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Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, 2020-10-19, kl 13.00-19.45 
  2020-10-20, kl 09.00-10.20  

Beslutande; Se särskild närvaroförteckning 

Övriga deltagande; Lennart Andersson, kommundirektör 
Gun Nilsson, senior ekonom, §§ 118-127 

Utses att justera;  Tord Eliasson (M), Sten Stridsman (V), Roger Suup (S)  

Justeringens plats 
och tid; Kommunledningsförvaltningen, 2020-10-27, kl 14.00 

Sekreterare  _______________________________Paragrafer; 2020-10-19 §§ 115-144 
Anja Leinonen                      2020-10-20 §§ 145-151 

Ordförande    
Mattias Timander (C)  

Justerande    
Tord Eliasson (M)  Sten Stridsman (V) Roger Suup (S)          

 BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ; Kommunfullmäktige, Kiruna kommun

Sammanträdesdatum; 2020-10-19--20 

Datum för anslags     Datum för anslags  
upprättande;   2020- nedtagande;        2020- 

Förvaringsplats  
för protokollet; Kommunledningsförvaltningen, Kristallen, Kiruna 

Underskrift;  ________________________________________ 
Anja Leinonen



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 120 § 121
KOMMUNFULLMÄKTIGE

24 20 24 20
2020-10-19, kl 13.00-19.45 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I I

C Annica Henelund I I I

C Thore Johansson I I I
Deltar på distans

C Katarina Hjertell §§ 118-144 I I I

C Rune Lans I I I

C Kärstin Lampa I I I

C Mats Holmström I I I

C Agneta Björnström  -

C Kenneth Paulsson I I I

C Birgitta Stålnacke I I I

C Magnus Gustafsson I I I

C Mattias Timander I I I

C Maria Ryytty  -

C Jimmy Johansson I I I

C Elisabeth Fors  -

SJVP Doris Messner I I I

SJVP Dick Vånsjö I I I

SJVP Bo Ek I I I

SJVP Birgitta Pounu I I I

M Stefan Sydberg I I I

M Lars-Johan Dalhägg  -

M Tord Eliasson justerare I I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 120 § 121
KOMMUNFULLMÄKTIGE

24 20 24 20
2020-10-19, kl 13.00-19.45 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER
§ 118, deltar i beslut

KD Krister Pounu §§ 119-131 I I I

S Mats Taaveniku I I I

S Sirpa Bäckström I I I
§ 127, deltar ej i beslut

S Jonas Stålnacke §§ 115-126 I I I

S Siv Gunillasson Sevä I I I

S Roger Suup justerare I I I

S Marianne Baas I I I

S Kenneth Nilsson I I I

S Lars Törnman I I I

S Hanna Rannerud I I I

S Mats Niemi  -

S

V Siv Henriksson I I I

V Sten Stridsman justerare I I I

V Sanna Inga Poromaa  -

SL Åsa Larsson Blind I I I

SL Per-Gustav Idivuoma I I I

FI Christine Brännvall   §§ 115-124 I I I

FI Peter Aléx §§ 115-125 I I I

SD Mats Fredlund I I I

SD Madeleine Vestling I I I

 - Sten Nylén I I I

- Kenneth Stålnacke I I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 120 § 121
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 24 20 24 20
2020-10-19, kl 13.00-19.45 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Stanislav Kall  -

C Ingemar Aho  -

C Mirja Niva IR I I

C Peter Göransson IR I I

C Göran Johansson IR I I

C Anna Lans  -

C Jonas Selberg  -

C Emilia Selberg  -

SJVP Jörgen Ek  -

SJVP Arne Esberg  -

M Elisabeth Andersson IR I I

M Mattias Abrahamsson  -
§ 118, deltar ej i beslut

KD Peter Stenberg §§ 115-117 IR

KD Tommy Vasara-Hammare  -

S Håkan Bäckström IR I I

S Emilia Töyrä  -

S Anders Tano  -

S Ashkan Ekthiari  -

S Barbro Olofsson IR I I

S Johan Thorneus  -

V Doris Söderberg  -

V Roger Norman  -

SL Matti Berg  -

SL Lars Jonas Kemi  -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 120 § 121
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 24 20 24 20
2020-10-19, kl 13.00-19.45 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen §§ 125-144 IR

FI Emma Bergman §§ 126-144 I

SD

SD

KIP Lilly Rönnebro I

 - Ingemar Uusitalo  -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 128 § 135
KOMMUNFULLMÄKTIGE

19 24 23 19
2020-10-19, kl 13.00-19.45 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I I

C Annica Henelund I I I

C Thore Johansson I I I
Deltar på distans

C Katarina Hjertell §§ 118-144 I I I

C Rune Lans I I I

C Kärstin Lampa I I I

C Mats Holmström I I I

C Agneta Björnström  -

C Kenneth Paulsson I I I

C Birgitta Stålnacke I I I

C Magnus Gustafsson I I I

C Mattias Timander I I I

C Maria Ryytty  -

C Jimmy Johansson I I I

C Elisabeth Fors  -

SJVP Doris Messner I I I

SJVP Dick Vånsjö I I I

SJVP Bo Ek I I I

SJVP Birgitta Pounu I I I

M Stefan Sydberg I I I

M Lars-Johan Dalhägg  -

M Tord Eliasson justerare I I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 128 § 135
KOMMUNFULLMÄKTIGE

19 24 23 19
2020-10-19, kl 13.00-19.45 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER
§ 118, deltar i beslut

KD Krister Pounu §§ 119-131 I I

S Mats Taaveniku I I I

S Sirpa Bäckström I I I
§ 127, deltar ej i beslut

S Jonas Stålnacke §§ 115-126 I

S Siv Gunillasson Sevä I I I

S Roger Suup justerare I I I

S Marianne Baas I I I

S Kenneth Nilsson I I I

S Lars Törnman I I I

S Hanna Rannerud I I I

S Mats Niemi  -

S

V Siv Henriksson I I I

V Sten Stridsman justerare I I I

V Sanna Inga Poromaa  -

SL Åsa Larsson Blind I I I

SL Per-Gustav Idivuoma I I I

FI Christine Brännvall   §§ 115-124 I

FI Peter Aléx §§ 115-125 I

SD Mats Fredlund I I I

SD Madeleine Vestling I I I

 - Sten Nylén I I I

- Kenneth Stålnacke I I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 128 § 135
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 19 24 23 19
2020-10-19, kl 13.00-19.45 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Stanislav Kall  -

C Ingemar Aho  -

C Mirja Niva IR I I

C Peter Göransson IR I I

C Göran Johansson IR I I

C Anna Lans  -

C Jonas Selberg  -

C Emilia Selberg  -

SJVP Jörgen Ek  -

SJVP Arne Esberg  -

M Elisabeth Andersson IR I I

M Mattias Abrahamsson  -
§ 118, deltar ej i beslut

KD Peter Stenberg §§ 115-117 IR

KD Tommy Vasara-Hammare  -

S Håkan Bäckström IR I I

S Emilia Töyrä  -

S Anders Tano  -

S Ashkan Ekthiari  -

S Barbro Olofsson IR I I

S Johan Thorneus  -

V Doris Söderberg  -

V Roger Norman  -

SL Matti Berg  -

SL Lars Jonas Kemi  -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 128 § 135
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 19 24 23 19
2020-10-19, kl 13.00-19.45 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen §§ 125-144 IR I I

FI Emma Bergman §§ 126-144 I I I

SD

SD

KIP Lilly Rönnebro I

 - Ingemar Uusitalo  -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 150 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

3 22
2020-10-20, kl 09.00-10.20 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I avs tår

C Annica Henelund I avs tår

C Thore Johansson  -
Deltar på distans

C Katarina Hjertell I I

C Rune Lans I avs tår

C Kärstin Lampa I avs tår

C Mats Holmström I avs tår

C Agneta Björnström  -

C Kenneth Paulsson I I

C Birgitta Stålnacke I avs tår

C Magnus Gustafsson I avs tår

C Mattias Timander I I

C Maria Ryytty  -

C Jimmy Johansson I avs tår

C Elisabeth Fors  -

SJVP Doris Messner I avs tår

SJVP Dick Vånsjö I avs tår

SJVP Bo Ek I avs tår

SJVP Birgitta Pounu I avs tår

M Stefan Sydberg I avs tår

M Lars-Johan Dalhägg  -

M Tord Eliasson justerare I avs tår



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 150 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

3 22
2020-10-20, kl 09.00-10.20 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu I I

S Mats Taaveniku I I

S Sirpa Bäckström I I

S Jonas Stålnacke  -

S Siv Gunillasson Sevä I I

S Roger Suup justerare I I

S Marianne Baas I I

S Kenneth Nilsson I I

S Lars Törnman I I

S Hanna Rannerud I I

S Mats Niemi  -

S

V Siv Henriksson I I

V Sten Stridsman justerare I I

V Sanna Inga Poromaa I I

SL Åsa Larsson Blind I I

SL Per-Gustav Idivuoma I I

FI Christine Brännvall I I

FI Peter Aléx  -

SD Mats Fredlund I I

SD Madeleine Vestling I I

 - Sten Nylén I I

- Kenneth Stålnacke I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 150 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 3 22
2020-10-20, kl 09.00-10.20 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Stanislav Kall  -

C Ingemar Aho  -

C Mirja Niva IR avs tår

C Peter Göransson IR avs tår

C Göran Johansson IR avs tår

C Anna Lans  -

C Jonas Selberg  -

C Emilia Selberg  -

SJVP Jörgen Ek  -

SJVP Arne Esberg  -

M Elisabeth Andersson IR avs tår

M Mattias Abrahamsson  -

KD Peter Stenberg  -

KD Tommy Vasara-Hammare  -

S Håkan Bäckström IR I

S Emilia Töyrä  -

S Anders Tano  -

S Ashkan Ekthiari  -

S Barbro Olofsson IR I

S Johan Thorneus  -

V Doris Söderberg  -

V Roger Norman  -

SL Matti Berg  -
 

SL Lars Jonas Kemi  -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 150 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 3 22
2020-10-20, kl 09.00-10.20 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen IR I

FI Emma Bergman  -

SD

SD

KIP Lilly Rönnebro I

 - Ingemar Uusitalo  -



KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (4)
KOMMUNKONTORET 2020-10-09

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: 2020-10-19 , kl 13.00
Sammanträdet fortsätter 2020-10-20, kl 09.00

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 (M), (KD)  och  (S)

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Avsägelser 1 20/00050 § 116

2 Röstsammanräkning 2 20/00050 § 117

Ks 201005

3 § 225 Beräkningsunderlag till budget 2021-2023 3 20/01148 § 118

4 § 226 Taxor och avgifter 2021, kultur- och 4 20/00834 § 119
utbildningsnämnden

5 § 227 Taxor och avgifter 2021, miljö- och byggnämnden 5 20/00850 § 120

6 § 228 Taxor och avgifter 2021, kommunstyrelsen 6 20/01057 § 121

7 § 229 Taxor och avgifter 2021, socialnämnden 7 20/00837 § 122

8 § 230 Slamtaxa 2021 8 20/1035 § 123

9 § 231 Va-taxa 2021 9 20/01036 § 124



2 (4)

10 § 232 Renhållningstaxa 2021 10 20/01034 § 125

11 Revisorernas anslagsäskande för år 2021 11 20/01087 § 126

12 § 234 Nämndernas och styrelsens driftbudget 2021 samt 12 20/00154 § 127
flerårsplan 2022-2023

13 § 236 Nämndernas och styrelsens investeringsbudget 2021 13 20/00581 § 128
samt flerårsplan 2022-2023

14 § 237 Kommunal skattesats 2021 14 20/01128 § 129

15 § 243 Årsredovisning 2018, Kirunabostäder AB och Kiruna 15 20/01047 § 130
Näringsfastigheter AB

16 § 244 Årsredovisning 2019, Kirunabostäder AB och Kiruna 16 20/01053 § 131
Näringsfastigheter AB

17 § 246 Anhållan om tilläggsbudgetering kommunstyrelsens 17 19/00619 § 132
investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet 
kommunala fastigheter, nytt objekt Sporthallens tak
B-hall, kommunledningsförvaltningen

18 § 247 Anhållan om tilläggsbudgetering kommunstyrelsens 18 19/00619 § 133
investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet 
kommunala fastigheter, rivning av Tarfalahallens
kvarvarande byggnadskropp, kommunlednings-
förvaltningen

19 § 248 Bemyndiga kommunstyrelsen att tilldela medel till 19 19/00161 § 134
godkända stadsomvandlingsfinansierade investerings-
objekt 

20 § 249 Anhållan om tilläggsbudgetering till kommun- 20 19/00619 § 135
styrelsens investeringsbudget 2020, nytt objekt 
Flexibla skyttelokaler med elektroniska markörer i 
Kiruna Sporthall eller annan lämplig lokal, 
kommunledningsförvaltningen

21 § 250 Anhållan om tilläggsbudgetering till kommun- 21 19/00619 § 136
styrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet 
fritid, nytt objekt Friköp och ombyggnation av moduler 
omklädning Lombia, kommunledningsförvaltningen



3 (4)

22 § 251 Förvärv av aktier i Progressum i Kiruna AB, 22 19/00351 § 137
kommunledningsförvaltningen

23 § 252 Anhållan om tilläggsbudgetering till kommun- 23 19/00619 § 138
styrelsens investeringsbudget 2020, stadsomvandlingen, 
kommunledningsförvaltningen

24 § 271 Budgetöverföring från kommunstyrelsens driftbudget 24 20/00154 § 139
2020 till miljö- och byggnämnden 

25 § 272 Anhållan om tilläggsbudgetering av driftbudget 2020- 25 19/00619 § 140
2023, etablering och drift av moduler på Bergaskolan, 
kultur- och utbildningsnämnden

26 § 273 Anhållan om tilläggsbudgetering av driftbudget 2020- 26 19/00619 § 141
2023 samt investeringsmedel 2020 för ombyggnation 
kök på Jukkasjärvi skola, kultur- och utbildningsnämnden

27 § 276 Upprop gällande ersättningsprincip för Kirunas nya 27 § 142
sjukhus

28 § 283 Detaljplan Jägarskolan 8:5 etapp 2, del Linbanan 1 28 20/00062 § 143
m fl, antagande

Kf 200914

29 Motion

a § 107 Gör en probleminventering på tillgängligheten för 29a 18/00397 § 144
funktionshindrade i Kiruna, väckt av Kenneth Paulsson
(C)

Ks 201005 

b § 224 Bostadsförsörjningsplan, väckt av Mats Taaveniku (S) 29b 19/01152 § 145

c Överlämnande av motioner 29c § 146

30 Val 30 19/00074 § 147

Kf 200914

31 Fråga

a § 111 Kommunens inköpspolicy och projekt Gironet, väckt 31a 20/00705 § 149
av Mats Niemi (S)



4 (4)

32 Stängning av det särskilda boendet Rosengården 32 20/00564 § 150

33 Information om stadsomvandling 12/01245 § 151

Mattias Timander (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges § 115
sammanträde

Anmälan av insynspolitiker § 148

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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-10-19--20  2

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande

§ 115

Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträde  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna, med hänsyn till rådande omständigheter vad gäller covid-19 pandemin, att de 
ledamöter som till dagens sammanträde har anmält önskemål om att delta på distans i 
enlighet med tidigare utskick får närvara vid dagens möte 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i kommunfullmäktige 

av Mattias Timander (C)

att kommunfullmäktige, med hänsyn till rådande omständigheter vad gäller covid-19 
pandemin, godkänner att de ledamöter som till dagens sammanträde har anmält 
önskemål om att delta på distans i enlighet med tidigare utskick får närvara vid dagens 
möte 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mattias Timanders yrkande 
_____ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-10-19--20  3  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 116    2020.00050  900  
 
 
Avsägelser 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Viveca Kohkoinens (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige  
 
att godkänna Viveca Kohkoinens (S) avsägelse som ledamot i överförmyndarnämnden 
 
att godkänna Marie Perssons (V) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen 
 
att godkänna Per Erikssons (SJVP) avsägelse som ersättare i Jukkasjärvi Sockens 

belysningsförening 
______ 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-10-19--20  4  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 117    2020.00050  900 
       
 
Röstsammanräkning  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2020-09-14 från länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2020-09-23 till och med den 14 oktober 2022 efter Ulf 
Isaksson, Sjukvårdspartiet, har utsetts Arne Esberg, Sjukvårdspartiet.  
______ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-10-19--20  5  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 118     2020.01148  906   
 
 
Beräkningsunderlag till budget 2021-2023  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 2021-2023 till 22 600 för 

år 2021, till 22 650 för år 2022 och till 22 700 för år 2023 
 
att till budget 2021-2023 använda Sveriges kommuner och regioners cirkulär 20:32 som 

beräkningsgrund för skatte- och statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående 
befolkningssiffra 
- budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 378 817 tkr för år 2021, 1 412 554 

tkr för år 2022 och 1 438 379 tkr för år 2023 
- budget för generella statsbidrag till 138 444 tkr för år 2021, 145 118 tkr för år 2022 och  

159 477 tkr för år 2023 
- budget för kommunal fastighetsavgift till 59 947 tkr för perioden 2021-2023  

                   
att till budgeten lägga in det generella bidraget för att dämpa effekterna efter pandemin, att 

använda underlag för 2021 vilket ger 15 518 tkr, kommer att revideras när befolknings-
siffran revideras 2020-11-01 samt 7 582 tkr för år 2022 

 
att   därmed fastställa preliminära intäkter till 1 602 178 tkr för år 2021, 1 634 653 tkr för år 

2022 och 1 667 255 tkr för år 2023 
 
att   till budget fastställa centrala finansposter till -95 952 tkr för år 2021, till -120 693 tkr för 

år 2022 och till -141 479 tkr för år 2023   
 
att    använda Sveriges kommuner och regioners rekommendation för arbetsgivaravgiften samt 

PO-pålägg 2021 vilken är 40,15 procent 
 
att    använda Sveriges kommuner och regioners cirkulär 20:08 som beräkningsgrund för 

internräntan 2021 vilket är 1,25 procent enligt cirkulär 
 
att ändra överskottsmålet enligt god ekonomisk hushållning från 2 % till 1 % för år 2021,  

1,25 % för år 2022 och 2 % för år 2023 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-09-21 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) lämnar under året ett antal prognoser på utveckling av preliminär 
inkomstskatt samt utveckling av statsbidrag samt fastighetsavgift för landets samtliga kommuner och 
landsting i olika cirkulär. Den prognos som nu föreligger för Kiruna kommun är de senast kända, SKR 
cirkulär 20:32. För beräkning av statsbidrag, arbetsgivaravgifter och kapitaltjänstkostnader i budget-
arbetet behövs vissa beräkningsunderlag fastställas såsom internränta, arbetsgivaravgift och 
befolkningssiffra till prognosunderlagen.  
 
 
 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 118 forts    2020.01148  906   
 
 
Riksdagen har beslutat om ett statsbidrag på 10 miljarder till kommuner och landsting från och med år 
2017-2020 från och med 2021 finnas hela bidraget inne i utjämningssystemet under regleringsbidrags-
posten.  Samtliga bidrag som engångsutbetalades under 2020 och har gått över till att bli generella  
bidrag finns inne i regleringsbidragsposten, inför 2021 kommer Covid miljarder fortsätta stötta upp 
kommunerna och för Kiruna ger det 15 398 tkr för 2021 och 7 582 tkr för 2022. Dessa kommer dock  
räknas om när befolkningssiffran 2020-11-01 är känd. Det kommer att ges ut ett årligt tillskott för 
äldreomsorgssatsning med för Kiruna beräknat 9 452 tkr. Kiruna satsar redan högt över referens-
kostnaden på äldreomsorgen. 
 
Internräntan grundar sig på SKR:s beräkning. Den föreslagna beräkningen bygger på sektorns egna 
upplåningskostnader. Huvudkällan är informationen från Kommuninvesters skulddatabas, KI Finans. 
Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett över en investerings hela 
livslängd. Förslaget tas fram i samband med att förutsättningarna för kommande års budgetarbete 
behöver fastställas. Internräntan föreslås för år 2021 att ändras till 1,25 procent och sänkas mot 
föregående år.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 225, att befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 
2021-2023 fastställs till 22 600 för år 2021, till 22 625 för år 2022 och till 22 675 för år 2023, att till 
budget 2021-2023 använda SKR Cirkulär 20:32 som beräkningsgrund för skatte- och statsbidrags-
intäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra -budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning 
till 1 378 817 tkr för år 2021, 1 412 554 tkr för år 2022 och 1 438 379 tkr för år 2023, -budget för 
generella statsbidrag till 138 444 tkr för år 2021, 143 578 tkr för år 2022 och 157 896 tkr för år 2023,  
-budget för kommunal fastighetsavgift till 59 947 tkr för perioden 2021-2023, att till budgeten lägga in 
det generella bidraget för att dämpa effekterna efter pandemin, att använda underlag för 2021 vilket ger 
15 518 tkr. Kommer att revideras när befolkningssiffran revideras 2020-11-01 samt 7 582 tkr för år 
2022, att därmed fastställa preliminära intäkter till 1 602 178 tkr för år 2021, 1 633 113 tkr för år 2022 
och 1 665 674 tkr för år 2023, att till budget fastställa centrala finansposter till -95 952 tkr för 2021, till 
-122 693 tkr för 2022 och till -141 479 tkr för 2023, att använda Sveriges kommuner och regioners 
rekommendation för arbetsgivaravgiften, PO-pålägg 2021 vilken är 40,15 procent samt att använda 
Sveriges kommuner och regioners cirkulär 20:08 som beräkningsgrund för internräntan 2021 vilket är 
1,25 procent enligt cirkulär samt att enligt god ekonomisk hushållning ändras överskottsmålet från 2 % 
till 1 % för år 2021, 1,5 % för år 2022 och 2 % för år 2023. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Stefan Sydberg (M), Sten Nylén (-) och Peter Alex (FI) 
 
att  befolkningssiffran i beräkningsunderlaget ändras från 22 625 till 22 650 för år 2022 och 

från 22 675 till 22 700 för år 2023   
 
att överskottsmålet ändras från 1,5 % till 1,25 % för år 2022  
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§ 118 forts    2020.01148  906   
 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Roger Suup (S) 
 
att Socialdemokraternas budgetförslag bifalls vad gäller befolkningsunderlag och 

överskottsmål 
 
av Sten Stridsman (V) 
 
att Vänsterpartiets budgetförslag bifalls vad gäller överskottsmålet 
 
av Stefan Sydberg (M) med bifall av Gunnar Selberg (C), Sten Nylén (-) och Peter Alex (FI) 
 
att kommunstyrelsens förslag i övrigt bifalls 
 
Mötet ajourneras för kafferast 30 minuter 
 
Mötet återupptas 
 
av Sten Nylén (-) 
 
att Mats Taavenikus och Sten Stridsmans yrkande avslås 
  
Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL), Madeleine Vestling (SD), Annica 
Henelund (C), Siv Gunillasson-Sevä (S) och Lars Törnman (S)   
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag inklusive Gunnar Selbergs ändringsyrkanden, Mats 
Taavenikus yrkande och Sten Stridsmans yrkande under proposition och finner därvid att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt Gunnar Selbergs 
ändringsyrkanden 
_____ 
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§ 119    2020.00834  606 
 
 
Taxor och avgifter 2021, kultur- och utbildningsnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2021 enligt förslag   
 
att taxan ska gälla från 2021-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-06-11, § 76, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att 
nämnden beslutar att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag i bilaga ” Förslag taxor och 
avgifter för 2021 kultur- och utbildningsnämnden, bilaga 1”som sitt eget, att andra eventuella taxor och 
avgifter som inte finns med i bilagan bibehålls oförändrade samt att förslaget antaget av kultur- och 
utbildningsnämnden skickas till kommunfullmäktige för beslut.   
 
Förvaltningens förslag 2020-06-02 framgår enligt nedan: 
- att den del av Biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som kommer ur samverkansavtal för 

samarbetet Biblioteken i Norrbotten även fortsättningsvis regleras genom avtalet inklusive årliga 
indexregleringar.   

- att den del av Biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som inte regleras genom samverkansavtal 
för samarbetet Biblioteken i Norrbotten behålls oförändrade.  

- att Kulturskolans taxor och avgifter behålls oförändrade.  
- att B-hallars taxor och avgifter behålls oförändrade.  
- att måltidsverksamhetens avgifter höjs med 7 % från 2020 års nivå.   
- att hyror för måltidsverksamhetens lokaler och skolsalarnas lokaler behålls oförändrade.  
- att avgifter för särskild prövning behålls oförändrande och att avgift för särskild prövning inte får tas 

ut för den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i 
årskurs 9 i det ämne prövningen gäller.  

- att måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus även fortsättningsvis justeras enligt avtal med 
Region Norrbotten.  

- att separata avtal om hyra till affärsdrivande verksamheter tecknas av respektive ansvarsområde i 
samråd med centrala skolkansliet. Intäkterna tillfaller ansvarsområdet om det inte krävs 
anpassningar av exempelvis lokalerna, moms enligt lag tillkommer.  

- att maxtaxa fortsatt tillämpas inom förskolan och fritidshemmet enligt Skolverkets förordning 
avseende fastställda avgiftsnivåer för förskola och fritidshem, inklusive årliga indexregleringen av 
maxbeloppet för förskola och fritidshem. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 226, att kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter  
2021 antas enligt förslag samt att taxan ska gälla från 2021-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
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§ 119 forts    2020.00834  606 
 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______ 
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§ 120    2020.00850  800 
 
 
Taxor och avgifter 2021, miljö- och byggnämnden  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa räddningstjänstens prislista år 2021 enligt förslag 
 
att bibehålla trafiktaxan för år 2021 
 
att   fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2021  
 
att  bibehålla timtaxan på 900 kr/h år 2021 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 
att   bibehålla taxa på 1 100 kr/h år 2021 för livsmedelskontroll  
  
att bibehålla taxa på 1 100 kr år 2021 för registrering av livsmedelsverksamhet   
 
att bibehålla taxa för överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) samt 

bestämmelser i lokala trafikföreskrifter för år 2021  
 
att  med minoritetsbeslut återremittera bygglovstaxan för vidare utredning om vilka delar 

som subventioneras  
 
att taxan ska gälla från 2021-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-06-11, § 143, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår räddnings-
tjänstens främmande tjänsters priser är indexreglerade enligt AKI och KPI, basmånad september. 
Taxan för brandfarliga och explosiva varor är reglerad enligt prisbasbeloppet. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således  
  
att anta skrivelsen som sin egen  
  
att  prislista 2021, Räddningstjänsten skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut 
 
Föreligger protokoll 2020-06-11, § 147, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår föreslagen 
trafiktaxa gäller för myndighetsutövningen inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde för åtgärder 
inom trafikområdet. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således  
 
att   anta förslaget till trafiktaxa 2021 enligt 2020 års taxa  
 
att   överlämna trafiktaxa 2021 till kommunfullmäktige för fastställande 
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Föreligger protokoll 2020-06-11, § 151, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att miljö-
kontoret har tagit fram en ny miljötillsynstaxa. Det nya taxeförslaget är liksom den tidigare baserad på 
rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner. Den nya taxemodellen kallas behovstyrd 
taxa och ger möjligheter att enklare prioritera tillsyn där den behövs. Den är också uppbyggd på samma 
sätt som statliga taxekonstruktioner inom området, följer miljöprövningsförordningens tillsynskoder 
och är sålunda kopplad till relevant lagstiftning.  
  
Föreslagen taxa omfattar avgifter för Kiruna kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, 
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel 
av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således  
  
att   anta förslaget till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken som sitt eget  
  
att  bibehålla timtaxan på 900 kr/h för 2021  
  
att   överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut  
 
Föreligger protokoll 2020-06-11, § 152, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att enligt 
livsmedelslagstiftningen ska all offentlig livsmedelskontroll vara självfinansierad. Nuvarande taxa för 
livsmedelskontroll i Kiruna kommun har gällt sedan 2016-01-01. Resultatet för livsmedelskontrollen 
har under de senaste åren varit mycket nära nollresultat, + 25 tkr 2017, - 72 tkr 2018 och +68 tkr 2019.  
 
Att taxan nu föreslås kvarstå baseras på att inkomster och utgifter fortsatt förväntas vara i balans med 
bibehållna taxenivåer. Timtaxan är idag 1 100 kr/h för såväl planerad som uppföljande. Avgift för 
registrering av livsmedelsverksamhet ligger på 1 100 kr.  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således  
  
att   anta förslaget till bibehållen taxa på 1 100 kr/h för livsmedelskontroll för 2021  
  
att anta förslaget till bibehållen taxa på 1 100 kr för registrering av livsmedelsverksamhet för 

2021  
  
att   överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut 
 
Föreligger protokoll 2020-06-11, § 169, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår förslag till ny 
bygglovstaxa för år 2021 innebärande stora grundläggande förändringar i konstruktionen för 
avgiftsuttag i relation till hur den nuvarande taxan är utformad. 
 
Förslaget till ny bygglovstaxan för år 2021 baseras på Sveriges kommuner och regioners förslag om 
konstruktion av taxa från 2016 (uppdaterad 2019), som istället för en formel baseras på tidsupp-
skattning av genomsnittstiden för att handlägga en viss ärendetyp. Detta möjliggör för fasta priser i  
bygglovstaxan. Genom att ta fram genomsnittstiden för olika åtgärder genom en tidsuppskattning har 
en genomsnittlig kostnad för de olika ärendetyperna fastställts.  
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§ 120 forts    2020.00850  800 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således  
 
att nuvarande bygglovstaxa 2020 ska gälla även för år 2021, förutom avgifter för kart- och 

mätjänster  
 
att  bygglovstaxan överlämnas till kommunfullmäktige för beslut 
 
Föreligger protokoll 2020-06-11, § 170, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att byggnads-
nämnden får enligt 12 kap. 8 § PBL ta ut en avgift för upprättande av nybyggnadskarta. Kiruna 
kommun har haft ramavtal för kart- och mättjänster fram till augusti 2019 med timpris på 598 kr. I och 
med det nya ramavtalet är timpriset fördelat mellan 860 kr för mätingenjör och 780 kr för karttekniker. 
 
I dagsläget administrerar bygglovskontoret beställningen av nybyggnadskartor. Nybyggnadskartor 
grundar sig på primärkartan. Om primärkartan inte är uppdaterad krävs det att en mätingenjör mäter 
in ett område i fält innan en karttekniker kan producera kartan. Utifrån beställningar från 2019 ser 
man att i snitt 20 % av arbetstiden för att ta fram en nybyggnadskarta är mätningsarbete. Innan en 
nybyggnadskarta kan levereras måste den granskas och godkännas av Kiruna kommun. Bygglovs-
kontoret administrerar och granskar nybyggnadskartorna. I snitt motsvarar bygglovskontorets arbete  
1 timme, 900 sek, per karta. Det är bygglovshandläggaren/ byggnadsinspektören som bedömer om 
utstakning krävs och vilken typ av utstakning som ska göras.  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således  
  
att   avgift för utstakning fastställs enligt tabell för förslag utstakning  
 
att  taxan justeras årligen enligt prisindex för konsulttjänster samt förändringar av den 

faktiska kostnaden  
  
att   avgift för nybyggnadskarta baseras på en genomsnittlig kostnad enligt tabell för förslag 2  
  
att   Kiruna kommun undersöker möjligheten till att ta fram kartor i egen regi   
  
att ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för beslut 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-09-10, § 217, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att nämnden 
beslutar att anta förvaltningens förslag som sitt eget, att taxa för överträdelse av bestämmelser i 
trafikförordningen (1998:1276) samt bestämmelser i lokala trafikföreskrifter lämnas utan förändring 
för år 2021 samt att taxan överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 227, att räddningstjänstens prislista år 2021 fastställs enligt  
förslag, att trafiktaxan bibehålls år 2021, att taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2021 
fastställs, att  timtaxan på 900 kr/h bibehålls år 2021 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att  
taxa på 1 100 kr/h bibehålls år 2021 för livsmedelskontroll, att taxa på 1 100 kr bibehålls år 2021 för 
registrering av livsmedelsverksamhet för 2021, att nuvarande bygglovstaxa 2020 bibehålls år 2021, 
förutom avgifter för kart- och mätjänster, att avgift för utstakning fastställs enligt tabell för förslag 
utstakning, att taxan för utstakning justeras årligen enligt prisindex för konsulttjänster, förändringar av  
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§ 120 forts    2020.00850  800 
 
 
den faktiska kostnaden, att avgift för nybyggnadskarta baseras på en genomsnittlig kostnad enligt 
nedan samt att taxan ska gälla från 2021-01-01, att taxa för överträdelse av bestämmelser i trafik-
förordningen (1998:1276) samt bestämmelser i lokala trafikföreskrifter bibehålls för år 2021 samt att 
taxan ska gälla från 2021-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Peter Alex (FI) med bifall av Sten Stridsman (V)  
 
att miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till bygglovstaxa bifalles 
 
av Sten Nylén (-) 
 
att Peter Alex yrkande avslås 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles  
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att ärendet återremitteras vad gäller bygglovstaxan för vidare utredning om vilka delar som 

subventioneras  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Mats Fredlund (SD), Siv Gunillasson-Sevä (S) 
och Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet vad gäller bygglovstaxan ska avgöras idag eller 
senare och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag  
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med ärendet avgörs idag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs senare röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 20 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista 
 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag i övrigt föreligger 
_____ 
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§ 121    2020.01057  942  
 
 
Taxor och avgifter 2021, kommunstyrelsen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2021  
 
att taxor och avgifter börjar gälla 2021-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-08-20 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att merparten 
av alla taxor och avgifter kvarstår på 2020 års nivå.  
 
De största förändringarna finns inom uppdragsverksamhet fritid och bad och sporthall där avgifterna 
kompletterats med nya med anledning av ny sittlift i Luossabacken och anläggande av rullskidbanan. 
Höjningar föreslås också av avgifter för genomförande av kommersiella arrangemang på kommunala 
anläggningar. Beräkningsgrund för plan- och gis-taxorna kvarstår oförändrad. 
 
Tabell 1. Översiktlig redovisning av föreslagna förändringar i kommunstyrelsens taxor för år 2021. 

Avsnitt Verksamhet Förändring 

5 Kommunledningskansli 
Förvaltningen återkommer med komplettering av en avgift för föreningar 

vid hyra av lokalerna i kulturhuset. 

6 
Uppdrag fritid samt bad och 

sporthall 

Ökade avgifter för kommersiella arrangemang. Komplettering av avgifter 

för rullskidbanan, skidspår vintertid på Matojärvi samt sittliften i 

Luossabacken som möjliggör nyttjande året runt. Översyn av avgifterna i 

sporthallen, i första hand för aktiviteter riktade till vuxna 

8 Stadsbyggnadsavdelningen 

Översyn av avgifterna för nyttjade av primärkarta och uttag av GIS-

information. Ny sanktionsavgift för de som utan tillstånd vidtar åtgärder 

utan tillstånd från bygglogistiksamordning inom nya Kiruna centrum-

området samt Skjutbaneområdet. 

 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 228, att taxor och avgifter för kommunstyrelsen fastställs för 
år 2021 samt att taxor och avgifter börjar gälla 2021-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av  Mats Taaveniku (S) 
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att taxor som är oförändrade bifalls och övriga taxor får ej överskrida KPI   
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
att Mats Taavenikus yrkande avslås 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus 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 Mats Taavenikus yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 20 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
______ 
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§ 122    2020.00837  700 
 
 
Taxor och avgifter 2021, socialnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att      justera maxtaxan enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse, där den får utgöra en 

tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet (2 125 kr enligt prisbasbelopp 2020) 
 
att  fastställa omvårdnadsavgiften till en tjugondel av maxtaxan per påbörjad timme verklig 

tid hos brukare (106 kr per timme enligt prisbasbelopp 2020) 
 
att  fastställa omvårdnadsavgiften för brukare på särskilt boende till maxtaxan med 

begränsning av brukarens avgiftsutrymme (2 125 kr 2019) 
 
att  fastställa avgift för boende på korttidsplats i väntan på boende till 70 kr per dygn              
 
att   debitera en egenavgift för hjälpmedelskostnader vid förskrivning av hjälpmedel 

motsvarande Regionens taxa 
 
att  hälso-och sjukvårdskostnader fortsätter följa Regionens avgifter med undantaget att 

kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+ 
 
att    debitera hemsjukvårdspatienter en avgift på 250 kr/mån 
 
att          debitera hembesök i enlighet med Regionens avgifter 
 
att    beräkna timtaxan för dödsbohandläggning på 0,80 % av prisbasbeloppet 
 
att               sänka avgiften för besök hos familjerådgivare till 250 kr per besök, tidigare 500 kr 
 
att         priserna på SAVO, Hjampis fiket förblir oförändrade 
 
att         priserna för Färdtjänstavgiften förblir oförändrade  
 
att               höja avgifter för alkoholhandläggning med genomsnittet av KPI för perioden maj-april, 

detta ska gälla löpande 
 
att             höja ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror både partihandel och 

detaljhandel till 7 000 kr/ansökan från tidigare 3 500kr/ansökan 
 
att                 införa en avgift vid anmälan om ändring av tillstånd för försäljning av tobaksvaror både i 

partihandel och detaljhandel på 2 000 kr/anmälan  
 
att       införa en avgift vid anmälan om försäljning av folköl, elektroniska cigaretter eller 

receptfria läkemedel på 500 kr/anmälan  
 
att         höja övriga avgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel med genomsnittet av KPI 

för perioden maj-april, detta ska gälla löpande 
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att         inte halvera kontrollavgiften vid försäljning av flera varor tobak, folköl samt receptfria 

läkemedel   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-06-16 från socialnämnden av vilket framgår att de flesta av socialförvalt-
ningens taxor och avgifter justeras i samma nivå som konsumentprisindex (inflationen), rullande KPI 
mellan maj 2019 - april 2020 räknas till 1,4 %. Prisbasbeloppet för år 2019 är 47 300 kr. Matkost-
naderna för förvaltningen har fått räknas upp då kultur- och utbildningsnämnden har höjt matpriset 
med 7 %. 
 
Socialnämnden föreslår  
 
att      maxtaxan justeras enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse, där den får utgöra en 

tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet (2 125 kr enligt prisbasbelopp 2020) 
 
att  omvårdnadsavgiften beslutas till en tjugondel av maxtaxan per påbörjad timme verklig tid 

hos brukare (106 kr per timme enligt prisbasbelopp 2020) 
 
att  omvårdnadsavgiften för brukare på särskilt boende beslutas till maxtaxan med 

begränsning av brukarens avgiftsutrymme (2 125 kr 2019) 
 
att  avgift för boende på korttidsplats i väntan på boende beslutas till 70 kr per dygn              
 
att   hjälpmedelskostnader vid förskrivning av hjälpmedel debiteras en egenavgift 

motsvarande Regionens taxa 
 
att  hälso-och sjukvårdskostnader fortsätter följa Regionens avgifter med undantaget att 

kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+ 
 
att    hemsjukvårdspatienter debiteras en avgift på 250 kr/mån 
 
att          hembesök debiteras i enlighet med Regionens avgifter 
 
att    timtaxan för dödsbohandläggning beräknas på 0,80 % av prisbasbeloppet 
 
att               avgift för besök hos familjerådgivare sänkt till 250 kr per besök (tidigare 500 kr) 
 
att         priserna på SAVO, Hjampis fiket förblir oförändrade 
 
att         priserna för Färdtjänstavgiften förblir oförändrad  
 
att               avgifter för alkoholhandläggning höjs med genomsnittet av KPI för perioden maj-april, 

detta ska gälla löpande 
 
att             ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror både partihandel och detaljhandel 

höjs till 7000 kr/ ansökan från tidigare 3500kr/ansökan 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-10-19--20  18  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 122 forts    2020.00837  700 
 
 
att                 vid anmälan om ändring av tillstånd för försäljning av tobaksvaror både i partihandel och 

detaljhandel ska en avgift på 2000 kr/anmälan införas 
 
att       vid anmälan om försäljning av folköl, elektroniska cigaretter eller receptfria läkemedel ska 

en avgift på 500 kr/anmälan införas 
 
att         övriga avgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel höjs med genomsnittet av KPI för 

perioden maj-april, detta ska gälla löpande 
 
att         kontrollavgiften vid försäljning av flera varor tobak, folköl samt receptfria läkemedel inte 

längre halveras 
 
att   taxor och avgifter börjar gälla 2021-01-01 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 229, att socialnämndens förslag till taxor och avgifter 
fastställs enligt förslag samt att taxor och avgifter börjar gälla 2021-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att taxor som är oförändrade bifalls och övriga taxor får ej överskrida KPI   
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Christine Brännvall (FI) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
______ 
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Slamtaxa 2021 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  höja slamtaxa för år 2021 med 7 % enligt förslag 
 
att taxan ska gälla från 2021-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-05-27, § 30, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att styrelsen 
beslutar att godkänna förslag gällande preliminär budget 2 750 tkr för slamtaxa år 2021, på en 7 % 
ökning och lägga beslutet till handlingarna med kommentaren: att förslaget lämnas in till kommun-
fullmäktige för beslut. 
 
Ackumulerat underskott ‐116 tkr till och med år 2019, avsättning för slutprodukten avloppsslam 
kommer att medföra ökade kostnader. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 230, att slamtaxa för år 2021 höjs med 7 % enligt förslag samt  
att taxan ska gälla från 2021-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S)    
 
att höjningen inte överstiger KPI   
 
av Peter Alex (FI) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Thore Johansson (C) och Lars Törnman (S) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
_____  
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Va-taxa 2021 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  höja Va-taxa för år 2021 med 14 % enligt förslag 
 
att taxan ska gälla från 2021-01-01 
 
att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en översyn på kommunens vattenhantering i 

syfte att begränsa taxehöjningar och på sikt se om de till och med kan sänkas 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-05-27, § 30:2:3, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att 
styrelsen beslutar att godkänna preliminärt förslag på budget 88 000 tkr, höjning av VA-taxa med 14 % 
för år 2021 och lägga beslutet till handlingarna med kommentaren: att förslaget lämnas in till kommun-
fullmäktige för beslut. 
 
VA har ett ackumulerat underskott till och med 2019. Ökade hyreskostnader samt övriga kostnads-
ökningar, el, lön, slamhantering, kemikalier mm. Vidare flaggar avdelningschefen att Kiruna Vatten 
kommer kräva ytterligare taxehöjningar de närmaste åren. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 231, att Va-taxa för år 2021 höjs med 14 % enligt förslag samt  
att taxan ska gälla från 2021-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Thore Johansson (C) och Mats Taaveniku (S) och Sten 

Nylén (-) 
 
att  kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Åsa Larsson Blind (SL), Gunnar Selberg (C), Sten Nylén 

(-) och Kenneth Stålnacke (-)  
 
att  kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera en översyn på kommunens vattenhantering i 

syfte att begränsa taxehöjningar och på sikt se om de till och med kan sänkas 
 
av Sten Stridsman (V) 
 
att taxan justeras enbart enligt KPI 
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av  Sten Nylén (-) 
 
att Sten Stridsmans yrkande avslås 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Hanna Rannerud (S), Stefan Sydberg (M), Lars Törnman (S), Krister 
Pounu (KD), Mats Fredlund (SD) och Siv Gunillasson-Sevä (S) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sten Stridsmans yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Mats Taavenikus m fl tilläggsyrkande ska bifallas 
eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
_____ 
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Renhållningstaxa 2021 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lämna renhållningstaxan för år 2021 oförändrad enligt förslag 
 
att taxan ska gälla från 2021-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-05-27, § 30:2:2, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att 
styrelsen beslutar att godkänna preliminärt förslag gällande höjning av renhållningstaxa med 0 % och 
budget på 33 500 tkr för år 2021 och lägga beslutet till handlingarna med kommentaren: att förslaget 
lämnas in till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Miljöstyrd taxa och källsortering matavfall fortsätter införas under år 2021. Avdelningen har ett 
ackumulerat överskott på 4 900 tkr till och med år 2019. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 232, att renhållningstaxan för år 2021 lämnas oförändrad 
enligt förslag samt att taxan ska gälla från 2021-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Thore Johansson (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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Revisorernas anslagsäskande för år 2021  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa driftbudgetramen för kommunens revisorer med 1 770 tkr för år 2021, 1 770 tkr 

för år 2022 och 1 770 tkr för år 2023 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-09-09, § 5, från kommunens revisorer av vilket framgår att kostnaderna för 
den kommunala revisionen utgörs i huvudsak av arvoden och ersättningar till de förtroendevalda 
revisorerna, samt av ersättning till revisorernas upphandlade sakkunniga biträde, för närvarande PwC 
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB), för dess biträde till de förtroendevalda revisorernas 
granskningsinsatser.  
 
Revisorernas granskning ska enligt kommunallagen ske enligt god revisionssed vilken uttolkas och 
sammanställs inför varje ny mandatperiod av Sveriges Kommuner och Landsting. Sammantaget 
innebär förändringar i lagstiftning och utvecklingen av god revisionssed att revisorernas gransknings-
uppdrag utökats i väsentlig grad på senare år. Som en konsekvens av dessa lagändringar samt nya lagar 
för stora delar av kommunens verksamhet, till exempel inom skolområdet, socialtjänsten, skärpt 
korruptionslagstiftning och det utökade uppdraget de senaste åren har också behovet av utbildning för 
kommunrevisorerna ökat.  
 
Revisorernas äskande för 2021 års budget bygger på en analys av tidigare års kostnader för revision. I 
äskandet har revisorerna tagit hänsyn till det avtal revisorerna har med PwC om revisionsbiträde som 
medför en uppräkning för revisionsbiträde utifrån kostnadsutveckling enligt AKI, det vill säga en årlig 
indexjustering. För år 2020 uppgår de budgeterade kostnaderna avseende granskningsinsatser till 1,2 
mnkr, vilket motsvarar en årlig uppräkning på ca 25 000 kr vid lika granskningsinsatser jämfört med 
tidigare år. I tidigare års budgetar har indexjustering för avtalet avseende sakkunnigt biträde ej 
beaktats fullt ut. Den har dock delvis kunnat hanteras på grund av en minskning av antalet antal 
revisorer från tidigare sex. Detta samt andra åtgärder avseende till exempel utbildning och nätverks-
träffar samt gör att äskandet för år 2021 uppgår till samma nivå som budgetramen för innevarande år. 
Det bör dock nämnas att kostnaden för revisionen kan variera från år till år vad gäller såväl behovet av 
granskningar som utbildningsbehovet i revisionsgruppen, vilket i sin tur påverkar utfallet i förhållande 
till den interna budgetfördelningen. 
 
Revisorerna beslutar 
 
att fastställa förslaget till budgetäskande för år 2021 till totalt 1 770 tkr  
 

Revisorernas budgetäskande för år 2021 Äskande 2021, tkr Budget 2020, tkr 

Totalt, tkr 1 770,0 1 770,0 

 
att  överlämna förslaget till kommunfullmäktiges presidium för särskild beredning  
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad  
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Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mattias Timander (C) 
 
att  driftbudgetramen för kommunens revisorer fastställs med 1 770 tkr för år 2021, 1 770 tkr 

för år 2022 och 1 770 tkr för år 2023 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens yrkande 
________ 
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Nämndernas och styrelsens driftbudget 2021 samt flerårsplan 2022-2023 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga socialnämndens, kultur- och utbildningsnämndens och miljö- och byggnämndens 

driftbudgetbehov med beaktande till handlingarna 
 
att  fastställa kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram till 508 211 tkr för år 2021, 

508 211 tkr för år 2022 och 508 211 tkr för år 2023   
 
att  fastställa socialnämndens driftbudgetram till 563 547 tkr för år 2021, 563 547 tkr för år 

2022 och 563 547 tkr för år 2023   
 
att  fastställa miljö- och byggnämndens driftbudgetram till 38 019 tkr för år 2021, 38 019 tkr 

för år 2022 och 38 019 tkr för år 2023   
 
att tilläggsbudgetera överförmyndarnämndens driftbudget med 700 tkr för år 2021, 700 tkr 

för år 2022 och 700 tkr för år 2023  
 
att  fastställa överförmyndarnämndens driftbudgetram till 3 133 tkr för år 2021, 3 133 tkr för 

år 2022 och 3 133 tkr för år 2023   
 
att  tilläggsbudgetera kommunstyrelsens driftbudget för år 2021-2023 enligt nedan: 

Nämnd/verksamhet 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 14 134  17 459 17 369 

Kommunledningsförvaltningens verksamhetsdrift 0 0 0 

Kommunövergripande verksamhetsdrift 9 319  11 804  11 704  

Centrala poster, uppdrag och kommunalförbund 4 815  5 655 5 665  

-Centrala poster (medfinansiering, medlemsavg*) -1 391  0  0  

-Uppdrag kommunala fastigheter   2 373 2 373 2 373 

-Uppdrag gatu/park/VA 205  210 215 

-Uppdrag fritid 580  585  590  

-Lapplands kommunalförbund 2 086 2 087 2 087 

-Konstmuseet i norr 400 400 400 

Summa driftbehov 14 134  17 459 17 369 

 
att  fastställa kommunstyrelsens driftbudgetram till 376 187 tkr för år 2021, 379 404 tkr för år 

2022 och 379 314 tkr år 2023  
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att  nämndernas och styrelsens driftbudgetram fastställs för år 2021 och flerårsplan 2022-

2023 enligt nedan: 
 

Nämnd (tkr) 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen -375 843 -379 057 -378 967 

Kultur- och utbildningsnämnden -508 211 -508 211 -508 211 

Socialnämnden -563 547 -563 547 -563 547 

Miljö- och byggnämnden -38 366 -38 366 -38 366 

Överförmyndarnämnden -3 133 -3 133 -3 133 

Revisionen -1 770 -1 770 -1 770 

Valnämnden 0 0 0 

Summa ramar -1 490 870 -1 494 084 -1 493 994 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning över nämndernas och kommunstyrelsens driftbehov utöver tidigare 
fastställd budgetram. 
 
Sammanställning över nämnders och styrelsens driftbehov 2021-2023: 

Nämnd/verksamhet 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 26 961  35 024  38 099  

Kommunledningsförvaltningens avdelningar 25 099  28 684 27 184  

Centrala poster, uppdrag och kommunalförbund 1 862 6 340 10 915 

-Centrala poster (medfinansiering, medlemsavg*) -782  -1 253  0  

-Uppdragsverksamhet kommunala fastigheter   -727  0  0  

-Uppdragsverksamhet gatu/park/VA 305  410  415  

-Uppdragsverksamhet fritid 580  610  615  

-Lapplands kommunalförbund 2 086 6 173 9 485 

-Konstmuseét i Norr 400 400 400 

Kultur- och utbildningsnämnden 15 513  15 013  14 913  

Socialnämnden 9 850  10 250  15 600  

Miljö- och byggnämnden 300  300  300  

Överförmyndarnämnden 600  600  600  

Revision-kommunfullmäktige 0  0  0  

Valnämnden 0  0  0  

Summa driftbehov 53 224 61 187 69 512 
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 Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningens driftbehov 2021-2023 (tkr): 
 2021 2022 2023 

Försäkringspremie 600 600 600 

Förbindelse till E-nämnd 0 50 50 

Wifi-licenser 50 185 185 
Drift nya badhuset   2400 2400 
Driftsersättning Kiruna ridanläggning 444 444 444 
Webbverktyg, ökade licenskostnader 325 325 325 

Kulturhuset, verksamhetsdrift inkl uppstart 2 500 2 500 2 500 

Större trafikutredningar 100 100 100 
Lokaltrafik  2700 2700 2700 

Glesbygdstrafik 800 800 800 

Flygbussen  300 200 100 
Vägbidrag statsbidrag (kommunal del)  500 500 500 

konsultkostnader mark- och exploatering 500 500 500 
Konsultkostnader detaljplaner 500 500 500 

Summa behov 9 319 11 804 11 704 

 
Medlemsavgifter/serviceavgifter och bidrag/medfinansieringar (tkr): 

Medlemsavgifter (809000) 2021 2022 2023 

Summa 2 981 0 0 

Rådet för gränskommuner 16     
Norrbottens kommuner (Fd Kommunförbundet Norrbotten) 1 892     

Norrbottens energikontor  44     

Norrbottens handelskammare 5     

Norrlandsförbundet 25     
Rymdforum Sverige 5     
Giron Sami Teahter 1     

Stiftelsen Kiruna Samegård 1     

Sv kommuner och landsting 610     
Tornedalsrådet 67     
Malmfältens folkhögskola 0     
Föreningen Mönsterstaden 0     

Intresseföreningen Norrtåg 8     

Coompanion Norrbotten (Ung företagsamhet) 58     
Närverk för starka industrikommuner (Oskarshamn) 20     
Norrbottens E-nämnd inkl E-tjänste-plattform 229     
Bidrag och medfinansiering (809010) 2021 2022 2023 

Summa 2 624 
Årligt 
beslut 

Årligt 
beslut 

Rymd för Innovation och Tillväxt (RIT) 375 0 0 
Snöfestival 400 0 0 
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Kirunafestivalen 800 0 0 

North Sweden, European office 84 84 84 
Filmpool Nord 384 384 384 

Täckningskollen IQMTEL 15 15 15 
Malmfältens folkhögskola 564 0 0 
Totalsumma medlemsavg/bidrag o medfinans 5 603     

 
Konstmuseet i Norr tilläggsbudgetering 2021-2023 (tkr): 

Behov 2021 2022 2023 

Konstmuseet i norr 400  400  400  

Summa 400 400 400 

 
Lapplands kommunalförbund tilläggsbudgetering 2021-2023 (tkr): 
  2021 2022 2023 

LKF driftsbidrag  2 068  2 068 2 068 

Medfinansiering Free Ski 18  19  1 021  

Summa 2 086 2 087 2 087 

 
Kommunstyrelsen, uppdragsverksamhet kommunala fastigheter (tkr): 

Behov 2021 2022 2023 

Tarfalahallen -727 -727 -727 
Kulturhuset, kommunala fastigheter 3 100 3 100 3 100 

Summa 2 373 2 373 2 373 

 
Kommunstyrelsen, uppdragsverksamhet gatu-park (tkr): 

  2021 2020 2021 

Löneökningar 205 210 215 

Summa 205 210 215 

 
Kommunstyrelsen, uppdragsverksamhet fritid (tkr): 

  2021 2022 2023 

Löneökning 190 195 200 

Lokalvård Lombia fotbollsplan omklädningsrum 50 50 50 

Lokalvård Matojärvi stadion omklädningsrum 240 240 240 

Drift och underhåll rullskidbana 100 100 100 

Summa 580 585 590 
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Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-10-05, § 233, att justera centrala poster, bidrag och medfinansie-
ringar North Sweden från 6 432 tkr till 5 603 tkr samt att behandla ärendet under punkten 
”nämndernas och styrelsens driftbudget 2021 samt flerårsplan 2022-2023” vid kommunfullmäktiges 
behandling av ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 233, att kommunstyrelsens driftbudget tilläggsbudgeteras för 
år 2021-2023 enligt förslag samt att kommunstyrelsens driftbudgetram fastställs till 375 420 tkr för år 
2021, 379 194 tkr för år 2022 och 379 099 tkr år 2023. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 234, att socialnämndens, kultur- och utbildningsnämndens 
och miljö- och byggnämndens driftbudgetbehov läggs med beaktande till handlingarna, att kultur- och 
utbildningsnämndens driftbudgetram fastställs till 507 971 tkr för år 2021, 507 971 tkr för år 2022 och 
507 971 tkr för år 2023, att socialnämndens driftbudgetram fastställs till 563 547 tkr för år 2021, 
563 547 tkr för år 2022 och 563 547 tkr för år 2023, att miljö- och byggnämndens driftbudgetram 
fastställs till 38 019 tkr för år 2021, 38 019 tkr för år 2022 och 38 019 tkr för år 2023, att överför-
myndarnämnden tilläggsbudgeteras driftbudget med 700 tkr för år 2021, 700 tkr för år 2022 och 700 
tkr för år 2023 samt att överförmyndarnämndens driftbudgetram fastställs till 3 133 tkr för år 2021, 
3 133 tkr för år 2022 och 3 133 tkr för år 2023. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Emma Bergman (FI) med bifall av Mats Taaveniku (S), Per-Gustav Idivuoma (SL), Siv 

Gunillasson-Sevä (S) och Lars Törnman (S) 
 
att Socialdemokraternas driftbudgetförslag bifalls 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls  
 
av Sten Stridsman (V) 
 
att Vänsterpartiets driftbudgetförslag bifalls 
 
Mötet ajourneras 30 minuter för kafferast 
 
Mötet återupptas  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD), Åsa Larsson Blind (SL), Jimmy Johansson (C), 
Magnus Gustafsson (C) och Roger Suup (S) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Emma Bergmans yrkande och Sten Stridsmans yrkande 
under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
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Siv Henriksson (V) anmäler Vänsterpartiets reservation mot beslutet till förmån för eget förslag  
 
Mats Taaveniku (S) anmäler Socialdemokraternas reservation mot beslutet till förmån för eget förslag  
 
Emma Bergman (FI) anmäler Feministiskt initiativs reservation mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas budgetförslag    
 
Per-Gustav Idivuoma (SL) anmäler Samelistans reservation mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas budgetförslag 
 
Mats Fredlund (SD) anmäler Sverigedemokraternas reservation mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas budgetförslag 
______ 
 
 
 
 
  



BUDGET FÖR 
FRAMTIDSTRO 
OCH TILLVÄXT 
2021



LITE 
BAKGRUNDSINFORMATIO
N –BUDGET 18-20



UTFALL



DET VERKAR VARA 
VANLIGT ATT 
BUDGET OCH 
UTFALL I 
KOMMUNALA 
SAMMANHANG 
ÖVERENSSTÄMMER 
DÅLIGT MED 
RESULTATET

Vad är det som orsakar det? Statsbidrag, befolkningsutveckling, 
eftersläpningar för olika stöd, omvärldsfaktorer t ex Corona

Måste det vara så här?

Det vi kan påverka är våra egna utgifter och inkomster

Den nuvarande ledningen har bara prioriterat nedskärningar, 
trots flera år med en stark kommunal ekonomi. Inte konstigt att vi 
tappar invånare och med det skatteintäkter och kompetens



BEFOLKNINGSUTVECKLING

KVARTAL 2 2020 VAR VI 22 760 KIRUNABOR, EN  MINSKNING MED 108 
INVÅNARE JMF MED 2019 OCH 232 FÄRRE INVÅNARE JMF MED 2018

ETT RIKTIGT ALLVARLIGT LÄGE NÄR VI TAPPAR NÄSTAN 250 INVÅNARE PÅ SÅ 
KORT TID, I EN TID NÄR VI HAR LOKAL HÖGKONJUNKTUR MED EN AV 
SVERIGES LÄGSTA ARBETSLÖSHETSSIFFROR!

OMRÄKNAT TILL SKATTEINTÄKTER INNEBÄR DET CA 18 MILJONER!

DESSUTOM TAPPAR VI KOMPETENS OCH MÖJLIGHET FÖR FÖRETAG ATT 
UTVECKLAS, EXPANDERA OCH SKAPA TILLVÄXT I VÅR KOMMUN

NYA LEDNINGEN RÄKNADE MED EN EXPONENTIELL TILLVÄXT MED 25 
PERSONER PER ÅR FRÅN 2019, VI BORDE DÅ ÅTER VARA VARA CA 
23 100 INVÅNARE I KIRUNA MEN VI ÄR NERE PÅ 22 760, EN DIFFERENS PÅ 
NÄSTAN 350 PERSONER!!



AVVECKLING 
ELLER 
UTVECKLING?

 Neddragning av tjänster inom 
skolan, bl a ca 50 
elevassistenter och 
skolstruktursförändringen som 
inte skötts på ett bra sätt!

 Nedläggning av en 
framgångsrik reform, ”Heltid 
en rättighet, deltid en 
möjlighet”

 Avveckling av 80-90-100
 Neddragning inom 

socialförvaltningen, dessutom 
i smyg under sommaren. 
Handlar om ca 40 
heltidstjänster inkl
nedläggning av 
Rosengården, berör nästan 
var 10:e medarbetare

 Samverkan med 

nyföretagarutvecking, stöd 
indraget 490 tkr per år

 Samverkan med KLEF, 
indragen serviceavgift 900 tkr 
per år

 Nedläggning av Progressum, 
finns ingen organisation för 
näringslivets utveckling

 Vi sjunker som en sten i 
mätning från bl a svenskt 
näringsliv när det gäller 
näringslivsklimat

 Bråk med den största 
investeraren och 
arbetsgivaren i Kiruna



DET ÄR TUR ATT VI HAR EN 
REGERING SOM STÄLLER UPP FÖR 
VÅR KOMMUN PÅ OLIKA SÄTT, INTE 
MINST I FORM AV DIREKTA STÖD…

 ….Men vi kan inte alltid förlita oss 
på bidrag för att klara oss

 Vi måste se till att Kiruna är 
tillräckligt attraktivt för att locka till 
oss fler kompetenser och fler 
Kirunabor, men också se till att vi 
är fler som stannar kvar. När vi blir 
fler Kirunabor får vi också högre 
intäkter!



KIRUNABOR OCH 
INVESTERARE VILL 
KÄNNA 
TRYGGHET OCH 
FRAMTIDSTRO, 
INTE OTRYGGHET 
OCH MISSTRO!

För att nå trygghet och tro på framtiden 
behöver vi veta vart vi ska!

 Vi ska vara en av de 50 bästa skolkommunerna i Sverige till 2025, 
enligt lärarförbundet

 Vi ska vara en av de 40 bästa omsorgskommuner i Sverige till 
2025, enligt SKR

 ETT BREDARE NÄRINGSLIV! Vi ska införa en ny modell för 
företagsutveckling och kompetensutveckling, tillsammans med 
Kirunas näringsliv, högskolor och universitet, för att vi ska få fram 
fler företag i andra branscher. 

 Tillsammans med företrädare för kulturen och föreningar ska vi ta 
fram mål för att få kulturen och föreningslivet att växa i Kiruna

 Kirunas besöksnäring ska växa från 927 miljoner i omsättning 2019 
till 
1 200 miljoner 2025, det motsvarar ca 70 miljoner till 
kommunalskatten

Vi ska vara 25 000 Kirunabor till 2030



SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG
 0,5 % istället för 1% i överskottsmål, ger oss 7 miljoner mer att investera i en mer attraktiv stad

 Inför Bilpool för Kiruna kommuns samtliga verksamheter, uppskattad synergieffekt ca 3 mkr
 Effektivare verksamhet och möjligheterna att samordna verksamheter inom kommunen genom ett smartare arbetssätt. 

Uppskattad synergieffekt, 5 miljoner.
 Totalt 15 miljoner mer att använda till att öka attraktiviteten för Kiruna
 Det årliga tillskottet, 9,5 miljoner, som är öronmärkt för att lyfta äldreomsorgen och som regeringen tillfört Kiruna kommun 

kan t ex gå till lagstadgade arbetskläder 3,5 miljoner, 2 miljoner till demensteam och hemmaplanslösning, utökad 
bemanning till LSS team 0,5 miljoner, 2,8 miljoner för att bibehålla bemanningen på IVO, 0,7 miljoner för att uppdatera 
vitvaror på boendena.

 Investera 1,5 miljon för kompetensutveckling och ett bredare näringsliv ! Vi ska införa en ny modell för företags- och 
kompetensutveckling, tillsammans med Kirunas näringsliv, universitet och högskolor, för att vi ska få fram fler 
företag i andra branscher. 

 Investera 1 miljon till besöksnäringen och 500 tkr i nyföretagarutveckling,

 Avsätta 2 miljoner till att stärka/etablera servicekontor i byarna

 Investera 3 miljoner extra i KUN så Kiruna kan bli bland de 50 bästa skolkommunerna i Sverige



SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG

 Investera 3 miljoner extra i äldreomsorgen så Kiruna kan bli bland de 40 bästa äldreomsorgskommunerna

 Investera 1 miljon till kultur och idrott för att utveckla deras verksamheter

 Investera 3 miljoner i sk sociala investeringar, extra insatser för barn, unga och socialt utsatta grupper, ex till 
barnombud, familjecentral, kvinnojouren.

Totalt 15 miljoner mer för att stärka Kiruna som kommun och göra oss mer attraktiva! 
Viktiga steg för att fler Kirunabor ska välja att stanna och fler flytta in till oss!

25 000 Kirunabor till 2030!



SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG 2021
S‐Budget 2021 C, Sjp, M, KD,  Socialdemokrater Kommentarer
Befolkningsantaganden SKL 20:32 22 600 22 600 Inför budgeten 2020 räknade nya ledningen på 22 900 invånare
Beräkningsunderlag 20:32 2021 2021
Skatter 1 378 817 1 378 817
Statsbidrag 138 444 138 444
Fastighetsavgift 59 947 59 947
Äldreomsorgssatsningen årligt tillsk. 9 452 9 452
Covid miljarder 15 518 15 518
Summa intäkter 1 602 178 1 602 178
Överskottsmål 1% ‐15 173 ‐7 586 Överskottsmål 0,5%
Övrig finans ‐95 952 ‐95 952
Resultat 1 491 053 1 498 640

FASTSTÄLLDA RAMAR KF 20200415
Kommunstyrelsen ‐376 190 ‐373 190 Bilpool ‐3 mkr

KUN ‐507 971 ‐507 971
Soc ‐563 547 ‐563 547
MoB ‐38 019 ‐38 019
ÖFN ‐3 133 ‐3 133
Revision KF ‐1 770 ‐1 770
Valnämnd 0 0

5 000 Smartare arbetssätt inom kommunens förvaltningar 5 Miljoner

Summa nämnder ‐1 490 630 ‐1 482 630

Utdelningsbart överskott 423 16 010 15 mijoner av utdelningsbart överskott till insatser enligt vår presentation



Beräkningsunderlag för budget 2021-2023. Lägg in era egna siffror i berä

V

Enligt SKR cirkulär 20:32 Egen prognos
Befolkningsantagande, egen prognos 22 600 -

Beräkningsunderlag 2021 2021

Skatteintäkter inkl. avräkning 1 378 817 1 385 000
Statsbidrag/avgift (utjämningen) 138 444 138 444
Fastighetsavgiften 59 947 62 000

Äldresomsorgssatsningen årligt tillskott 9 452 9 452
Generella statsbidrag 15 518 15 518
Summa Intäkter 1 602 178 1 610 414

Övriga finansposter - ej fördelade -95 952 -95 952
Överskottsmål 1% 2021-2022, 1,5% 2023 -15 173 -15 608

Summa Intäkter - övrig finans 1 491 053 1 498 854
Fastställda ramar KF 2020-04-15
Kommunstyrelsen -376 190 -375 000
KUN -507 971 -515 000
SOC -563 547 -575 000
MOB -38 019 -38 019
ÖFN -3 133 -3 133
Revision -1 770 -1 770
Valnämnd 0 0

Summa nämnder -1 490 630 -1 507 922

Utdelningsbart överskott 423 -9 068
Övrigt
Övrigt

Beräknar nytt resultat 423 -9 068

Hur den nya prognosen slår. OBS! Kom 1 oktober så denna är ej med i beräkningsund
Enligt SKR cirkulär 20:39 20-10-01
Befolkningsantagande, egen prognos 22 600

Beräkningsunderlag 2021

Skatteintäkter inkl. avräkning 1 377 858
Statsbidrag/avgift (utjämningen) 155 835
Fastighetsavgiften 59 947

Äldresomsorgssatsningen årligt tillskott 9 452

Summa Intäkter 1 603 092

Övriga finansposter - ej fördelade -95 952
Överskottsmål 1% 2021-2022, 1,5% 2023 -15 337

Summa Intäkter - övrig finans 1 491 803
Ramar - förslag till beslut
Kommunstyrelsen -376 190

KUN -507 971

SOC -563 547

MOB -38 019

ÖFN -3 133

Revision -1 770

Valnämnd 0

Summa nämnder -1 490 630

Utdelningsbart överskott 1 173



1 173



äkningsunderlaget. Ni kan gärna lägga in er partibeteckning

V V

Egen prognos Egen prognos
22 700 22700 22 750 22800

2022 2022 2023 2023

1 412 554 1 412 554 1 438 379 1 470 000
143 578 143 578 157 896 157 896
59 947 62 000 59 947 62 000

9 452 9 452 9 452 9 452
7 582 7 582 0 0

1 633 113 1 635 166 1 665 674 1 699 348

-120 693 -120 693 -141 479 -141 479
-23 342 -23 342 -31 926 -31 926

1 489 078 1 491 131 1 492 269 1 525 943

-379 404 -375 000 -379 314 -370 000
-507 971 -520 000 -507 971 -520 000
-563 547 -570 000 -563 547 -563 547

-38 019 -39 000 -38 019 -39 000
-3 133 -3 133 -3 133 -3 133
-1 770 -1 770 -1 770 -1 770

0 400 0

-1 493 844 -1 508 503 -1 493 754 -1 497 450

-4 766 -17 372 -1 485 28 493

-4 766 -17 372 -1 485 28 493

derlaget utan jag lägger med den så ni ser vad senaste prognosen inför budget 2022-2024 ligger p

22 625 22 675

2022 2023

1 404 171 1 429 326
154 543 157 596
59 947 59 947

9 452 9 452
1 628 113 1 656 321

-120 693 -141 479
-23 381 -31 738

1 484 039 1 483 103

-379 404 -379 314
-507 971 -507 971
-563 547 -563 547

-38 019 -38 019
-3 133 -3 133
-1 770 -1 770

0 0

-1 493 844 -1 493 754

-9 805 -10 651



-9 805 -10 651
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§ 128    2020.00581  906 
 
 
Nämndernas och styrelsens investeringsbudget 2021 samt flerårsplan 2022-2023 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget till 166 857 tkr för år 2021, 172 775 tkr för 

år 2022, 163 650 tkr för år 2023. 
 
att bifalla objekt Nya hyllor Vittangi biblioteksfilial till kultur- och utbildningsnämnden med 

150 tkr för år 2021 och därmed fastställa kultur- och utbildningsnämndens investerings-
budget till 3 900 tkr för år 2021, 23 975 tkr för år 2022, 4 500 tkr för år 2023  
 

att  fastställa miljö- och byggnämndens investeringsbudget till 1 530 tkr för år 2021, 
12 450 tkr för år 2022, 1 000 tkr för år 2023  
 

att  fastställa socialnämndens investeringsbudget till 2 150 tkr för år 2021, 250 tkr för år 
2022, 250 tkr för år 2023  

 
att  fastställa investeringsramar för budgetår 2021 och flerårsplan 2022-2023 för nämnder 

och styrelse enligt föreslagna objektslistor 
 

att  fastställa investeringsramar för budgetår 2021 och flerårsplan 2022-2023 enligt 
nedan:  

Nämnder (tkr) Budget 
2021 

Plan 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelsen 166 857 172 775 163 650 

Kommunledningsförvaltningen avdelningar 45 957 47 475 54 700 

-Uppdrag kommunala fastigheter   28 450 31 450 22 400 

-Uppdrag gatu/park 18 050 22 850 13 950 

-Uppdrag VA taxafinansierat 72 600 48 500 69 600 

-UppdragVA skattefinansierat       

-Uppdrag fritid 1 800 22 500 3 000 

Kultur- och utbildningsnämnden 3 900 23 975 4 500 

Socialnämnden 2 150 250 250 

Miljö- och byggnämnden 1 530 12 450 1 000 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 

Summa 174 437 209 450 169 400 

Stadsomvandlingen 0 0 0 

Stadsomvandlingen 0 0 0 
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Beskrivning av ärendet 
 
Sammanställning över kommunstyrelsens och nämndernas investeringsbudgetäskanden 2021-2023: 
  Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelsen 204 415 144 050 161 0 
-Kommunledningsförvaltningen    
 avdelningar 46 865 44 700 54 400 

-Uppdrag kommunala fastigheter   38 200 26 700 22 400 

-Uppdrag gatu/park 21 550 22 850 13 950 

-Uppdrag VA taxefinansierat 82 600 38 500 69 600 

-UppdragVA skattefinansierat       

-Uppdrag fritid 15 200 11 300 800 

-Lapplands kommunalförbund 0 0 0 

-Konstmuseet i Norr       

Kultur- och utbildningsnämnden 16 400 16 475 6 500 

Socialnämnden 2 150 250 250 

Miljö- och byggnämnden 6 780 7 200 1 000 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 

Summa 229 745 167 975 168 900 

 
Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningens investeringsäskande 2021-2023 (tkr): 
Objektnamn 2021 2022 2023 
Switchar & Routrar 500 1 000 1 000 
Uppgradering Polarix 157 0 0 
Införande av Microsft Office 365  700 0 0 
Fristående investeringar IT 1 357 1 000 1 000 

Golv Bordtennishall   275    

Fritid och serviceavdelningen 0 275 0 
Inköp och anpassning av E-handelssystem 700  300  0  

Ekonomiavdelningen 700 300 0 
Uppgradering och anpassning av diariesystemet Ciceron   500 300 

Kulturhuset, teknik 500 0   
Kulturhuset, inventarier 8 000 0   
Kommunledningskansliet 8 500 500 300 

Exploateringsområde Abisko - bostäder  2 000 11 000 0 
Katterjåkk, fritidshus (prel anläggande 2021) 15 000 27 000   

Jukkasjärvi äldre dp 2 nr 1 (förlängning Fotvägen) 18 000     

Jukkasjärvi äldre dp 2 nr 1 (bakom fotbollsplan)     28 000 
Tuolluvaara (nya villatomter)   1 000 25 000 
Nya detaljplaner fjällvärlden    6 000   
Upprustning av busshållplatser 400 400   

Upprustning av busshållplatser     400 

Exploateringsområdet 35 400 45 400 53 400 

Summa 45 957 47 475 54 700 
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Uppdragsverksamhet kommunala fastigheters investeringsäskanden 2021-2023 (tkr): 
Objektnamn 2021 2022 2023 
 Högalidskolan fönsterbyte och fasaden, lågdelarna 4 750 4 750   
Luossavaaraskolan takbeläggningsbyte    1 500   

Högalidskolan takbeläggning    1 500   
Brandskyddsåtgärder i kommunala byggnader   2 000 2 000 2 000 
Lekutrustning  (skolor) 2 000 2 000 2 000 
Resurscenter Malmtapparen 8, Finngatan 2 000     
Luossavaaraskolan  1 100   1 400 
Triangelskolan 2 400 1 700   
Ridanläggning Lombia  1 200     

Lombia ishall  1 000 1 000   
Fristående investeringar 16 450 14 450 5 400 
Övriga byggnadstekniska åtgärder  12 000 17 000 17 000 
HP Övriga byggnadstekniska åtgärder 12 000 17 000 17 000 

Summa 28 450 31 450 22 400 

 
Uppdragsverksamhet gatu-park investeringsäskanden 2021-2023 (tkr):  
Objektnamn 2021 2022 2023 
Ny asfaltbeläggning  8 000 10 000 7 000 
Asfaltering byarna  1 500 3 000 1 000 

Vägmålning  300 300 300 

Asfaltering av nyexploateringar  1 000 4 000   

HP Asfaltering 10 800 17 300 8 300 
Mindre grusvägar  600 900 800 
Gallerbrunnar o diken dagvatten 800 600 1 000 
HP Gatuinvesteringar 1 400 1 500 1 800 
Skolskjutshållplats  50 50 50 

Gatubelysning  4 500 3 000 3 000 
HP Gatubelysning 4 550 3 050 3 050 
Utsmyckning Kiruna C  200 200 200 

Utemiljö (grönplan, röjningsplan)  200 200 200 
Omhändertagande av avloppsvatten  100     

Rastplatser  600 600 300 

Garantiarbeten  200   100 
HP Parker, grönytor 1 300 1 000 800 

Summa 18 050 22 850 13 950 

 
 
 
 
 
 
 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-10-19--20  34  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
§ 128 forts     2020.00581  906 
 
 
Uppdragsverksamhet Va investeringsäskanden 2021-2023 (tkr): 
Objektnamn 2021 2022 2023 
Verksbyggnader och maskiner, vatten.  2 000 2 000 2 000 
Abisko vattenverk.     16 000   

HP Vattenverk -  2 000 18 000 2 000 
Kiruna vatten  50 000 10 000   
HP Kiruna vatten  50 000 10 000 0 
Verksbyggnader och maskiner, avlopp.  2 000 2 000 2 000 
Om-/ny-/tillbyggnad pumpstationer byarna inkl omg 2.    400   

Tillbyggnad kväverening Kiruna avloppsreningsverk     50 000 

HP Avloppsreningsverk - taxa 2 000 2 400 52 000 
Styrsystem VA.   1 000 1 000 1 000 

Reservkraft.  500 500   

Renovering av tak förråd och personallokal Karesuando  1 000     
HP Gemensamma VA-investeringar - taxa 2 500 1 500 1 000 
Kommunens tätorter.  4 000 6 000 6 000 
Kommunens småorter och övriga orter.  4 000 4 000 4 000 

Eliminering ovidkommande vatten.   1 000 1 000 1 000 

Åtgärder läckage, läcksökning, mätzoner.  1 000 1 000 1 000 
Servisledning VA.   1 000 1 000 1 000 
Huvudventiler.  500 500 1 000 

Kommunalt brandvatten och brandposter.  600 600 600 

VA anslutning till hotell folkhögskolan. 1 500     
Vattenmätare.  2 500 2 500 0 

HP VA-ledningar - taxa 16 100  16 600  14 600  

Summa 72 600 48 500 69 600 

 
Uppdragsverksamhet fritid investeringsäskanden 2021-2023 (tkr): 
Objektnamn 2021 2022 2023 

Ny belysning i tävlings/turistbacke och komplettering i park   1 500 1 500 
Ny belysning elljusspår i Kiruna C samt ny anläggning 5 
km slingan. Varggropen       

  3 000   

Snökanoner 2st/år Luossabacken  800 800 800 

Digital reklamskärm Lombia fotbollsplan          500   
Nyanläggning belysning hundspår Matojärvi 8 km   2 000   
Vittangi idrottsområde    700 700 

Lombia fotbollsplan ny belysning    2 500   
Tennisplan/isplan Matojärvi    2 000   

Åtgärda grusplanen Matojärvi    1 000   
Motionsspår hela kommunen    800   
Övriga utomhusanläggningar  500     
Asfaltering av uteisar    700   
Luossabacken -servicebyggnad    7 000   

Yttre miljö 1 300 22 500 3 000 
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Matchklocka Lombia ishall 500     

Inre miljö 500 0 0 
Summa 1 800 22 500 3 000 

 
Socialnämndens investeringsäskanden 2021-2023 (tkr): 

  2021 Plan 2022 Plan 2023 

Fristående investeringar 2 150  250  250  

Ombyggnation LSS boende 2 000   

Inredning nytt LSS boende  250 250 

Inredning lokal för LSS stödboende 150   

Summa 2 150 250 250 

 
Kultur- och utbildningsnämndens investeringsäskanden 2021-2023 (tkr): 
Objektnamn 2021 2022 2023 
Bergaskolan/Backen kök   9 500   
Nytt Biblioteksdatasystem Biblioteken i Norrbotten (BiN) 250     

Triangelskolans kök   9 500   
Nya hyllor Vittangi biblioteksfilial 150   
Nya hyllor Karesuando biblioteksfilial   150 0 
Nya hyllor Svappavaara biblioteksfilial   150 0 

Musikrum till Ungdomsverksamhet   75   
Möbler Ungdomsverksamhet   100   
Fristående investeringar 250 19 475 0 
Anpassningar av för- och grundskola 3 500 4 500   

Anpassningar av för- och grundskola ny post     4 500 
HP Anpassningar av för- och grundskola 3 500 4 500 4 500 
Summa 3 900 23 975 4 500 

 
Miljö- och byggnämndens investeringsäskanden 2021-2023 (tkr):  
Objektnamn 2021 2022 2023 
Släck- och räddningsfordon    4 500   
Komplettering av utrustning 250 250 250 

Ledningsfordon till räddningstjänsten   750   
Komplettering av inventarier till ny brandstation 500     
Inköp av litet räddningstjänstfordon till Karesuando värn 780     
Inköp av höjdfordon till räddningstjänst    6 200   
Utbyte av personbil    750 750 

Fristående investeringar 1 530 12 450 1 000 

Summa 1 530 12 450 1 000 
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Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-10-05, § 235, att behandla ärendet under punkten ”nämndernas och 
styrelsens investeringsbudget 2021 samt flerårsplan 2022-2023” vid kommunfullmäktiges behandling 
av ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 235, att investeringsramar för budgetår 2021 och flerårsplan 
2022-2023 fastställs enligt föreslagna objektslistor samt att kommunstyrelsens investeringsbudget 
fastställs till 166 857 tkr för år 2021, 172 775 kr för år 2022, 163 650 tkr för år 2023. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 236, att kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 
fastställs till 3 750 tkr för år 2021, 23 975 kr för år 2022, 4 500 tkr för år 2023, att miljö- och 
byggnämndens investeringsbudget fastställs till 1 530 tkr för år 2021, 12 450 tkr för år 2022, 1 000 tkr 
för år 2023, att socialnämndens investeringsbudget fastställs till 2 150 tkr för år 2021, 250 tkr för år 
2022, 250 för år 2023 samt att investeringsramar för budgetår 2021 och flerårsplan 2022-2023 för 
nämnder och styrelse fastställs enligt föreslagna objektslistor. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att objekt Nya hyllor Vittangi biblioteksfilial bifalls till kultur- och utbildningsnämnden med 

150 tkr för år 2021  
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
att  i befintlig budgetram tillföra 20 mnkr för att inleda renovering av badhusen i byarna 
 
av Stefan Sydberg (M) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
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 Mats Taavenikus 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 Mats Taavenikus tilläggsyrkande ska bifallas röstar ja 
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De som röstar i enlighet med Mats Taavenikus tilläggsyrkande ska avslås röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 19 ja-röster och 24 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
____ 
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Kommunal skattesats 2021 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 skattekronor, samma nivå som år 2020, 

under planperioden 2021-2023 
 

Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 237, att den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 
skattekronor, samma nivå som år 2020, under planperioden 2021-2023. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Årsredovisning år 2018, Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga årsredovisning 2018 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB med 

godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger Kirunabostäder AB:s och Kiruna Näringsfastigheter AB:s årsredovisning med 
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018. 
 
Av årsredovisningen framgår bland annat att bolagskoncernen visar ett resultat på 2,1 mnkr.  
Resultatutvecklingen har de senaste åren varit nedåtgående om hänsyn inte tas till 2014. Koncernen 
genomförde då en stor fastighetsaffär med LKAB på grund av stadsomvandlingen. Det är framför allt 
ökade kostnader för reparationer och underhåll kombinerat med låga hyresökningar som bidragit till 
resultatutvecklingen. Detta har delvis kompenserats av gynnsamt ränteläge och den tillfälliga 
minskningen av de långfristiga skulderna med 470, 0 mnkr i och med LKAB:s tillträde av 
affärslokalerna.  
 
Totalt ser har koncernen investerat i materiella anläggningstillgångar med 256,6 mnkr. Upptagna lån 
har ökat med 189,3 mnkr. De långfristiga skulderna i koncernen har ökat till 298,8 mnkr. Kiruna-
bostäder AB har kommit igång med två nybyggnadsprojekt, Skjutbanan och kvarter 1, till en beräknad 
projektkostnad av 474,9 mnkr. Även två renoveringsprojekt av totalt 90 lägenheter har påbörjats under 
2017 och 2018 till en beräknad projektkostnad av 95,8 mnkr. I och med stora nybyggnationer och 
renoveringar beräknas de långfristiga skulderna öka i snabb takt under kommande år. 
 
Föreligger granskningsrapporter 2019-03-12 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB 
från lekmannarevisorerna. Av granskningsrapporterna framgår bland annat att revisorerna bedömer 
sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 243, att årsredovisning 2018 för Kirunabostäder AB och 
Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
 
 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-10-19--20  40  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 131    2020.01053  282 
 
 
Årsredovisning år 2019, Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga årsredovisning 2019 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB med 

godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger Kirunabostäder AB:s och Kiruna Näringsfastigheter AB:s årsredovisning med revisions-
berättelse för räkenskapsåret 2019. 
 
Av årsredovisningen framgår bland annat att bolagskoncernen visar ett resultat efter skatt uppgår till 
3,0 mnkr. Resultatutvecklingen har de senaste åren varit nedåtgående på grund av ökade kostnader för 
media, reparationer och underhåll kombinerat med låga hyresökningar. Detta har delvis kompenserats 
av en tillfällig minskning av långfristiga skulder med 470,0 mnkr år 2016 i och med LKAB:s tillträde till 
sålda handelsfastigheter på grund av stadsomvandlingen. Resultatet efter finansiella poster signalerar 
att koncernen i dagsläget precis orkar bära räntekostnaderna. 
 
Totalt sett har koncernen investerat i materiella anläggningstillgångar med 235,5 mnkr. Upptagna lån 
har ökat med 245,6 mnkr och den långfristiga skulden i koncernen har ökat till 555,4 mnkr. Två 
nybyggnadsprojekt och ett renoveringsprojekt till en beräknad projektkostnad på 532,7 mnkr fortgår i 
moderbolaget. Nedlagda kostnader uppgår till 423,4 mnkr. Moderbolaget slutför projekten nästa år 
men kommer att behöva investera ytterligare i parkeringslösningar. Dotterbolaget har inte gjort några 
större investeringar men kommande år beräknas investeringarna uppgå till 38,5 mnkr. Skulden i 
koncernen beräknas därför stiga från 555,4 mnkr till 800,0 mnkr nästa år. Utvecklingen av skulder som 
medför ökade räntekostnader och en svag resultatutveckling kräver fortsatt arbete med en förstärkning 
av intäkterna samt en översyn av kostnaderna. 
 
Föreligger granskningsrapporter 2020-03-25 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB 
från lekmannarevisorerna. Av granskningsrapporterna framgår bland annat 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. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 244, att årsredovisning 2019 för Kirunabostäder AB och 
Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S), Stefan Sydberg (M), Gunnar Selberg (C), Mats 
Fredlund (SD), Magnus Gustafsson (C), Sten Nylén (-), Kenneth Stålnacke (-), Lars Törnman (S), Mats 
Taaveniku (S), Emma Bergman (FI) och Krister Pounu (KD) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Anhållan om tilläggsbudgetering kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, 
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, nytt objekt Sporthallens tak B-hall, 
kommunledningsförvaltningen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bifalla nytt investeringsobjekt, Sporthallens tak B-hall 
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet 

kommunala fastigheter, medel om 11 457 750 kr för ombyggnad av Sporthallens tak B-hall 
då medel för detta saknas inom befintlig investeringsbudget, objekt Byggnadstekniska 
åtgärder IV-10782 

 
att  fullfölja upphandlingen i enlighet med det förmånligaste anbudet 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-09-04 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Sporthallen, 
fastighet Tvätterskan 11, är byggd under början av 1960-talet. Taket med den mängd snö den är dimen-
sionerad för har uppnått sin livslängd. Enligt specialister på konstruktion och betong så finns inget 
annat alternativ än att riva taket och bygga om det om B-hallen ska kunna nyttjas fortsättningsvis. 
 
Kiruna har ett aktivt idrottsliv med många verksamma föreningar och kommun börjar få ont om hallar. 
Detta blev påtagligt vid stängningen av B-hallen och Tarfalahallens ras. Anbud har tagits in under två 
omgångar för åtgärden då det första anbudet bedömdes vara för dyrt. Det inkomna priset som nu 
presenteras bedöms vara rimligt för åtgärden. Arbeten innehåller en hel del installationsdemonteringar 
samt återmontering 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 246, att nytt investeringsobjekt, Sporthallens tak B-hall, 
bifalls, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, 
tilläggsbudgeteras medel om 11 457 750 kr för ombyggnad av Sporthallens tak B-hall då medel för detta 
saknas inom befintlig investeringsbudget, objekt Byggnadstekniska åtgärder IV-10782 samt att 
upphandlingen fullföljs i enlighet med det förmånligaste anbudet. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______ 
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Anhållan om tilläggsbudgetering kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, 
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, rivning av Tarfalahallens kvarvarande 
byggnadskropp, kommunledningsförvaltningen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  tilläggbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet 

kommunala fastigheter, medel om 4 mnkr för rivning av Tarfalahallens kvarvarande 
byggnadskropp då medel för detta saknas inom befintligt investeringsbudget, objekt 
Byggnadstekniska åtgärder IV-10782 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-09-04 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Tarfala-
hallens partiella ras har medfört avstängning av området med konsekvensen att ett relativt omfattande 
område har stängts av, framförallt på grund av säkerhetsskäl. Polisen har gjort en utredning om brott 
som utmynnade i att brott inte kunde styrkas. 
 
Kommunen har anlitat Tyréns för att utreda orsaken till raset. Statens haverikommission utreder raset 
med anledning av de stora ekonomiska värdena som gått förlorade samt statens allmänna intresse för 
rasorsaken. Kommuns utredning är överlämnad till Arbetsmiljöverket, som krävt en utredning av 
kommunen. Haverikommissionens utredning är inte färdigställd men de har delgett Kiruna kommun 
inklusive landets övriga kommuner ett preliminärt utkast.  
 
Bägge rapporterna tyder på att snölasterna inte var avgörande för raset, hallen borde ha klarat av 
tyngderna. Haverikommissionens utredning är dock inte slutgiltigt klar utan förväntas vara färdigställd 
i april 2021 Under utredningen har föreningarna som är verksamma i lokalen beretts möjlighet, med 
hjälp av konsulter, att komma åt och ta ut lösa inventarier ur deras förråd. Detta har skett med 
haverikommissionens godkännande. Förvaltningen har tillsammans med Kirunabostäder anlitat 
Tyréns för att upprätta en rivningsplan för kvarvarande byggnad.  
 
Förvaltningen vet idag inte hur försäkringsbolaget kommer att agera i skadestånds- och 
ersättningsfrågan och förvaltningens bedömning är dock att det inte är lämpligt att ha hallen stående i 
det skick den är idag, under en vinter till. Detta kan leda till ett fullständigt okontrollerat ras. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-10-05, § 247, att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
anlita en konsult enligt ramavtal för att bedöma om kvarvarande byggnad kan återanvändas innan 
påbörjad rivning.  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverk-
samhet kommunala fastigheter, tilläggbudgeteras medel om 4 mnkr för rivning av Tarfalahallens 
kvarvarande byggnadskropp då medel för detta saknas inom befintligt investeringsbudget, objekt 
Byggnadstekniska åtgärder IV-10782. 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-10-19--20  43  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 133 forts    2019.00619  906 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Bemyndiga kommunstyrelsen att tilldela medel till godkända stadsomvandlings-
finansierade investeringsobjekt 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  med minoritetsbeslut återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att se hur detta 

beslut påverkar de folkvaldas möjlighet att fatta beslut om betydande belopp och se om 
det är motiverat 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-09-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att den 
omorganisation som har gjorts inom kommunstyrelsens förvaltningar innebär att två förvaltningar 
slagits samman till en gemensam förvaltning under nytt namn och det har skett förändringar avseende 
avdelningar och enheter inom förvaltningarna. Vidare har vissa funktioner tagits bort och några har 
kommit till. Dessa förändringar föranleder ett behov av en revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning och kommunstyrelsens fullmakter. 
 
Plan- och exploateringsavdelningen har uppdelats till en fristående planavdelning och exploaterings-
delen har sammanförts med tillväxt och går under namnet tillväxt- och exploateringsavdelningen. 
Kommunkansliet har fått benämningen kommunledningskansliet och en ny avdelning fritids- och 
serviceavdelningen har tillkommit. Förändringarna har även inneburit att några funktioner har 
upphört, tillkommit eller bytt titulatur, som planchef, tillväxt- och exploateringschef, fritids- och 
serviceavdelningschef samt biträdande kommundirektör. 
 
Eftersom biträdande kommundirektör ska ha samtliga frågor gällande stadsomvandlingen inom sitt 
ansvarsområde föreslås att de nya punkterna 3.2.2, 3.4.8 och 3.4.9 tillkommer. Punkten 3.2.2 föreslås 
vara obligatorisk att rapportera till kommunstyrelsen och de övriga två punkterna behöver inte 
rapporteras. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att punkt 3.6.8 och 3.6.9 saknar aktualitet och tas bort samt att 
punkt 3.8.3 har övergått till miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde och ska därmed utgå från 
kommunstyrelsens delegationsordning. Vid punkterna 1.5.2, 1.9.1, 3.11.3, 3.11.6 och 3.11.7 har det 
förtydligats att både kommunstyrelsens förste vice och andre vice ordförande har fullmakt att träda in 
vid kommunstyrelsens ordinarie ordförandes förfall. 
 
Kommunstyrelsens fullmakter är personbundna varmed revidering bör göras då namngivna 
fullmaktstagare har avslutat sina anställningar eller nya personer har trätt in hens ställe. Vidare har 
några funktioner förändrats eller tillkommit, som planchef, tillväxt- och exploateringschef samt 
biträdande kommundirektör. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-10-05, § 248, att vid punkten 3.2.2, Besluta att omfördela fastställd 
investeringsbudget mellan stadsomvandlingsfinansierade projekt, tillföra text upp till 20 mnkr till att  
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lyda: ”Punkten 3.2.2, Besluta att omfördela fastställd investeringsbudget upp till 20 mnkr mellan 
stadsomvandlingsfinansierade projekt” samt att i övrigt anta kommunstyrelsens delegationsordning 
och fullmakter enligt förslag daterat 2020-09-08. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att till 
godkända stadsomvandlingsfinansierade investeringsobjekt tilldela medel upp till 75 mnkr i 
brådskande fall från ersättningsmedel för stadsomvandlingen enligt GP-avtalen samt att delegationen 
ska delges kommunfullmäktige. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Emma Bergman (FI) med bifall av Roger Suup (S) och Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag avslås 
 
av Roger Suup (S) 
 
att 20 mnkr anslås till kommunstyrelsen för att initiera förstudie och påskynda processen  
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att se hur detta beslut påverkar de 

folkvaldas möjlighet att fatta beslut om betydande belopp och se om det är motiverat 
 
Mötet ajourneras i 5 minuter 
 
Mötet återupptas 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S), Stefan Sydberg (M), Kenneth Stålnacke (-), Tord 
Eliasson (M) och Åsa Larsson Blind (SL) 
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med ärendet avgörs idag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med ärendet avgörs senare röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 23 ja-röster och 19 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
______ 
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§ 135    2019.00619  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering till kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, nytt 
objekt Flexibla skyttelokaler med elektroniska markörer i Kiruna sporthall eller annan 
lämplig lokal, kommunledningsförvaltningen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bifalla nytt investeringsobjekt Flexibla skyttelokaler med elektroniska markörer, i Kiruna 

sporthall eller annan lämplig lokal  
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, kommunlednings-

förvaltningen, medel om 300 tkr för objekt Flexibla skyttelokaler med elektroniska 
markörer, i Kiruna sporthall eller annan lämplig lokal  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-09-14 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att räddnings-
tjänsten gjorde tillsyn på fastigheten Tvätterskan 1, Sporthallen 2019-09-30. Brister i brandskyddet 
påträffades och ett föreläggande riktades mot Kiruna kommun att åtgärda bristerna. Kiruna kommun 
har genom Kirunabostäder AB anlitat en brandkonsult för utredning av byggnadens brandskydd. Vid 
denna utredning påträffades lokaler i källaren, exempelvis en skyttelokal, som endast har en 
utrymningsväg. 
 
Beslutet från räddningstjänsten i Kiruna vad gäller skyttelokaler i Kiruna sporthall står att: 
”Förbud för personer att vistas mer än tillfälligt i lokalerna i källaren (plan 1)Sporthallen, Tvätterskan 1 Kiruna. 
Förbudet ställs till Kiruna kommun (212000-2783) som fastighetsägare och den som upplåter lokalerna. 
Förbudet gäller till dess att punkten 1 nedan är åtgärdad. Förbudet gäller med omedelbar verkan även om det 
överklagas.  
1. Lokalerna i källaren (plan 1) ska ha två av varandra oberoende utrymningsvägar.” 
 
Konsekvensen av beslutet är att skytteföreningarna påverkas starkt av detta. Det finns idag ingen annan 
lokal inomhus att bedriva träning/tävling med luftskyttevapen i Kiruna. Förvaltningen gör bedöm-
ningen att åtgärder för att komma till rätta med utrymningsvägar är omfattande, tids- och 
kostnadskrävande. Kommunledningsförvaltningen undersöker ersättningslokaler som kan vara flexibla 
och användas till annat om investering görs i ny teknisk lösning, så kallade elektroniska markörer för 
målskjutning. Utrustningen kan flyttas mellan olika lämpliga lokaler. Lokaler som kan komma i fråga är 
till exempel idrottshallar på kommunens grundskolor. En investering i föreslagen teknisk lösning 
innebär att såväl träning, som tävling på både nationell och internationell nivå kan drivas i olika för 
ändamålet lämpliga lokaler. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att investeringen för att 
klara denna nivå uppgår till 300 tkr. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 249, att nytt investeringsobjekt Flexibla skyttelokaler med 
elektroniska markörer, i Kiruna sporthall eller annan lämplig lokal bifalls samt att kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2020, kommunledningsförvaltningen, tilläggs- budgeteras 300 tkr för objekt 
Flexibla skyttelokaler med elektroniska markörer, i Kiruna sporthall eller annan lämplig lokal. 
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§ 135 forts    2019.00619  906 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______    
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§ 136    2019.00619  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering till kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, 
uppdragsverksamhet fritid, nytt objekt Friköp och ombyggnation av moduler för 
omklädningsrum Lombia, kommunledningsförvaltningen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bifalla nytt investeringsobjekt Friköp och ombyggnation av moduler omklädning Lombia  
 
att  tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet 

fritid, medel om 6 000 tkr för objekt Friköp och ombyggnation av moduler omklädning 
Lombia 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-09-10 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att fristående 
moduler med omklädningsrum är uppsatta 2018 i anslutning till Lombia fotbollsplan. Det möjliggjorde 
omfördelning av omklädningsrum bland föreningarna på Lombia då sommar- och vintersäsongerna 
överlappar varandra. Kiruna FF anser att de omklädningsrum som de genom modullösningen fick som 
ersättning inte är ändamålsenliga.   
 
Frågan har processats med Kiruna FF under en längre tid. 2020-09-08 hölls ett möte med Kiruna FF 
ledning där förvaltningen gick igenom ett ritningsförslag till begränsad ombyggnation av befintliga 
moduler kombinerat med en ytterligare dusch/bastu modul kopplat till hemmalagets omklädningsrum. 
Kiruna FF ledning ställde sig positiva till aktuellt förslag med några mindre justeringar. Dessa läggs in i 
ny ritning som går på en ytterligare formell remiss till Kiruna FF ledning för formellt godkännande. 
Befintliga moduler ingår idag i ett hyr/köp avtal med en kostnad på 70 000 kr i månaden. Förutsätt-
ningen för att genomföra en ombyggnation är att Kiruna kommun löser ut modulerna. 
 
Kommunledningsförvaltningen uppskattar att kostnaden för inlösen uppgår till 5 000 tkr och att 
investeringen för ombyggnation samt tillkommande dusch/bastu modul uppskattas till 1 000 tkr. 
 
Hantering av ärendet 

 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 250, att nytt investeringsobjekt Friköp och ombyggnation av 
moduler omklädning Lombia bifalls samt att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdrags-
verksamhet fritid, tilläggsbudgeteras 6 000 tkr för objekt Friköp och ombyggnation av moduler 
omklädning Lombia. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
 
 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-10-19--20  49  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 137    2019.00351  900 
 
 
Förvärv av aktier i Progressum i Kiruna AB, kommunledningsförvaltningen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att köpa eller byta till sig samtliga aktier från 

övriga ägare i Progressum i Kiruna AB 
 
att  priset får uppgå till maximalt 5 400 kr per aktie 
 
att  förhandla med LKAB om byte av Progressums aktier i Norrskenet AB mot att LKAB 

överlåter sina aktier i Progressum till Kiruna kommun 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2019-03-11, § 83, att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för kommunen att förvärva samtliga aktier i Progressum. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-08-31,§ 175, bland annat att ett helägt kommunalt aktiebolag ska 
ansvara för drift och samordning av verksamheterna i kulturhuset samt att aktiebolaget skapas i första 
hand genom ombildning av Progressum AB och i andra hand genom ett nybildat aktiebolag. 
 
Föreligger skrivelse 2020-09-11 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att för att 
Progressum i Kiruna AB ska bli ett helägt kommunalt aktiebolag krävs att övriga ägares samtliga aktier 
överlåts till Kiruna kommun genom överlåtelse eller köp, eller att kommunen blir innehavare till minst 
91 procent av aktierna och därigenom har rätt att lösa in resterande aktier.  
 
Progressum i Kiruna AB:s kassa uppgick 31/12 2019 till 4 194 980 kr. Antalet aktier i bolaget uppgår till 
776 stycken och värdet per aktie uppgår till 5 406 kr. Kiruna kommun äger 380 stycken aktier i bolaget. 
LKAB, inklusive LKAB Berg & Betong äger tillsammans 130 aktier och LKAB är villig att överlåta 
aktierna till Kiruna kommun i utbyte av Progressums aktieinnehav i Norrskenet AB.  
 
Om övriga aktieinnehavare (förutom LKAB) överlåter sitt innehav till kommunen (266 aktier) för 5 400 
kr per aktie får kommunen betala 1 436 400 kr för att efter bytesaffär med LKAB bli ensamägare till 
Progressum med en kassa på 4 194 980 kr. Ett byte av aktier med LKAB kan ske när kommunen 
säkerställt överlåtelse från övriga aktieägare. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 251, att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att köpa 
eller byta till sig samtliga aktier från övriga ägare i Progressum i Kiruna AB, att priset får uppgå till 
maximalt 5 400 kr per aktie samt att förhandla med LKAB om byte av Progressums aktier i Norrskenet 
AB mot att LKAB överlåter sina aktier i Progressum till Kiruna kommun. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 138    2019.00619  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering till kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, 
stadsomvandlingen, kommunledningsförvaltningen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
   
att  tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 med 15 000 tkr till  

IV‐10392 ”Ny räddningstjänst” 
 
att  tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 med 895 000 tkr till IV‐

10419 ”Ny gymnasieskola” 
 
att bevilja kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 investeringsmedel om 25 000 tkr till 

nytt objekt Flytt gamla brandstationen 
 
att  bevilja kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 investeringsmedel om 25 000 tkr till 

nytt objekt Flytt Centralgården 
 
att  ta medlen från ersättningsmedel för stadsomvandlingen enligt GP-avtalen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-09-11 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att ersättningen 
från LKAB till kommunen enligt GP2‐avtalet uppgår till 2 920 000 tkr plus indexuppräkning. Då sista 
utbetalningen av ersättningen sker under innevarande år kan slutgiltig indexuppräkning fastställas till 
352 104 tkr att fördelas proportionellt mellan investeringsobjekten. Total ersättning inklusive 
indexuppräkning uppgår således till 3 272 104 tkr. 
 
Kommunfullmäktige har hittills beviljat stadsomvandlingen investeringsmedel om 2 031 772 tkr till 
infrastruktur och mark, verksamhetslokaler och konstnärlig gestaltning. Av totala ersättningen enligt 
GP2‐avtalet inklusive indexuppräkning finns 1 240 332 tkr kronor kvar att fördela. Ersättningen för 
gamla räddningstjänsten uppgår till 166 000 tkr exklusive indexuppräkning. Med indexuppräkning 
uppgår ersättningsbeloppet till 186 000 tkr. Budgeten för nya räddningstjänsten uppgår till 140 000 
tkr. En del tvistigheter finns i entreprenaden vad gäller ÄTA‐arbeten och prognosen för projektet är att 
slutkostnaden hamnar på 155 000 tkr, varför en tilläggsbudgetering behövs med 15 000 tkr. 
 
Kunskapsstaden har en beviljad budget om 305 000 tkr för pågående arbeten under innevarande år. 
Beräknad slutkostnad uppgår till 1 200 000 tkr varför behov av ett budgettillskott om 895 000 tkr 
tillkommer. En mer exakt prisbild kommer att presenteras vid slutet på året varför en justering av 
budgeten kan tillkomma. Ersättningen för Hjalmar Lundbohmsskolan i GP2‐avtalet uppgår till  
1 049 000 tkr exklusive indexuppräkning. Med indexuppräkning uppgår ersättningen till 1 175 500 
tkr.  
 
För flytt av centralgården och gamla brandstationen begärs 25 000 tkr för vardera objekt varför 
begäran om att införa två nya objekt och budget önskas. Ersättningen för GP3‐avtalet (664 197 tkr 
exklusive indexuppräkning) utbetalas i sin helhet 31 december 2021 och ingår inte i ovanstående 
belopp. Förhandling om de sista områdena som påverkas av KUJ 1365 (LKAB:s nuvarande huvudnivå) 
har inte påbörjats varför ersättning för de områdena tillkommer vid ett senare tillfälle. 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-10-19--20  51  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 138 forts    2019.00619  906 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 252, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 
tilläggsbudgeteras med 15 000 tkr till IV‐10392 ”Ny räddningstjänst”, att kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2020 tilläggsbudgeteras med 895 000 tkr till IV‐10419 ”Ny gymnasieskola”, att 
kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 beviljas investeringsmedel om 25 000 tkr till nytt objekt 
Flytt gamla brandstationen, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 beviljas investeringsmedel 
om 25 000 tkr till nytt objekt Flytt Centralgården samt att medlen tas från ersättningsmedel för 
stadsomvandlingen enligt GP-avtalen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 139    2020.00154  906 
    2019.00618 
 
Budgetöverföring från kommunstyrelsens driftbudget 2020 till miljö- och byggnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla budgetöverföring från kommunstyrelsens driftbudget 2021, kostnadsställe 230127 

trafikfrågor (tillstånd, bortforsling, dispens) och kostnadsställe 233201 parkerings-
bevakning, till miljö- och byggnämnden i sin helhet från och med år 2021 och framöver 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-09-10, § 208, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att kommun-
fullmäktige beslutar 2020-04-06, § 32, att en tjänst för trafikmyndighetsutövning överförs till miljö- 
och byggnadsförvaltningen. Förvaltningen har valt att placera tjänsten under bygglovskontoret. Arbetet 
med myndighetsutövning innebär beslutfattande som faktureras men också olika beställningar. En 
verksamhet innebär mer än personalkostnader utan även övriga kostnader och intäkter. 
 
För att kunna självständigt driva verksamheten för trafik, myndighetsutövning bör berörda kostnads-
ställen för trafikmyndighetsutövning föras över till bygglovskontoret kostnadsställe 230127 trafikfrågor 
(tillstånd, bortforsling, dispens) och kostnadsställe 233201 parkeringsbevakning. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  kommunfullmäktige beslutar om att överföra från kostnadsställe 230127 trafikfrågor 

(tillstånd, bortforsling, dispens) och från kostnadsställe 233201 parkeringsbevakning till 
miljö- och byggnämnden (bygglovskontoret) 
 

Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 271, att budgetöverföring från kommunstyrelsens driftbudget 
2021, kostnadsställe 230127 trafikfrågor (tillstånd, bortforsling, dispens) och kostnadsställe 233201 
parkeringsbevakning, till miljö- och byggnämnden bifalls i sin helhet från och med år 2021 och 
framöver.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
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§ 140    2019.00619  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering av driftbudget 2020-2023, etablering och drift av 
moduler på Bergaskolan, kultur- och utbildningsnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämnden investeringsmedel år 2020 med  

4 205 tkr för nytt objekt Inköp av moduler till Bergaskolan 
 
att ta medel för drift av moduler inom kultur- och utbildningsnämndens egen driftbudgetram 
 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att köpa in moduler till Bergaskolan 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-09-21 från kultur- och utbildningsnämnden av vilken framgår att nämnden 
äskar om tilläggsbudgetering för etablering av moduler vid Bergaskolan på grund av skador som 
uppdagats under våren/hösten samt att inför höstterminen 2021 och den nya skolstrukturen kommer 
Bergaskolan att inrymma ca 60 elever fler än idag. Totalt finns det behov av moduler motsvarande fyra 
klassrum under renoveringstiden som beräknas pågå under två år. 
 
I slutet av maj uppdagades stora skador på delar av Bergaskolans byggnad; tre klassrum, fyra arbets-
rum för lärare, personalrum med tillhörande kapprum, kontor för rektor och arbetsrum för special-
pedagog samt mottagningsrum för skolsköterska har fått utrymmas. Under augusti 2020 upptäcktes 
ytterligare en vattenskada i den del av skolan där all verksamhet nu tillfälligt är inhyst och ytterligare 
ett klassrum är obrukbart. Detta klassrum kan förhoppningsvis tillfälligt återställas inom en dryg 
månads tid. När detta klassrum är brukbart kommer verksamheten kunna bedrivas under en kortare 
tid där tills moduler är på plats. Uppskattningen är att det tar minst fyra månader för att montera upp 
modulerna och göra dem inflyttningsklara. 
 
Skadorna föranleder reparationer och/eller nybyggnationer på skadade delar av skolbyggnaden och 
åtgärden uppskattas ta ca två år. Personal och elever har tillfälligt inhysts i oskadade delar av 
skolbyggnaden. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår 
 
att kultur- och utbildningsnämnden tilläggsbudgeteras driftbudget år 2020 med 4 205 tkr för 

etablering av moduler i anslutning till Bergaskolan 
 
att  kultur- och utbildningsnämndens tilläggsbudgeteras driftbudget åren 2021-2023 med  

1 200 tkr för drift av moduler i anslutning till Bergaskolan 
 

Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 272, att kultur- och utbildningsnämnden tilläggsbudgeteras 
investeringsmedel år 2020 med 4 205 tkr för nytt objekt Inköp av moduler till Bergaskolan, att medel 
för drift av moduler får tas inom kultur- och utbildningsnämndens egen driftbudgetram samt att 
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att köpa in moduler till Bergaskolan. 
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§ 140 forts    2019.00619  906 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 141    2019.00619  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering av driftbudget samt investeringsmedel 2020 för 
ombyggnation kök på Jukkasjärvi skola, kultur- och utbildningsnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämnden investeringsmedel år 2020 med  

4 205 tkr för nytt objekt Inköp av moduler till Jukkasjärvi skola 
 
att  tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämnden investeringsmedel år 2020 med 200 

tkr för nytt objekt Åtgärder Jukkasjärvi matsal 
 
att tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämndens driftbudget med medel om 240 tkr för 

drift av moduler för år 2021 och framöver 
 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att köpa in moduler till Jukkasjärvi skola 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-09-11 från kultur- och utbildningsnämnden av vilken framgår att nämnden 
äskar om tilläggsbudgetering för etablering av moduler motsvarande fyra klassrum för att kunna 
genomföra erforderlig undervisning vid Jukkasjärvi skola. Till detta tillkommer en driftkostnad för 
modulerna. Nämnden har utifrån tagen skolstruktur beslutat att behålla årskurs 4-5 på Jukkasjärvi 
skola vilket genererar den framtagna lösningen. Utifrån detta beslut finns även behov att göra 
förändringar/förbättringar i den befintliga matsal som finns på skolan. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår 
 
att kultur- och utbildningsnämnden tilläggsbudgeteras driftbudget år 2021 med 4 205 tkr för 

etablering av moduler i anslutning till Jukkasjärvi skola 
 
att  kultur- och utbildningsnämnden beviljas budget för nytt investeringsobjekt ”Åtgärder 

Jukkasjärvi matsal”, år 2020 med 200 tkr för åtgärder i befintlig matsal 
 
att kultur- och utbildningsnämnden tilläggsbudgeteras driftbudget åren 2021-2025 med 

1 200 tkr per år för drift av moduler i anslutning till Jukkasjärvi skola 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 273, att kultur- och utbildningsnämnden tilläggsbudgeteras 
investeringsmedel år 2020 med 4 205 tkr för nytt objekt Inköp av moduler till Jukkasjärvi skola, att 
kultur- och utbildningsnämnden tilläggsbudgeteras investeringsmedel år 2020 med 200 tkr för nytt 
objekt Åtgärder Jukkasjärvi matsal, att medel för drift av moduler får tas inom kultur- och 
utbildningsnämndens egen driftbudgetram samt att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att 
köpa in moduler till Jukkasjärvi skola. 
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§ 141 forts    2019.00619  906 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Mats Taaveniku (S) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden tilläggsbudgeteras driftbudget med medel om 240 tkr för 

drift av moduler för år 2021 och framöver 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Gunnar Selbergs ändringsyrkande ska bifallas eller avslås 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
 
Ordföranden konstaterar i övrigt att kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 142    2020.01201  900 
 
 
Upprop gällande ersättningsprincip för Kiruna nya sjukhus   
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ställa sig bakom skrivelsen till Region Norrbotten 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förslag till skrivelse från kommunledningen av vilken framgår att i snart 20 år har Kiruna 
kommun levt med den pågående stadsomvandlingen. En process då stora delar av en stadskärna rivs 
för att återuppbyggas på en ny plats är en situation som aldrig tidigare uppstått i Sverige. Genom åren 
har både Kiruna kommun och LKAB fått allt större erfarenhet och kunskap om vilka vägval som är 
framgångsrika för såväl samhällets behov som gruvbolagets fortlevnad.  
 
Nu pågår förhandlingar mellan LKAB och Region Norrbotten om hur gruvbolaget ska ersätta Kiruna 
sjukhus. LKAB kan bygga ett nytt sjukhus i Kiruna åt Regionen, eller ersätta det befintliga sjukhuset 
med en summa pengar. Kiruna kommun har erfarenhet av fördyrade byggprojekt, inte minst i en tid då 
stora byggnationer pågår parallellt på en begränsat geografiskt område. Specifikt vad avser sjukhus-
byggen finns nationell erfarenhet av betydande budgetöverskridanden när nya sjukhus byggs.  
 
Om Regionen i förhandlingarna med LKAB väljer ett ersättningsbelopp för Kiruna sjukhus för att sedan 
bygga upp ett nytt sjukhus innebär det att Regionen axlar en enorm ekonomisk risk. Om den ersättning 
man får inte räcker till för att bygga det nya sjukhuset måste man täcka upp detta med Norrbott-
ningarnas gemensamma skattemedel. Region Norrbotten har redan en ansträngd ekonomi, och skatte-
betalarna i Norrbotten ska inte drabbas av skador som orsakas av gruvbrytning.  Det ska betalas av 
gruvbolaget.  
 
Vi uppmanar därför Regionen att begära att LKAB ersätter regionen med ett nytt sjukhus, nyckel mot 
nyckel, så att LKAB därmed tar hela kostnadsansvaret för återuppbyggandet med sjukhusets samtliga 
funktioner. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-10-05, § 276, att tillföra text i sista meningen ”i Kiruna” enligt nedan: 
”Vi uppmanar därför Regionen att begära att LKAB ersätter regionen med ett nytt sjukhus i Kiruna….” 
samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunfullmäktige ställer sig bakom skrivelsen till Region Norrbotten 
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Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL), Mats Fredlund (SD), Sten Nylén (-), Åsa 
Larsson Blind (SL), Bo Ek (SJVP), Lars Törnman (S), Gunnar Selberg (C), Roger Suup (S), Birgitta 
Stålnacke (C), Siv Gunillasson-Sevä (S) och Hanna Rannerud (S) 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs m fl yrkande 
________ 
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§ 143    2020.00062  313 
 
 
Detaljplan Jägarskolan 8:5, etapp 2, del av Linbanan 1, antagande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan Jägarskolan 8:5, etapp 2, del av Linbanan 1 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens beslutar 2020-06-15, § 158, att godkänna samrådsredogörelsen samt att skicka ut 
detaljplanen på granskning.  
 
Föreligger yttrande 2020-09-11 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att detta plan-
förslag har upprättats för att göra ändringar av Detaljplan för Jägarskolan etapp 2, del av Jägarskolan 
8:5 och del av Jägarskolan 8:1 m fl (laga kraftvunnen 2018-05-07). Syftet med ändringen är att upp-
rätta två nya gator, utöka antalet E-områden, att justera byggrätterna för att möjliggöra en flexiblare 
exploatering i enlighet med fastighetsägarens behov, samt utöka antalet områden där tekniska 
anläggningar medges.  
 
I sina huvuddrag utgår nya planförslaget utifrån befintlig detaljplan och i enlighet med dess 
ursprungliga syfte. Tidigare ställningstaganden och utredningar har kunnat nyttjas och därför har 
ändringen varit avgränsad av detta. Området kommer att kunna exploateras på ett motsvarande sätt 
och användningen blir huvudsakligen bostäder.  
 
Detaljplan för Jägarskolan etapp2, del av Jägarskolan 8:5 och del av Jägarskolan 8:1 m fl vann laga 
kraft 2018-05-07 och detaljplanen har en genomförandetid om 5 år. Detta innebär att planen ändras 
inom beslutad genomförandetid, men sett till att inga externa intressen bedömts påverkas och 
ändringens ringa omfattning, har kommunen gjort bedömningen att en ändring kan göras trots 
pågående genomförandetid. 
 
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena, dessa 
har i huvudsak varit av redaktionell art. Därutöver har två E-områden (där tekniska anläggningar kan 
uppföras) utökas med 100 kvm vardera, detta för att säkerställa att tekniska försörjningen inom 
området kan tillgodoses. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-10-05, § 283, att godkänna granskningsutlåtandet med en ändring i 
granskningsutlåtandet vad gäller placering: Friliggande huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från 
fastighetsgräns mot annan tomtmark och gata, och minst 2 meter från fastighetsgräns mot övrig allmän 
platsmark. Komplementbyggnad ska placeras minst 4 meter från gata och minst 2 meter från övrig 
fastighetsgräns, 4 kap. 16 § 1 st 1 p. Rad-/kedje-/parhus, med tillhörande komplementbyggnader, ska 
placeras minst 2 meter från fastighetsgräns mot allmän platsmark, 4 kap. 16 § 1 st 1 p, att godkänna 
detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan Jägarskolan 8:5, etapp 2, del av Linbanan 1, antas. 
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Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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§ 144    2018.00397  700 
 
 
Motion, Gör en probleminventering på tillgängligheten för funktionshindrade i Kiruna 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen 
  
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 tillgänglighets-
inventering 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 förvalt-
ningar. Inom kommunkontoret ryms det kommunala handikapprådet samt representation i ett antal 
styrgrupper för projekt i nya centrum för att bevaka tillgänglighetsfrågan. Kommunala handikapp-
rådets 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 trafik-
säkerhetsfrågor 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. Tillgäng-
lighetsåtgärder 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 107, att bordlägga motionen då motionären meddelat att 
han ej kan närvara vid dagens sammanträde. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kenneth Paulsson (C) med bifall av Gunnar Selberg (C), Mats Taaveniku (S), Sirpa 

Bäckström (S) och Siv Henriksson (V) 
 
att motionen bifalls 
 
av Gunnar Selberg (C)    
 
att kommunstyrelsens förslag avslås 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Kenneth Paulssons m fl yrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kenneth Paulssons m fl yrkande 
______   
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§ 145    2019.01152  280 
 
 
Motion, Bostadsförsörjningsplan 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anse motionen besvarad med hänvisning till att uppdraget redan har tilldelats 

kommunledningsförvaltningen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2019-09-16, § 94, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
Mats Taavenikus (S) väckt motion i rubricerat ärende 
 
Av motionen framgår bland annat att den bostadsförsörjningsplan som Kiruna kommun har idag 
behöver uppdateras. När den förra antogs 2012 var stadsomvandlingen i sin linda när det gäller 
byggande. Innehållet i den gamla planen var baserat på antaganden om hur staden skulle utvecklas och 
vilka behov som skulle finnas. Idag när kommunen är mitt inne i stadsomvandlingen och den nya 
staden börjar ta form, kan man se att behovet är stort av att det görs en uppdatering av bostadsförsörj-
ningsplanen. Den ska utgöra en strategisk grund för kommande arbete med översiktsplaner och 
fördjupade översiktsplaner och kommande arbete kring detaljplaner. En uppdaterad bostadsförsörj-
ningsplan avser hela kommunens kommande behov av bostäder. 
 
Kiruna kommun har möjligheter till att locka till sig fler Kirunabor, en av de resurser kommunen har är 
den vackra naturen. Motionären anser att man behöver göra det bästa för att människor ska kunna 
bosätta sig i närheten av naturen. Förutom i centralorten borde det finnas möjligheter till att bygga, 
både året-runt boende och fritidshus, efter Nikkaluoktavägen och E-10:an, norgevägen, dessutom borde 
det finnas möjligheter för fler byggen i kommunens övriga byar. Människor i kommunen som står i 
tomtkön behöver få bättre information om hur långt bort deras ansökan är. Motionären anser att 
Kiruna kommun ska ta nästa steg för att börja planera för en ännu attraktivare kommun när det gäller 
ambitioner för byggande.  
 
Motionären föreslår 
 
att kommunfullmäktige beslutar att ge stadsbyggnadsförvaltning i uppdrag att påbörja 

arbetet med att uppdatera bostadsförsörjningsplanen för antagande till kvartal 2 2020 
 

att i uppdraget ska ingå att stadsbyggnadskontoret gör en planering för resursbehov för att 
kunna uppnå sitt uppdrag till kvartal 2 2020 

 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2019-10-14, § 283, att inhämta yttrande i ärendet från stadsbyggnads-
förvaltningen. 
 
Föreligger yttrande 2020-05-28 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilket framgår att som underlag till 
gällande översiktsplan, som antogs i december 2018, togs ett omfattande material fram gällande 
bostadsförsörjning. Översiktsplanen redogör för bostadssituationen vid tidpunkten då planen togs fram 
och analyser av framtida behov utifrån dåvarande bostadssituation.  
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Underlaget innehöll information om bostadsbrist, avveckling av bostäder, arbetsmarknaden, flykting-
situationen, flyttmönster, utbildning, tillfälligt boende, befolkningsmängd, bostadsbestånd, demografi. 
Utifrån underlaget gjordes analyser av bostadssituationen och bostadsbehovet i hela kommunen. 
Ovanstående underlag och analyser är det som vanligen ingår i ett bostadsförsörjningsprogram. 
 
Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav om att kommunfullmäktige ska ta 
fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie 
val. Senast 2024-09-11 ska fullmäktige ha antagit kommunens första planeringsstrategi. Om inte detta 
genomförs upphör översiktsplanen att vara aktuell. Avsikten med en planeringsstrategi är att den ska 
vara mer framåtsyftande än aktualitetsprövningen i och med att kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen ska vara i fokus. Därför är det också möjligt att ändra strategin från det att den 
antagits och fram till nästa ordinarie val. 
 
Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majori-
tetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. 
Planeringsstrategin bidrar till en aktiv översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och på så vis fångas 
eventuella förändrade förutsättningar. Översiktsplaneringen ges därmed en större politisk betydelse. 
 
I och med att lagändringen trätt ikraft så finns inga krav på att göra en aktualitetsbedömning av 
översiktsplanen under denna mandatperiod, men för att översiktsplanen ska fungera som ett verktyg 
för politiken måste planen vara aktuell och det görs med fördel genom en aktualitetsprövning eller en 
planeringsstrategi. Riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska antas av kommunfullmäktige under 
varje mandatperiod är ett av de underlag som behövs för att kunna bedöma översiktsplanens aktualitet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-05, § 224, att motionen anses besvarad med hänvisning till att 
uppdraget redan har tilldelats kommunledningsförvaltningen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)   
 
att  kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Stefan Sydberg (M), Krister Pounu (KD), Lars 
Törnman (S), Sten Nylén (-), Hanna Rannerud (S), Kenneth Paulsson (C) och Mats Fredlund (SD)   
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____  
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Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner: 
 

- ”Ett bredare näringsliv”, väckt av Mats Taaveniku (S) 
 

- ”Underlätta byggandet”, väckt av Mats Taaveniku (S) 
 

- ”Framtida transportsystem i Kiruna”, väckt av Mats Taaveniku (S) 
 
- ”Jämställd idrott i Kiruna kommun”, väckt av Christine Brännvall (FI) och Peter Alex 

(FI) 
 
- ”Bygg ett utegym i gröna stråket som kan användas året om”, väckt av Roger Suup (S) 
 
- ”Bygg och anslut motionsspår från nya centrum till Varggropen”, väckt av Roger Suup   
   (S) 
 
- ”Öppna möjligheten till flexiblare mötesformer för ledamöter i politiska forum i Kiruna  
   kommun”, väckt av Roger Suup (S) 

_____   
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Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga val av ersättare i kommunstyrelsen efter Elin Fors (C)  
 
att utse Mirja Niva (C), Olaus Sirmas gata 36, 980 16 Karesuando till ersättare i valnämnden 

efter Elin Fors (C)  
 
att utse Birgitta Stålnacke (C), Platågatan 5 A, 981 33 Kiruna till ersättare i överförmyndar-

nämnden efter Ulla Olsson (C)  
 
att utse Håkan Bäckström (S), Konduktörsgatan 19 B, 981 34 Kiruna till ledamot i 

överförmyndarnämnden efter Viveca Kohkoinen (S)  
 
att utse Carolina Gustafsson (V), Terrassgatan 5, 981 35 Kiruna till ersättare i kommun-

styrelsen efter Marie Persson (V)  
 
att bordlägga ersättare i Jukkasjärvi Sockens belysningsförening efter Per Eriksson (SJVP) 
______  
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Anmälan av insynspolitiker 
 
 
Vänsterpartiet gör följande anmälan: 
 
- Ida Määttä (V) till insynspolitiker i miljö- och byggnämnden efter Marie Persson (V) 
______  
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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 inköps-
samordning 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 111, att bordlägga frågan då frågeställaren inte är 
närvarande. 
______ 
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Stängning av det särskilda boendet Rosengården  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att en extern revisor utreder ärendet 
 
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 ersätt-
ningsboende 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 Örebro-
modellen. Bevisning som anförs är samtal med personalen, tagit del av utredningar och undersök-
ningsdokument 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 101, att överlämna ärendet till kommunens revisorer för 
granskning av huruvida formella brister förelegat vid stängningen av Rosengården. 
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§ 150 forts    2020.00564  730 
 
 
Föreligger skrivelse 2020-10-08 från kommunens revisorer av vilken framgår att revisorerna är 
självständiga i sitt arbete och ska utifrån de ramar kommunfullmäktige fastställt agera oberoende och 
självständigt. Det innebär att revisorerna gärna tar emot förslag på områden som är aktuella för 
granskning men att revisorerna i egenskap av förtroendevalda revisorer själva utifrån bedömning av 
risk och väsentlighet gör det slutliga valet kring vad man väljer att granska. 
 
Revisorerna har således behandlat detta ärende vid sitt revisionssammanträde 2020-09-29 och 
beslutat att inte genomför någon fördjupad granskning av detta ärende. Kommunstyrelsen har ett 
särskilt uppdrag att leda och samordna förvaltningen samt ha uppsikt över nämnderna. I syfte att 
uppnå detta är det av vikt att kommunstyrelsen säkerställer en god intern kontroll. I det fall kommun-
styrelsen bedömt att det begåtts formella brister i denna hantering bör således kommunstyrelsen 
utreda detta samt vidta nödvändiga åtgärder. 
 
Revisorerna har i egenskap av förtroendevalda revisorer tagit upp den aktuella frågan med social-
nämnden och har också för avsikt att behandla detta i den grundläggande granskningen av kommun-
styrelsen.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mattias Timander (C) 
 
att revisorernas skrivelse läggs till handlingarna 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Kenneth Paulsson (C) och Sanna Inga Poromaa (V) 
 
att en extern revisor utreder ärendet 
 
Ajournering i 5 minuter 
 
Mötet återupptas 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Magnus Gustafsson (C) och Krister Pounu (KD)  
 
Ordföranden ställer eget yrkande och Mats Taavenikus m fl yrkande under proposition och finner 
därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens yrkande 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med ordförandes yrkande röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Mats Taavenikus yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 3 ja-röster, 22 nej-röster och 18 avstår i enlighet med bilagd voteringslista  
_____ 
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§ 151    2012.01245   900 
 
 
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   
- Sjukhusets placering 
-  Kirunabostäder tilldelats tomt 2 
- Forskningskluster i kvarter 3 
- Finns endast ett hotell kvar att ersätta 
- Centrum öppnar hösten 2022, allt hinner inte bli klart och det kommer att pågå byggnationer 
- Fyra kulturbyggnader; Landström, Pekingshuset, Främlingsarmen och Cementgjutaren, kommer att 

placeras vid volymhandelsområdet  
- Klart med markanvisning på volymhandelsområdet  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S), Mats Fredlund (SD), Hanna Rannerud (S) och 
Magnus Gustafsson (C)  
_______   
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