller att se till att barns rättigheter efterlevs i hela
kommunen.
Motionären föreslår
att

skyndsamt tillsätta ett barnombud i Kiruna kommun för att samordna kommunens
resurser i efterlevandet av Barnkonventionen

att

uppdraget för tjänsten är tydligt förvaltningsövergripande och till för kommunens alla
förvaltningar och verksamheter

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-03-09, § 30, att inhämta yttrande i ärendet från kommunkontoret.
Föreligger yttrande 2020-05-11 från kommunkontoret av vilket framgår att det finns olika former av
barnombud och barnrättsstrateger i kommunerna. Det som förenar dessa är att de utarbetat arbetsformer för samverkan inom organisationen utan att tillsätta en person med befattningen. De framgångsfaktorer som återfinns i barnrättsarbetena är att det finns en övergripande samordning av
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frågorna och att det finns en bred samverkan inarbetad mellan nämnder, förvaltningar och
verksamheter. De ekonomiska konsekvenserna av ett bifall till motionen är en lönekostnad om ca 600
tkr för tillsättning av ett barnombud. Rollen som barnombud i kommunen behöver tydliggöras i
förhållande till befintliga funktioner och uppdrag. Utifrån barnkonventionens fyra grundprinciper ska
inga barn diskrimineras, barns bästa ska alltid komma i främsta rummet, barn har rätt till liv och
utveckling och sätt att uttrycka sin åsikt. Om kommunstyrelsen skulle välja att avslå ansökan bedömer
kommunkontoret att detta inte skulle strida mot principerna i barnkonventionen.
Kiruna kommun har antagit Barn-och ungdomspolitisk strategi 2020-02-17, § 4, som utgår från barnkonventionen. Strategin tar ett samlat grepp kring alla frågor som rör barn och ungdomars livsvillkor i
dagens och framtidens Kiruna. Strategin syftar till att barns och ungdomars bästa är utgångspunkten
vid all planering, beslut och utveckling. Strategin är ett styrdokument som följs av hela kommunkoncernen. Nämnder och styrelser ansvarar för att beskriva hur strategins mål ska verkställas genom
verksamhets-, handlings- eller aktivitetsplaner.
Det finns utmaningar så som att få in rättigheterna i de kommunala styrdokumenten och i budgetarbetet som kan ha konsekvenser gällande barnens rättigheter och livsvillkor. Kommunen har som
remissinstans också ansvaret att beakta barnets rättigheter. De kommunala verksamheterna arbetar
och samverkar inom den egna verksamheten men behöver se över utvecklingen av fler vägar och
arbetssätt för utbyte mellan verksamheterna.
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 159, att motionen avslås med hänvisning till kommunkontorets yttrande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Siv Henriksson (V) med bifall av Peter Alex (FI)

att

motionen bifalles

av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Siv Henrikssons m fl yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Siv Henrikssons m fl yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 20 ja-röster och 19 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Gör en probleminventering på tillgängligheten för funktionshindrade i Kiruna
Kommunfullmäktige beslutar
att

bordlägga motionen då motionären meddelat att han ej kan närvara vid dagens
sammanträde

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2018-04-09, § 49, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Kenneth Paulssons (C) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att motionären föreslår att kommunen gör en tillgänglighetsinventering för funktionshindrade i hela kommunen. Det som behöver ses över är offentliga lokaler och
butiker som riktar sig till allmänheten. Alla offentliga lokaler, butiker, gallerior samt skolor i Kiruna
kommun ska vara tillgängliga för funktionshindrade. Ingen ska hindras att komma fram. Flertalet av
lokalerna i kommunen är ej anpassade för funktionshindrade. Vad gällande parkeringar för bilburna
rörelsehindrade, finns endast ett fåtal anpassade parkeringsplatser.
Även vintertid måste tillgängligheten på gångbanor i anslutning till centrumkärnan ses över, dels nya
centrumkärnan som håller på byggas upp och dels i det kvarvarande centrum som är under avveckling.
Motionären föreslår
att

Kiruna kommun gör en probleminventering vad gäller tillgängligheten för
funktionshindrade i Kiruna och se över så att funktionshindrade personer inte blir
exkluderade i centrumkärnan i nya Kiruna, i nuvarande centrum samt i skolor och
offentliga lokaler och privata butiker i Kiruna kommun

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2018-04-23, § 104, att inhämta yttrande i ärendet från kommunkontoret.
Föreligger yttrande 2020-04-28 från kommunkontoret av vilket framgår att det samordnade ansvaret
för tillgängligheten i kommunala fastigheter och offentliga platser finns på kommunkontoret och
inkluderar bevakning av tillgänglighetsfrågorna i nya centrum. Kommunen ansvarar för kommunala
fastigheter och kan endast göra åtgärder på desamma, bygglovsavdelningen har ett tillsynsansvar över
Enkelt avhjälpta hinder.
När det gäller olika former av tillgänglighet i kommunen berörs flera funktioner inom flera förvaltningar. Inom kommunkontoret ryms det kommunala handikapprådet samt representation i ett antal
styrgrupper för projekt i nya centrum för att bevaka tillgänglighetsfrågan. Kommunala handikapprådets arbetsutskott har bland annat till uppgift att fungera som en granskningsgrupp vid frågor som
rör förändringar vad avser avgifter för vård och omsorg, färdtjänst, olika slag av boende samt trafiksäkerhetsfrågor och övriga ärende som kan tänkas påverka levnadssituationer för personer med
funktionshinder.
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Kommunen ansvarar för kommunala fastigheter och kan endast göra åtgärder på desamma. Tillgänglighetsåtgärder på äldre fastigheter görs löpande när behov uppstår från verksamheterna. Bland annat
har en inventering av samtliga badhus genomförts under 2012 och 2013 och åtgärder gjorts där det
bedömts möjligt. Även på ett par skolor har tillgänglighetsåtgärder genomförts efter att behov uppstått.
När det gäller tillgång till parkeringar finns ett antaget parkeringsprogram i Kiruna kommun, där det
framgår att 5 % av beräknat parkeringsbehov ska utgöras av parkering för rörelsehindrade, detta är
även rekommenderat att gälla i nya centrum. I nya centrum finns kantstensparkeringar på olika ställen
och parkeringar för rörelsehindrade placeras närmast viktiga funktioner för att öka tillgängligheten.
Bygglovsavdelningen har ett tillsynsansvar över Enkelt avhjälpta hinder, som är tillämpbara på platser
dit allmänheten har tillträde, t ex receptioner, butiker, restauranger och teatrar.
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 160, att motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunkontorets yttrande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mattias Timander (C)

att

motionen bordläggs då motionären meddelat att han ej kan närvara vid dagens
sammanträde

______
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Motion, Starta upp en familjecentral
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2019-06-10, § 70, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Krister Pounu (KD) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att man vill att kommunen startar upp en familjecentral med en
målbild att samordna/samlokalisera öppenvård, elevhälsa, familjerådgivning, integration,
barnavårdscentral/mödravårdscentral och ungdomsmottagning i en öppen förskola. Till en början i
gamla Kiruna C, för att sedan flytta över i en samlokalisering i nya Kiruna C då befintliga lokaler berörs
av gruvbrytningen.
Motionären föreslår
att

kommunfullmäktige ger uppdraget till socialförvaltningen att starta upp en familjecentral

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-23, § 63, att motionen anses besvarad med hänvisning att
motionen finns med i den politiska alliansens ”utveckling och tillväxt”.
Kommunfullmäktige 2020-04-06, § 44, beslutar att återremittera ärendet för att ta fram uppgifter om
kostnader och lokalens placering.
Arbetsutskottet beslutar 2020-04-27, § 53, att ge socialnämnden i uppdrag att utreda lokalens
placering samt kostnader.
Föreligger protokoll 2020-06-16, § 307, från socialnämnden av vilket framgår att socialförvaltningen
finner att en förutsättning för en familjecentral är en öppen förskola och detta är ett område förvaltningen inte ansvarar för. Socialförvaltningen har däremot en pågående förfrågan till regionen om hyra
av en temporär lokal för socialförvaltningens öppenvård som skulle möjliggöra samverkan med
regionen och lokaler för gruppverksamhet. I förvaltningens yttrande framgår vilka verksamheter som
bör ingå i en familjecentral och att samtliga verksamheter är positiva till en samlokalisering, man
avvaktar bara ett politiskt inriktningsbeslut. Socialförvaltningen är positiva till att driva frågan vidare
mot en fullskalig familjecentral i nya Kiruna centrum tillsammans med övriga förvaltningar och
Regionens verksamheter, men ansvaret bör ligga under kommunstyrelsen då tre förvaltningar är
berörda.
Kommunstyrelsen föreslår 2020-08-31, § 161, att under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller
motionen samordnas uppstartandet med respektive förvaltning inom egen budgetram. Kommunstyrelsen föreslår vidare att motionen bifalles.
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Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Peter Alex (FI) med bifall av Mats Fredlund (SD), Mats Taaveniku (S) och Åsa Larsson
Blind (SL)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

att

750 tkr tilläggsbudgeteras från kommunstyrelsens oförutsedda

av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

att

Peter Alex tilläggsyrkande avslås

av

Siv Henriksson (V)

att

tillsätta en arbetsgrupp med representanter från varje nämnd

att

medel för detta tilläggsbudgeteras från kommunstyrelsen

Yttranden i kommunfullmäktige: Krister Pounu (KD), Sirpa Bäckström (S) och Hanna Rannerud (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Peter Alexs m fl tilläggsyrkande ska bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med att Peter Alex m fl yrkande bifalls röstar ja
De som röstar i enlighet med att Peter Alex m fl yrkade röstar nej
Voteringen utfaller med 19 ja-röster och 20 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Siv Henrikssons tilläggsyrkanden ska bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma
_____
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Överlämnande av motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att

till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motion:
- ”Tillvaratagande av spillvärme från LKAB för produktion av fjärrvärme”, väckt av
Sanna Inga Poromaa (V) och Sten Stridsman (V)
-”Anställ en miljö- och klimatstrateg till miljökontoret”, väckt av Sanna Inga Poromaa (V)
och Sten Stridsman (V)
-”Solpaneler på kommunala byggnader”, väckt av Sanna Inga Poromaa (V) och Sten
Stridsman (V)
-”Genomlys kommunens och bolagens verksamheter för att se vilka positiva respektive
negativa konsekvenser som den kraftigt ökade digitaliseringen medfört i samband med
Coronavirusets utbredning”, väckt av Roger Suup (S)
-”Tvärpolitisk grupp för tillväxt”, väckt av Mats Taaveniku (S)
-”Bostadsområde centrala Kiruna”, väckt av Mats Niemi (S)
-”Renovering Victoriahemmet Karesuando”, väckt av Mats Niemi (S)
-”Gång- och cykelväg Karesuando”, väckt av Mats Niemi (S)
-”Friluftsområde Nukutus”, väckt av Mats Niemi (S)
-”Upprustning Elis Aidanpääs museum i Karhuniemi”, väckt av Mats Niemi (S)
-”Seniorboende/Trygghetsboende centrala Kiruna”, väckt av Mats Niemi (S)
-”Skyltning av Kiruna Stadshus och Konstmuseét i Norr, väckt av Roger Suup (S)
-”Förslag att ändra i kommunfullmäktiges arbetsordning”, väckt av Roger Suup (S)
-”Utveckla del av gröna stråket till skulpturpark”, väckt av Roger Suup (S)
-”Utveckla Tuolluvaaralavarna som en tillgång i nya centrum”, väckt av Roger Suup (S)

______
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Val
Kommunstyrelsen föreslår således
att

utse Ida Maria Svonni (S), Box 5005, 981 05 Kiruna till nämndeman i Gällivare tingsrätt
efter Majken Klippmark (S)

att

utse Frida Kullebjörk (FI), Antennvägen 18, 981 45 Kiruna till ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden efter Emma Taube (FI)

att

bordlägga val av ersättare i kommunstyrelsen efter Elin Fors (C)

att

bordlägga val av ersättare i valnämnden efter Elin Fors (C)

att

utse Rauno Sirén (SJVP), Hjalmar Lundbohmsvägen 3, 981 36 Kiruna till ledamot i
socialnämnden efter Ulla Isaksson (SJVP)

att

bordlägga val av ersättare i överförmyndarnämnden efter Ulla Olsson (C)

att

utse Hanna Fredriksson (SJVP), Hermesvägen 12, 981 44 Kiruna till ersättare i
kommunstyrelsen efter Ulf Isaksson (SJVP)

att

utse Hanna Fredriksson (SJVP), Hermesvägen 12, 981 44 Kiruna till ledamot i kultur- och
utbildningsnämnden efter Bo Ek (SJVP)

att

utse Bo Ek (SJVP), Biblioteksgatan 10, 981 31 Kiruna till ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden efter Hanna Fredriksson utses Bo Ek (SJVP)

______
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Fråga, Kommunens inköpspolicy och projekt Gironet
Kommunfullmäktige beslutar
att

bordlägga frågan då frågeställaren inte är närvarande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Mats Niemi (S) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Mats Niemi (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om det finns inplanerat någon information för
den politiska församlingen avseende kommunens inköpspolicy, nämnders ansvar för inköpssamordning etc med tanke på revisionens kritik.
Mats Niemi (S) frågar vidare kommunstyrelsens ordförande om det finns någon politisk ansvarig i
styrgruppen för projektet och när får Parakka Gironet. I Parakka saknas tidplan och i uppräkningen av
de byar där kostnaderna verkar vara för höga för framdragning av fiber.
Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-06-01, § 72, att frågan besvaras vid kommunfullmäktiges
nästkommande ordinarie sammanträde
______
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Fråga, Bättre sjukvård i Kiruna
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Mats Taaveniku (S) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Mats Taaveniku (S) ställer frågan om vad som händer med den bifallna motionen Initiativ för bättre
sjukvård i Kiruna.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Gunnar Selberg (C)
______
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Fråga, Statusrapport om Konstmuseet i Norrs lokaler
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Roger Suup (S) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Roger Suup (S) ställer frågan om en statusrapport om Konstmuseet i Norrs lokaler.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S) och Gunnar Selberg (C)
_______
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Information om stadsomvandling
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) lämnar följande information om
stadsomvandlingen:
- Järnvägsstationens placering och sjukhusets placering
- Hotelletableringar i nya centrum
- Uppföljning av kostnader för verksamhetslokaler
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S), Lars Törnman (S), Mats Taaveniku (S) och Sten
Nylén (-)
_______
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