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KALLELSE
2020-05-20

1 (3)

Om du känner dig det minsta sjuk ombeds du att inte delta på mötet. Symtom
som du ska vara särskilt uppmärksam på är feber och hosta, andningspåverkan,
snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- eller ledvärk. Stanna hemma
även vid lindriga symtom. Stanna hemma minst två dagar efter att symtomen
har upphört.
Kommunfullmäktige
Tid:

2020-06-01, kl 13.00

Plats:

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

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

Till dagens sammanträde väljs justerare från (M), (SD) och (V)
Ärenden
1

Bil nr Dnr
Avsägelser

§ nr

1

20/00050

§ 50

Ks 200511
2

§ 104 Redovisning av motioner och medborgarförslag under
beredning år 2020

2

20/00466

§ 51

3

§ 105 Förslag till budget år 2020, Karesuandoskogsallmänningen

3

20/00336

§ 52

4

§ 108 Förstudie gällande ersättning av särskilda boenden för
äldre som påverkas av stadsomvandlingen, socialnämnden

4

19/01466

§ 53

5

§ 110 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL)
och (LSS), ej verkställda beslut 2019, socialnämnden

5

19/01310

§ 54

6

§ 111 Slutdokument, E-nämndens ansvarsutövande 2019,
kommunens revisorer

6

20/00430

§ 55

7

§ 113 Redovisning och granskning av partistöd 2019

7

20/00301

§ 56

2 (3)
8

§ 115 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet
kommunala fastigheter, objekt Parkeringshus tomt 10

8

19/00619

§ 57

9

§ 117 Överlämnande av uppdrag, utdelning av Borg Mesch
idrottsmedalj, kultur- och utbildningsnämnden

9

20/00494

§ 58

10

§ 135 Årsredovisning 2019, Lapplands kommunalförbund

10

20/00534

§ 59

11

§ 138 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens
investeringsbudget 2020, stadsomvandling nytt badhus,
kommunkontoret

11

19/00619

§ 60

12

§ 140 Låneavtal för arkivhandlingar rörande Kiruna krematorium, kommunkontoret

12

20/00552

§ 61

13

§ 145 Detaljplan för ny väganslutning E10 Lokstallet,
antagande

13

14/00908

§ 62

14

§ 147 Detaljplan Renen 2, hotell m m, antagande

14

20/00044

§ 63

15

§ 148 Detaljplan Icehotel öst, Jukkasjärvi 4:38, 59:1 m fl,
antagande

15

15/01393

§ 64

16
a

Motion
§ 99

Skola, väckt av Mats Fredlund (SD)

16a 20/00050

§ 65

b

Överlämnande av motioner

16b

utgår

17

Val

17

19/00074

§ 66

Fråga, Personalflykt

18

20/00451

§ 67

12/01245

§ 68

Kf 200406
18

§ 48

19

Information om stadsomvandling

20

Information om covid-19 pandemin

Birgitta Pounu (SJVP)
Kommunfullmäktiges vice ordförande

§ 69

3 (3)
Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges
sammanträde

§ 49

Fråga, Gymnasieelevers lunch och ett digitalt
fullmäktigemöte

§ 70

Fråga, Implementering av barn- och ungdomspolitiska
strategin

§ 71

Fråga, Kommunens inköpspolicy och projekt Gironet

§ 72

Fråga, Status på detaljplan 2_4, Tarfalahallen och
kulturhuset

§ 73

Fråga, Vilket ekonomiskt mandat har en förvaltningschef

§ 74

Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal.
Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym

Utrymningsväg från kommunfullmäktiges sessionssal
Från kommunfullmäktiges sessionssal finns tre utrymningsvägar varav dörren längst in i
salen leder in i förvaltningskorridoren till närmaste trapphus B. Bakre dörrarna går till
”stora trappan” samt trapphus B, C och D i yttercirkeln. Åhörarläktaren har närmaste
utgång till trapphus E eller stora trappan ner. Återsamling vid besöksparkeringen.

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

Sida
2

§ 49
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

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda frågan om ändring av kommunfullmäktiges
arbetsordning för att möjliggöra deltagande på distans

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Birgitta Pounu (SJVP)

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

att

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bereda frågan om ändring av
kommunfullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra deltagande på distans

Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Alex (FI), Gunnar Selberg (C) och Magnus Gustafsson (C)
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Birgitta Pounus yrkanden
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00050

Sida
3

900

Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Majken Klippmarks (S) avsägelse som nämndeman i Gällivare tingsrätt

att
______

godkänna Jennie Martinez (C) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00466

Sida
4

900

Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning år 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-03-26 från kommunkontoret av vilken framgår en redovisning över de
motioner och medborgarförslag som är under beredning.
Av redovisningen framgår att av 11 motioner är tre under politisk beredning, en inväntar yttrande från
kultur- och utbildningsnämnden och sju motioner inväntar yttrande från kommunstyrelsens
förvaltningar. Ett medborgarförslag avvaktar yttrande från kommunstyrelsens förvaltning.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-04-27, § 60, att till kommunfullmäktige redovisa pågående beredning av
motioner och medborgarförslag och lägga redovisningen till handlingarna.
Föreligger revidering 2020-04-28 från kommunkontoret. Av redovisningen framgår att av 10 motioner
är en under politisk beredning, en inväntar yttrande från socialnämnden och åtta motioner inväntar
yttrande från kommunstyrelsens förvaltningar. Ett medborgarförslag avvaktar yttrande från
kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 104, att till kommunfullmäktige redovisa pågående beredning
av motioner och medborgarförslag och att lägga redovisningen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020.00336

Sida
5

488

Förslag till budget år 2020, Karesuandoskogsallmänningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Karesuandoskogsallmänningens förslag till budget år 2020

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag 2020-02-04 till budget från Karesuandoskogsallmänning enligt nedanstående
sammanfattning (tkr):
Inkomster
Räntor, Bank, Obligationer, Aktie
Jaktavgift
Skogsförsäljning
Summa inkomster
Utgifter
Förvaltningskostnader:
Ordförandearvode
Vice ordförandearvode
Revisorarvode
Resor, traktamente, styrelsesammanträden
Kontorshyra
Bokföring, bokslut
Medlemsavgift Norrbottensallmänningars förbund
Representation
Kontorsmaterial
Arbetsgivaravgift
Försäkringar
Telefon
Övriga oförutsedda
Summa förvaltningskostnader
Skogsvård
Röjning av rågångar
Underhåll
Byggnader
Avskrivningar
Inventarier
Byggnader
Skogsvägar
Skogsvård och underhållskostnader
Summa utgifter

Justerandes sign

23 100
33 000
350 000
406 100

25 000
5 000
2 120
60 000
8 400
41 000
4 500
1 500
30 000
35 400
2 500
15 000
230 420
25 000
18 000
5 000
3 000
51 000
281 420

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

§ 52 forts

2020.00336

Investeringar
Skogsvägar/färdigställda ny skogsbilväg samt
öppna ny grustäkt

300 000

Sida
6

488

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 105, att Karesuandoskogsallmänningens förslag till budget år
2020 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Under denna punkt träder ålderspresidenten in och frågar kommunfullmäktige om förslag på vem som
går in som ordförande under denna punkt. Kommunfullmäktige utser Kenneth Stålnacke (-).
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Birgitta Pounu (SJVP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under
ärendets behandling och beslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2019.01466

Sida
7

730

Förstudie gällande ersättning av särskilda boenden för äldre som påverkas av
stadsomvandlingen, socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

påbörja planering och projektering av nytt äldreboende med ca 100 platser för planerad
färdigställande 2022-10-01

att

tilläggsbudgetera socialnämnden medel om 4 mnkr för att kunna påbörja projektering och
planering av nytt äldreboende i centrala Kiruna

att

ta medel om 4 mnkr från stadsomvandlingsmedel

att

socialnämnden får återkomma med utökad driftbudgetäskande i budgetarbetet för år
2022 och flerårsplan 2023-2024

att

ändra i socialförvaltningens dokument begreppet särskilt boende till vård- och
omsorgsboende

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2019-10-29, § 321, från socialnämnden av vilket framgår att förvaltningen har ett
antal verksamheter som berörs av stadsomvandlingen de kommande åren och ett antal fastigheter som
man bedömer inte är resurs- eller ekonomisk effektiva att ha kvar.
I förstudien för ett nytt särskilt boende för äldre utreds vilka boenden som berörs först och vilka som
eventuellt måste ersättas av andra skäl. Förstudien kommer fram till att Fjällgården med totalt 24
platser berörs av stadsomvandlingen 2022-2024. Rosengården med 32 platser har problem med
byggnadsrelaterad ohälsa och är i behov av en totalrenovering. Förvaltningen har kommit fram till att
boendet ej är effektivt i sin storlek och utformning och att en totalrenovering med förlängt hyreskontrakt inte är i förvaltningens intresse. Ett nytt särskilt boende bör därför byggas med plats för
Fjällgårdens och Rosengårdens brukare samt det antal korttidsplatser som socialnämnden nu skapar
tillfälligt.
Socialnämndens boendeplan för 2019 visar också på ett ökat behov av boendeplatser i en tioårsprognos.
Förstudien visar att utifrån behov, organisation och effektivitet är 80 platser en optimal storlek för ett
nytt boende. I förstudien har styrgruppen utvärderat olika entreprenads- och driftsformer samt
respektive påverkan på resurser, ekonomi och tidsperspektiv. Förvaltningen föreslår, också av resursoch tidsskäl, att Kirunabostäder AB blir upphandlande part och förvaltare av byggnaden.
Socialnämnden beslutar
att

ersätta Fjällgården, Rosengården och Korttids med ett nytt särskilt boende för äldre om
74-80 platser

att

upphandling av projektering och entreprenad sker med KBAB som byggherre och
framtida förvaltare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
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2019.01466
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8
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föreslå kommunstyrelsen att avsätta medel för projektering och omställningskostnader
samt investeringsmedel och driftsbudget för ett nytt boende

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen 2020-02-24, § 45, beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för vidare
beredning.
Föreligger protokoll 2020-03-17, § 106, från socialnämnden av vilket framgår att tidsplanen för att
uppföra ett nytt äldreboende blir allt mer akut varför projektering och planering av nytt särskilt boende
bör påbörjas skyndsamt. Projektering förväntas ta ett år och faktisk byggtid beräknas till 18 månader
efter att alla tillståndspliktiga lov har vunnit laga kraft. I samband med att avvecklingen av att Rosengården tidigarelagts och Fjällgårdens hyresavtal upphör september 2022 har behovet av särskilda
boendeplatser accentuerats. För att klara framtidens behov av äldreboendeplatser behöver Kiruna
kommun ca 100 boendeplatser i en nära framtid. Då vissa delar av nuvarande bostadsbestånd påverkas
direkt eller indirekt av stadsomvandlingen återfinns frågan i det centrala stadsomvandlingsprojektet.
Att tydliggöra ansvarsfrågan för ersättningsbostäder är komplicerat och kompliceras ytterligare av att
vissa delar av bostadsbeståndet hyrs av Region Norrbotten. Kommunledningens ambition att lösa
denna problemställning sammanhållet är lovvärt men riskerar att förlänga beslutsprocessen. Socialnämndens önskemål är att planering- och projekteringsprocessen för nytt äldreboende frigörs från
stadsomvandlingens avtalsprocess för att inte tappa värdefull planeringstid.
Socialnämnden beslutar
att

påbörja planering och projektering av nytt äldreboende med ca 100 platser för planerad
färdigställande 2022-10-01

att

socialnämnden tilldelas medel om 4 miljoner kronor för att kunna påbörja projektering
och planering av nytt äldreboende i centrala Kiruna

att

socialnämnden långtidsbudget utökas med driftsmedel from 2022-10-01

Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 108, att planering och projektering av nytt äldreboende
påbörjas med ca 100 platser för planerad färdigställande 2022-10-01, att socialnämnden tilläggsbudgeteras medel om 4 mnkr för att kunna påbörja projektering och planering av nytt äldreboende i
centrala Kiruna, att medel om 4 mnkr tas från stadsomvandlingsmedel samt att socialnämnden får
återkomma med utökad driftbudgetäskande i budgetarbetet för år 2022 och flerårsplan 2023-2024
Yrkande och beslutsgång
Under denna punkt återinträder kommunfullmäktiges vice ordförande.
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Mats Niemi (S), Sten Stridsman (V) och Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019.01466

Sida
9
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av

Siv Gunillasson-Sevä (S) med bifall av Sten Stridsman (V), Gunnar Selberg (C) och Sten
Nylén (-)

att

i socialförvaltningens dokument ändras begreppet särskilt boende till vård- och
omsorgsboende

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Siv Gunillasson-Sevä m fl ändringsyrkande ska
bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2019.01310

Sida
10

700

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut
2019, socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-03-17, § 101, från socialnämnden av vilken framgår att socialtjänstlagen
(SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska socialnämnden till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många beslut enligt SoL och LSS som inte kunnat
verkställas. I rapporten ska det framgå vilken typ av insats besluten gäller, samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.
I statistikrapporten för kvartal 4-2019 har 26 beslut rapporterats. Det innebär att verkställighet dröjt
tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett avbrott i verkställigheten eller att beslut faktiskt
blivit verkställda under perioden. Ett ärende avser daglig verksamhet enligt LSS, sex ärenden avser
kontaktperson enligt LSS, fem ärenden avser särskilt boende enligt LSS och 14 ärenden avser särskilt
boende enligt SoL.
Socialnämnden beslutar
att

statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-11, § 110, att delge sammanställning och redovisning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår vidare att redovisningen läggs till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Sirpa Bäckström (S) och Agneta Björnström (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00430

Sida
11

912

Slutdokument, E-nämndens ansvarsutövande 2019, kommunens revisorer
Kommunfullmäktige beslutar
att

E-nämnden får återkomma till Kiruna kommunfullmäktige med förslag till åtgärder med
anledning av revisionsrapporten

Beskrivning av ärendet
Föreligger slutdokument 2020-03-25 från kommunens revisorer av vilket framgår att revisorerna
genomfört en årlig grundläggande granskning av nämndens ansvarsutövande. För år 2019 års
verksamhet har revisorerna genomfört en dokumentationsgranskning med inriktning på ändamålsenlighet, ekonomisk styrning samt intern kontroll. I granskningen har revisorerna biträtts av
sakkunniga från PwC.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att e-nämndens ansvarsutövande under 2019 har varit
tillräcklig. Revisorerna baserar deras bedömning på framförallt följande iakttagelser:
- Granskningen har omfattat tillgänglig dokumentation; reglemente, verksamhetsplan 2019,
verksamhetssummering för 2018 och 2019 samt protokoll från 2018-12-11 till och med 2019-12-17.
- Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt
under verksamhetsår 2019.
- Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt under år 2019.
- Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under
verksamhetsår 2019. Det är fortsatt relativt lågt deltagande vid nämndens sammanträden, men
deltagandet har blivit bättre från föregående år.
Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar revisorerna följande rekommendationer:
- Att tydliggöra vad, när och hur rapportering ska ske till nämnden
- Att formulera tydliga verksamhetsmål som gäller för respektive verksamhetsår.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 111, att E-nämnden får återkomma till Kiruna kommunfullmäktige med förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporten.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

§ 56

2020.00301

Sida
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Redovisning och granskning av partistöd 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna redovisning av kommunalt partistöd för 2019 från Sverigedemokraterna,
Sámelistu/Samelistan, Norrbottens sjukvårdsparti, Socialdemokraterna, Nya
Kirunapartiet, Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-04-15 från kommunkontoret av vilken framgår att de partier som har lämnat
in komplett redovisning med granskningsrapport är Sverigedemokraterna, Sámelistu/Samelistan,
Norrbottens sjukvårdsparti, Socialdemokraterna, Nya Kirunapartiet, Feministiskt initiativ,
Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. Kommunkontoret har vid genomgång av inlämnade
redovisningar med tillhörande granskningsrapporter inte kunnat se några oegentligheter i handlingarna hos något av partierna.
Av riktlinjerna för kommunalt partistöd framgår bland annat att mottagare av partistödet årligen ska
lämna en skriftlig redovisning senast 6 månader efter utgången av förevarande kalenderår, det vill säga
den 30 juni. Redovisningen ska visa att partistöd har använts för det ändamål som anges i kommunallagen.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 113, att redovisning av kommunalt partistöd för 2019 från
Sverigedemokraterna, Sámelistu/Samelistan, Norrbottens sjukvårdsparti, Socialdemokraterna, Nya
Kirunapartiet, Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2019.00619

Sida
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Anhållan om tilläggsbudgetering. kommunstyrelsens investeringsbudget 2020,
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, objekt Parkeringshus tomt 10,
kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet
kommunala fastigheter, medel om 38 mnkr för objekt P-hus tomt 10 (IV-10926)

att

ha tydligare kostnadskalkyler i framtiden för stadsomvandlingsprojekt

att

redovisa hela parkeringshuset vid fullmäktiges sista möte i år

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-11-15 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunfullmäktige
beslutar 2018-12-10, § 128, att godkänna förslag till köpeavtal, entreprenadavtal samt avtal om
parkeringsköp för att upprätta ett parkeringshus på tomt 10 samt att inarbeta nytt objekt Parkeringshus
i kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2019. Budgeten för befintligt entreprenadavtal är
60,085 mnkr.
Parkeringshuset blir delvis kringbyggt av Scandic hotell. Bägge byggnadskropparna uppförs av byggbolaget Skanska. För att möjliggöra Kiruna kommuns åtaganden har en projektledning upphandlats.
Under byggnationen har även projektering av ett färdigställande av parkeringshuset utförts som
inkluderar montering och inköp av inbyggnadsdetaljer i betongstommen till en budgeterad kostnad av
38 mnkr.
Kalkyl och bedömda kostnader för färdigställande av parkeringshuset:
1. Nedlagda och tillkommande projekteringskostnader
6 mnkr
2. Projektledning
2,5 mnkr
3. Markvärmerör
0,35 mnkr
4. Byggherrekostnader
4,5 mnkr
5. Färdigställandekostnad
11,65 mnkr
6. Tillkommande okänt (äta)
12, 76 mnkr
Summa
38 mnkr
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2019-12-09, § 334, att ge kommunkontoret i uppdrag att utarbeta förslag
till driftformer för p-verksamheten samt inför budgetberedningen för år 2021 beräkna driftkostnaderna
av parkeringshuset tillsammans med Kirunabostäder AB samt att fullfölja upphandling för att
färdigställa byggprojektet.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, tilläggsbudgeteras 38 mnkr, objekt P-hus tomt 10 (IV-10926).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 57 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2019.00619

Sida
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Kommunfullmäktige beslutar 2020-02-17, § 3, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för en
genomlysning av projektkostnader och byggherrekostnader innan beslut.
Arbetsutskottet beslutar 2020-03-09, § 33, att inhämta yttrande i ärendet från kommunkontoret.
Föreligger yttrande 2020-04-06 från kommunkontoret av vilket framgår att i samtliga fall så ligger
kostnaderna utanför det ursprungliga avtalet som tecknads för byggnationen. Kommunkontoret
preciserar nedan de olika posterna i den föreslagna investeringen:
1 Nedlagda och tillkommande projekteringskostnader 6 mnkr. Omfattar nödvändiga projekteringskostnader för att veta vad som ska finnas och vad som måste byggas in under uppbyggnadsfasen.
2 Projektledning 2,5 mnkr. Omfattar projektledning som Kiruna kommun köpt för att kommunicera
och leda projektet. Denna post är köpt externt, det vill säga inte via Kirunabostäder AB:s projektavdelningen.
3 Markvärmerör 0,35 mnkr. Omfattar nedlagda värmerör för att undvika isbildning vid infarter,
ramper mm.
4 Byggherrekostnader 4,5 mnkr. Omfattar kostnader som kommunen i egenskap av byggherre måste
ta såsom besiktningskostnader, serviceavgifter, anslutningskostnader, myndighetskostnader mm.
5 Färdigställande kostnad 11,65 mnkr. Utgör en prognostiserad kostnad för att färdigställa parkeringshuset invändig och omfattar att sätta upp motorvärmarstolpar, laddstationer för elbilar, dra
färdigt och koppla in el, sätta upp portar, kamerabevakning, brandsäkerhet, målning, färdigställa
trapphus osv.
6 Tillkommande okända poster 12,76 mnkr. Utgör kalkylerade kostnader som täcker in tillkommande
åtgärder som inte ännu är kända men som kan omfatta eventuellt sprinklersystem, utökade laddstationer för elbilar, förändringar i andra system som vi inte har överblick över. Kostnaderna för
dessa åtgärder kan bli 0 kr upp till begärd summa.
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 115, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020,
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, tilläggsbudgeteras 38 mnkr, objekt P-hus tomt 10 (IV10926).
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Sten Nylén (-) och Sten Stridsman (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Mötet ajourneras 30 minuter för kafferast.
Mötet återupptas.
av

Sten Stridsman (V)

att

ha tydligare kostnadskalkyler i framtiden för stadsomvandlingsprojekt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 57 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2019.00619

av

Roger Suup (S)

att

hela parkeringshuset redovisas vid fullmäktiges sista möte i år

Sida
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Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Alex (FI), Stefan Sydberg (M), Krister Pounu (KD), Lars
Törnman (S) och Mats Niemi (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Sten Stridsmans tilläggsyrkande ska bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Roger Suups tilläggsyrkande ska bifallas eller avslås
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00494

Sida
16

676

Överlämnande av uppdrag, utdelning av Borg Mesch idrottsmedalj, kultur- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

överföra medel om 10 000 kr från kultur- och utbildningsnämnden driftbudget,
kostnadsställe 300203, till kommunstyrelsens driftbudget, kommunkontoret
kostnadsställe 310002

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-02-06, § 12, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att i och
med omorganisation av fritids- och kulturförvaltningen år 2015 blev alla dåvarande stipendier och
utmärkelser överförda till den nya kultur- och utbildningsförvaltningen. Borg Mesch idrottsmedalj med
tillhörande stipendiet bedöms nu ha sin naturliga hemvist hos det 2019 inrättade fritidsutskottet under
kommunstyrelsen.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

överföra process samt beslut om Borg Mesch-stipendiet och idrottsmedalj till
kommunstyrelsens fritidsutskott

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-11, § 117, att ge fritidsutskottet delegation att utse stipendiat för
Borg Mesch idrottsmedalj samt att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer i samråd med
fritidsutskottets ordförande för hantering av Borg Mesch idrottsmedalj.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att medel om 10 000 kr överförs från kultur- och
utbildningsnämnden driftbudget, kostnadsställe 300203, till kommunstyrelsens driftbudget,
kommunkontoret kostnadsställe 310002.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

§ 59

2020.00534

Sida
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Årsredovisning 2019, Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Lapplands kommunalförbunds årsredovisning 2019

att

bevilja ansvarsfrihet till direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda förtroendevalda
i dessa organ

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-03-27, § 6, från Lapplands kommunalförbund av vilket framgår att de
verksamhetsmässiga målen har uppnåtts helt eller delvis under 2019. Tidsplanen för översynen av
kommunalförbundets samarbete blev reviderat enligt beslut från direktionen då man under rekrytering
av ny förbundschef valde att avvakta med det fortsatta arbetet tills tillsättningen var klar. Förslag om ny
fördelningsnyckel för gymnasiet togs fram och beslutades om i direktionen. Innan beslut om ett införande av ny fördelningsnyckel krävs ett likalydande beslut från alla medlemskommuners fullmäktige
vilket inte skett under året.
Målet om att vidareutveckla förbundets administrativa rutiner och ansvarsfördelning mellan
kommunerna har en lägre måluppfyllelse då delar av arbetet har påbörjats men bland annat på grund
av chefsbyten samt för lite personalresurser på kansliet inte har kunnat slutföras under verksamhetsåret. Samtliga finansiella mål har uppnåtts under perioden. Den sammanfattande bedömningen är att
god ekonomisk hushållning uppnåtts under verksamhetsåret.
Direktionen beslutar
att

godkänna årsredovisning 2019 för LKF

att

bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet

att

uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2019

att

årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen därefter ska överlämnas till
medlemskommunerna för erforderliga beslut

Föreligger revisionsberättelse 2020-04-06 från Lapplands kommunalförbunds revisorer av vilken
framgår att revisorerna granskat den verksamhet som bedrivs i direktionen och gymnasienämnden.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövande.
Revisorerna bedömer att
- direktionen och gymnasienämnden i Lapplands kommunalförbund i allt väsentlig har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Förbundet lever dock inte upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans och har för avsikt att
återställa underskottet under de två kommande åren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 59 forts
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2020.00534
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- direktionens och gymnasienämndens interna kontroll till övervägande del har varit tillräcklig även
om revisorernas granskning visar att behov finns av fortsatt utveckling inom internkontrollområdet
- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål, och delvis
förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt
Revisorerna tillstyrker
att

direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet

att

förbundets årsredovisning för år 2019 godkänns

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 135, att Lapplands kommunalförbunds årsredovisning 2019
godkänns samt att direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Gunnar Selberg (C), Krister Pounu (KD), Mats Taaveniku (S), Stefan Sydberg
(M), Roger Suup (S), Sten Stridsman (V), Siv Gunillasson-Sevä (S) och Mats Niemi (S) anmäler jäv och
deltar ej under ärendets behandling och beslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00619

Sida
19

906

Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2020,
stadsomvandling nytt badhus, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

med minoritetsbeslut återremittera ärendet då investeringen i nya badhuset saknar
drift- och underhållsbudget, risk och konsekvensanalys saknas för stadsomvandlingsmedel för Bolagsskolan och Parkskolan, vad kostar de olika delarna i nya badhuset och
vad är skillnaden i driftkostnader mellan nuvarande badhus och det nya

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-04-20 från kommunkontoret av vilken framgår att i gruvstadsparksavtal,
tecknade mellan kommunen och LKAB för gruvstadspark 2 (GP2) och gruvstadspark 3 (GP3), uppgår
skadeersättning för verksamhetslokaler till totalt 2,49 mdkr plus indexuppräkning för kostnadsökningar. Om hela ersättningen skulle utbetalas i juni 2020 skulle indexersättningen uppgå till totalt
313,9 mnkr och total ersättning 2,81 mdkr.
Volymen på nya badhuset är större än det gamla vilket delvis beror på förändrat regelverk. Enligt
uppgift upptog teknikdelen i badhus från 50-60-talet 15-20 % av BTA. Med dagens krav har den ytan
ökat till ca 40 %. Förutom utökad volym på grund av teknikdelar har även ytan utökats med en
familjedel, större simbassäng, samt ytor och funktioner för tillgänglighet. Ersättningen för det gamla
badhuset uppgick till 204 mnkr exklusive indexuppräkning och det nya badhuset beräknas kosta 550
mnkr att uppföra. Fem mnkr finns sedan tidigare budgeterat för förprojektering och 545 mnkr behöver
därför tilläggsbudgeteras. Kostnadsökningen bedöms rymmas inom den totala ersättningen för verksamhetslokaler i GP2- och GP3-områdena, då bland annat Parkskolan inte kommer att återuppföras.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 138, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 tilläggsbudgeteras medel om 545 mnkr för investeringsprojekt IV-10426 ”Stadsomvandling ny Simhall 2016”
samt att medel för ändamålet tas från ersättningsmedel från stadsomvandlingen enligt GP-avtalen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Mötet ajourneras i 5 minuter.
Mötet återupptas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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av

Peter Alex (FI) med bifall av Mats Taaveniku (S), Sten Stridsman (V), Siv GunillassonSevä (S), Lars Törnman (S) och Roger Suup (S)

att

ärendet återremitteras med att investeringen i nya badhuset saknar drift och underhållsbudget, risk och konsekvensanalys saknas för stadsomvandlingsmedel för Bolagsskolan
och Parkskolan, vad kostar de olika delarna i nya badhuset och vad är skillnaden i
driftkostnader mellan nuvarande badhus och det nya

av

Sten Nylén (-)

att

Peter Alexs m fl återremissyrkande avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL), Hanna Rannerud (S), Siv Henriksson (V),
Magnus Gustafsson (C), Stefan Sydberg (M) och Kenneth Stålnacke (-)
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 att ärendet avgörs idag röstar ja
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs senare röstar nej
Voteringen utfaller med 22 ja-röster och 19 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Låneavtal för arkivhandlingar rörande Kiruna krematorium, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

teckna låneavtal för arkivhandlingar mellan Kiruna pastorat och Kiruna kommun enligt
avtal daterat 2020-04-28

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-04-28 från kommunkontoret av vilken framgår att Kiruna pastorat, Svenska
kyrkan i Kiruna, anhåller den 2014-01-24 om att få överföra arkivhandlingar rörande Kiruna
krematorium från Kiruna kommuns centralarkiv till pastoratets arkiv.
Kiruna pastorat övertog krematorieverksamheten från Kiruna kommun år 2000. Eftersom pastoratet är
huvudman för begravningsverksamhet i Kiruna kommun så är det mer funktionellt att även arkivhandlingarna förvaras där.
Kommunen kan inte med stöd av gällande lagstiftning överlämna handlingarna till Kiruna pastorat.
Däremot kan arkivhandlingarna långfristigt lånas ut upp till 10 år med stöd av Lag (2015:602) om
överlämnande av allmänna handlingar samt i Förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring. Det är även möjligt att kontinuerligt förlänga låneavtalet. Låntagaren ansvarar
dock för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till det allmänna arkivmaterialet.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 140, att teckna låneavtal för arkivhandlingar mellan Kiruna
pastorat och Kiruna kommun enligt avtal daterat 2020-04-28.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Sirpa Bäckström (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets
behandling och beslut.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2014.00908

Sida
22
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Detaljplan för ny väganslutning E10 Lokstallet, antagande
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för ny väganslutning E10 Lokstallet

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2018-06-11, § 204, att godkänna granskningsutlåtande samt att skicka
detaljplan för ny väganslutning E10 Lokstallet ut på granskning.
Föreligger skrivelse 2020-02-24 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen
har varit i granskning 2 i juni-augusti 2018. Kommunen fick in tio yttranden. De inkomna yttrandena
handlade bland annat om planeringsprocessen, genomförandet och ansvarsfördelningar samt
ledningar.
Efter granskningsskedet har kommunen kommit överens med LKAB, Trafikverket och bostadsrättsföreningen om lösningen och har ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och LKAB. En
särskild sammanställning beskriver hur miljöaspekter är integrerade i detaljplanen och är beskrivna
under planbeskrivningens kapitel 5.6.
Efter samråd och granskningar har inkomna yttranden sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Handlingarna har även reviderats under planprocessen. Efter
granskningen har följande väsentliga revideringar gjorts;
Planbeskrivningen:
1) Redaktionella korrigeringar samt korrigeringar från yttranden till planhandlingar.
2) Särskild sammanställning om hur miljökonsekvenser är tagit hänsyn till i detaljplanen är lagt i ett
nytt kapitel 5.6.
3) Uppdaterad text om detaljplanens genomförande.
Plankartan:
E10 har blivit färdig i oktober 2019. Grundkartan är inte uppdaterad på plankartan på grund av vinter.
1) Gatuplan för väg E10 är ersatt med relationsritningar.
2) Planbestämmelsen för buller är redigerad till: Bullernivåer får inte överstiga riktvärdena. Bullerskyddsskärm skall byggas vid Nordkalottvägen för att avgränsa vägtrafikbuller från Nordkalottvägen
till bostadskvarteret. Bullerskyddsskärm skall vara helt tät och 2 meter hög. Bullerskärmen får inte
ha några hål eller springor mot marken. Konstruktion ska byggas av trä och målas med slamfärg
(faluröd).
3) Bullerskärman på plankartan är förändrat till en kontinuerlig linje.
4) Natur- planbestämmelsen är flyttat under ”Användning av allmän plats”.
Kommunstyrelsen bedömer att följande förändringar inte har så stor påverkan till detaljplanen att en
ny granskning är aktuellt. Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för en
ny anslutningsväg från Lokstallets bostadsområde, LKABs nya bostadsområde i Luossavaara och
LKABs gruvområde till nya E10. Väganslutningen ska hantera nästan 7700 fordon/dag och därför är
det viktigt att lösningen är bra och trafiksäker.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

§ 62 forts

2014.00908

Sida
23

313

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-11, § 145, att godkänna granskningsutlåtandet 2 och bedöma att
förändringar som är gjorda efter granskning 2, inte leder till ytterligare granskning samt att godkänna
detaljplanen.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan för ny väganslutning E10 Lokstallet antas.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00044

Sida
24

313

Detaljplan Renen 2, hotell m m, antagande
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan Renen 2, hotell m m

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-03-23, § 93, att godkänna samrådredogörelsen, att skicka ut
detaljplanen på granskning när samtliga planhandlingar har kompletterats och handlingarna ska vara
klara och godkända för utskick senast 2020-03-25 samt att en miljökonsekvensbeskrivning inte
behöver upprättas.
Föreligger skrivelse 2020-04-23 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen
har varit ute på granskning under tiden 2020-03-30 - 2020-04-22 då samråd har skett med berörda
förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med
väsentligt intresse av planen. Granskningshandlingar har skickats ut till berörda, vilka har beretts
tillfälle att yttra sig över upprättat detaljplaneförslag. Under samrådstiden har totalt 9 skriftliga
yttranden inkommit.
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena, vilket
beskrivs i granskningsutlåtandet. Därutöver har det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar
samt kompletteringar och förtydliganden av sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller
huvudsakliga innehåll. Syftet med detaljplanen är att ändra användning och byggnadshöjd samt utöka
byggrätten då detta inte medges i gällande detaljplan.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-11, § 147, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna
detaljplanen.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan Renen 2, hotell m m, antas.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Kenneth Stålnacke (-), Hanna Rannerud (S), Kenneth Nilsson (S) och
Elisabeth Andersson (M) anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling och beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 64

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2015.01393

Sida
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Detaljplan Icehotel öst, Jukkasjärvi 4:38, 59:1 m fl, antagande
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan Icehotel öst, Jukkasjärvi 4:38, 59:1 m fl

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-01-27, § 25, att skicka detaljplan Icehotel öst, Jukkasjärvi 4:38 och
59:1 ut på granskning samt att ändra planförfarandet från standardförfarande till utökat förfarande.
Föreligger skrivelse 2020-04-23 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen
har varit ute på granskning under tiden 2020-02-06 - 2020-02-27 då samråd har skett med berörda
förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med
väsentligt intresse av planen. Granskningshandlingar har skickats ut till berörda, vilka har beretts
tillfälle att yttra sig över upprättat detaljplaneförslag. Under samrådstiden har totalt 14 skriftliga
yttranden inkommit.
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena vilket
beskrivs i granskningsutlåtandet. Därutöver har det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar
samt kompletteringar och förtydliganden av sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller
huvudsakliga innehåll.
Planens syfte är att göra det möjligt att inom planområdet utveckla turism med inriktning mot verksamhet under hela året. Detaljplanen ger byggrätt för en permanent hotellbyggnad, kallad Icehotel 365,
samt utrymme för ett återkommande tillfälligt hotell som under vintersäsongen uppförs i snö och is i
ett attraktivt läge intill Torne älv.
Detaljplanen syftar också till att göra det möjligt att reglera in del av fastighet Jukkasjärvi 4:38, som
idag ägs av Kiruna kommun och arrenderas av Icehotel AB, till fastighet Jukkasjärvi 59:1. Vattenområdet är samfällt. Innan åtgärder enligt denna detaljplan vidtas måste samfälligheten utredas och
överenskommelse träffas med den part som råder över vattnet.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-11, § 148, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna
detaljplanen. Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan Icehotel öst, Jukkasjärvi 4:38, 59:1 m fl,
antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

§ 65

2019.00200

Sida
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600

Motion, Skola
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till kultur- och utbildningsförvaltningens
yttrande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-04-08, § 39, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Mats Fredlund (SD) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår att barn med psykisk ohälsa bör uppmärksammas för att ge ett tidigt stöd för
barn som behöver det. Motionären föreslår att anställa utbildade kuratorer/sjuksköterskor under ett
antal dagar i veckan i skolan. Detta för att tidigare kunna ge ett stöd till elever som behöver det. Samt
att eleverna ska kunna förbättra resultaten i skolarbetet.
Motionären föreslår
att

det finns kurator/sjuksköterska på plats

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet 2019-05-06, § 109, beslutar att inhämta yttrande i ärendet från kultur- och utbildningsnämnden.
Föreligger protokoll 2019-09-19, § 98, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att
nämnden beslutar att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande i ärendet, daterat 2019-0812, så som sitt eget.
Av förvaltningens skrivelse 2019-08-12 framgår bland annat att kultur- och utbildningsnämnden har
under våren 2019 fattat beslut om att använda sig av statsbidraget Likvärdig skola för att utöka
elevhälsans insatser i hela kommunen. Det innebär en utökning av flera personkategorier så som
skolsköterskor, kuratorer och psykologer. Dessa åtgärder bedöms kunna möta identifierade behov hos
eleverna i Kiruna kommun. Samtidigt blir detta en kompetenshöjning i hela organisationen, vilket i sin
tur kommer avlasta lärare som fått ta ett stort ansvar för dessa frågor. Rekrytering av tjänsterna pågår
för närvarande.
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 99, att motionen anses besvarad med hänvisning till kulturoch utbildningsförvaltningens yttrande.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00050

900

Val
Kommunfullmäktige beslutar
att
______

Justerandes sign

bordlägga val av nämndeman i Gällivare tingsrätt efter Majken Klippmark (S)

Utdragsbestyrkande

Sida
27

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00451

Sida
28

900

Fråga, Personalflykt
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Sten Stridsman (V) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Sten Stridsman (V) ställer frågan om vad som är orsaken till personalflykten från tillväxtavdelningen
och ekonomiavdelningen.
Kommunfullmäktige beslutar 2020-04-06, § 48, att bordlägga frågan då frågeställaren inte är
närvarande.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Stridsman (V) och Gunnar Selberg (C)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2012.01245

Sida
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Information om stadsomvandling
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) lämnar följande information om
stadsomvandlingen:
- Torg- och handelsgata samt samtliga kvarteren i nya centrum
- Järnvägsstation
- Detaljplan Gruvstadspark 2:4
- Gång- och cykelväg i Luossavaara
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S), Mats Taaveniku (S), Christine Brännvall (FI),
Annica Henelund (C) och Roger Suup (S)
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00468

Sida
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900

Information om pandemin, covid-19
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Socialchef Håkan Dahlqvist lämnar följande information om covid-19 pandemin:
- Personalsituationen inom socialförvaltningen samt brukarnas smittläge
- Fortsatt stabilt avseende covid-19. Kraftig förbättring inom särskilt boende och stabilt inom
hemtjänsten. Antalet misstänkta fall fortsätter att minska, även om det tenderar att sprida sig till nya
grupper. Detta beror sannolikt på den generella samhällssmittan som förekommer inom hela Kiruna
kommun. Allt fler av ordinarie personal börjar nu återvända i arbete. Tillgången på skyddsutrustning
är god.
- Socialförvaltningens åtgärder är bland annat att provtagning sker nu i allt större omfattning. Äldreboendena öppnar upp för besök utomhus under särskilda former. Beslut om förstärk utbildning för
sommarvikarier. Beslut om visir i förebyggande syfte inom hemtjänsten centrala Kiruna samt beslut
om visir inom äldreboende i förebyggande syfte.
Yttranden i kommunfullmäktige: Tord Eliasson (M), Birgitta Stålnacke (C), Håkan Bäckström (S), Siv
Gunillasson-Sevä (S) och Mats Fredlund (SD)
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 70

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00702
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Fråga, Gymnasieelevers lunch och ett digitalt fullmäktigemöte
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Roger Suup (S) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Roger Suup frågar om kommunstyrelsens ordförande tycker att det ska behöva ta nästan 7 veckor från
att gymnasieskolan stängde ned till att få ett besked om lunch för gymnasieeleverna.
Roger Suup frågar vidare kommunstyrelsens ordförande om det är acceptabelt med så extremt långa
ledtider eller långbänk i kommunen innan man kom till skott och öppnade upp för ett digitalt kommunfullmäktige idag 1 juni.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S) och Gunnar Selberg (C)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 71

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00703
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Fråga, Implementering av barn- och ungdomspolitiska strategin
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerad fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Christine Brännvall (FI) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Christine Brännvall (FI) frågar kommunstyrelsens ordförande hur det ligger till med implementeringen
av den barn- och ungdomspolitiska strategin och när kan vi räkna med att börja se barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor användas i styrelser, nämnder.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Christine Brännvall (FI) och Gunnar Selberg (C)
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

§ 72

2020.00705
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Fråga, Kommunens inköpspolicy och projekt Gironet
Kommunfullmäktige beslutar
att

frågorna besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande ordinarie sammanträde

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 73

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00706
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Fråga, Status på detaljplan 2:4, Tarfalahallen och Kulturhuset
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Mats Taaveniku (S) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Mats Taaveniku (S) frågar kommunstyrelsens ordförande vad statusen är när det gäller antagande av
detaljplan 2:4, vad statusen är på uppbyggnad av Tarfalahallen samt vad statusen är på Kulturhusets
kommande organisation.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Gunnar Selberg (C)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-01

2020.00708
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Fråga, Vilket ekonomiskt mandat har en förvaltningschef
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerad fråga ställd till socialnämndens ordförande Agneta
Björnström (C) av Mats Niemi (S) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Mats Niemi (S) frågar socialnämndens ordförande vilket ekonomiskt mandat har en förvaltningschef
inom kommunen, beloppsgränser inom och utanför aktuell årsbudget.
Muntligt svar från socialnämndens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S) och Agneta Björnström (C)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

