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1(3)

Datum

Kommunledningskansliet

2022-05-30

Kristoffer Baas,

kristoffer.baas@kiruna.se

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 7 juni 2022 kl. 13:00 samt
onsdagen den 8 juni 2022 kl. 09:00 i Kommunfullmäktigesalen
Centerpartiet, Moderaterna, Sjukvårdspartiet och
Kristdemokraterna sammanträder kl 09.00 i kommunfullmäktigesalen

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen
Feministiskt initiativ sammanträder kl 08.00 i samtalsrum, entréplan
Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med Socialdemokraterna kl 11.00 i Järven, Kristallen

Till dagens sammanträde väljs justerare från SJVP, M, SD

Ärende
1.

Avsägelser

2.

Val

Dnr 2022-00004 900

Dnr 2022-00004 900
3.

Röstsammanräkning

Dnr 2022-00004 900
Kommunstyrelsen 2022-05-23

4.

Årsredovisning år 2021, Kirunabostäder AB och Kiruna
Näringsfastigheter AB

Dnr 2022-00365 282
5.

Årsredovisning år 2021, Tekniska verken i Kiruna AB och Kiruna
Kraft AB

Dnr 2022-00421 530
6.

Årsredovisning år 2021, Karesuando skogsallmänning
Dnr 2022-00362 488

Anteckningar

Datum

Kiruna kommun

2022-05-30

Ärende
7.

Anhållan om tilläggsbudgetering 2022, trafikobjektslista 2022

8.

Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsbudget 2022,

Dnr 2021-00555 351

trafikobjekt

Dnr 2021-00555 351
9.

Ansökan om bidrag för reparation av Träffpunkten Kuoksu
Dnr 2022-00238 657

10. Grundläggande granskning Norrbottens e-nämnd
Dnr 2022-00373 912

11. Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
Dnr 2022-00501 21

12. Överenskommelse om samverkan - Räddningssamverkan Nord
Dnr 2022-00451 170

13. Riktlinjer för genomförande av visselblåsardirektivet
Dnr 2022-00531 119
14. Revidering av policy för god ekonomisk hushållning
Dnr 2021-00324 906

15. Uppdaterad pensionspolicy samt riktlinjer omställningsstöd och
pensioner för förtroendevalda
Dnr 2022-00545 964

16. Beräkningsunderlag för intäkter och andra förutsättningar inför
budget 2023-2026

Dnr 2022-00561 906
17. Taxor och avgifter 2023, Kultur- och utbildningsnämnden
Dnr 2022-00543 600

18. Taxor och avgifter 2023, miljö- och byggnämnden
Dnr 2022-00452 800

19. Taxor och avgifter 2023, kommunstyrelsen
Dnr 2022-00555 942

20. Taxor och avgifter 2023, Socialnämnden
Dnr 2022-00544 700

Sida

2(3)

Anteckningar

Datum

Kiruna kommun

Sida

2022-05-30

Ärende

3(3)

Anteckningar

21. Driftbudget för år 2023 och planeringsperiod 2024-2026
Dnr 2022-00559 906

22. Investeringsäskande för budgetår 2023 och planeringsår 20242026

Dnr 2022-00560 906
23. Kommunal skattesats 2023
Dnr 2022-00563 906

24. Motion, dokumentera nuvarande centrum innan det rivs
Dnr 2022-00230 900

25. Motion, Utvärdering av införd skolstruktur
Dnr 2021-01133 601

26. Motion, Gratis mensskydd till barn och ungdomar i grundskolan
Dnr 2021-01144 625

27. Motion, friluftsområde Nukutus
Dnr 2020-01012 385
28. Redovisning av motioner under beredning år 2022
Dnr 2022-00435 900

29. Överlämnande av motioner
30. Information om stadsomvandlingen

Stefan Sydberg
ordförande

Kristoffer Baas
Kommunsekreterare

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.

Sida
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1(2)

Datum

Kommunledningskansliet

2022-06-03

Kristoffer Baas,

kristoffer.baas@kiruna.se

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 7 juni 2022 kl.
13:00 samt onsdagen den 8 juni 2022 kl. 09:00 i
Kommunfullmäktigesalen
Centerpartiet, Moderaterna, Sjukvårdspartiet och
Kristdemokraterna sammanträder kl 09.00 i kommunfullmäktigesalen

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen
Feministiskt initiativ sammanträder kl 08.00 i samtalsrum, entréplan
Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med Socialdemokraterna kl 11.00 i Järven, Kristallen

Till dagens sammanträde väljs justerare från SJVP, M, SD
Ärende
31. Anhållan om tilläggsbudgetering av driftmedel 2022 för
Aurora kultur och kongress
Dnr 2022-00308 906

32. Anhållan om projekteringsmedel för tillbyggnad av
läktarplatser i Aurora kultur och kongress
Dnr 2022-00323 906

33. IT- och digitaliseringspolicy, reviderad strategi för

digitalisering och digitala tjänster 2022-2025 samt ITstrategi

Dnr 2022-00345 903
34. Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel
cykelöverfart Tuolluvaara
Dnr 2021-00373 906

35. Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel
2022, Gruvvägen-Adolf Hedinsvägen
Dnr 2022-00319 906

Anteckningar

Datum

Kiruna kommun

2022-06-03

Sida

2(2)

36. Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel
2022, tillfälliga studentbostäder
Dnr 2022-00407 906

37. Redovisning och granskning av partistöd 2021
Dnr 2022-00186 910
38. Infrastrukturbolag, Esrange SSC
Dnr 2021-00323 480

39. Detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 2, rättelse enligt
förvaltningslagen § 36
Dnr 2017-00077 313

Stefan Sydberg
ordförande

Kristoffer Baas
Kommunsekreterare

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.
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§ 43
Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerandes sign

godkänna avsägelsen från Linus Disefjord (M) som ersättare i miljö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Val
Kommunfullmäktige beslutar
att

bordlägga val av nämndeman i Gällivare Tingsrätt efter Tommy Vasara-Hammare (KD)

att

välja Sören Sidér (SJVP) till revisor i Konstmuseet i Norr efter Yngve Mannela (C)

att

välja Ragnar Fängvall (C) till revisor i Kiruna Folkets Hus och Park efter Yngve Mannela
(C)

att

välja Ragnar Fängvall (C) till revisor i Vittangi Folkets Hus efter Yngve Mannela (C)

att

välja Johan Henriksson (M) till ersättare i miljö- och byggnämnden efter Linus Disefjord
(M)

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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900

Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar
att

delgivningen läggs till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2022-04-01 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2022-04-01 till och med 2022-10-14 efter Majken
Klippmark, Socialdemokraterna, har utsett Andreas Kemi, Socialdemokraterna.
Föreligger beslut 2022-04-11 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2022-04-11 till och med 2022-10-14 efter Helene
Rundgren, Socialdemokraterna, har utsett Mari Zakariasson, Socialdemokraterna.
Föreligger beslut 2022-04-13 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2022-04-11 till och med 2022-10-14 efter Andreas Kemi,
Socialdemokraterna, har utsett Barbro Tano, Socialdemokraterna.
Föreligger beslut 2022-04-27 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ledamot i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2022-04-27 till och med 2022-10-14 efter Jörgen Ek,
Sjukvårdspartiet, har utsett Hanna Fredriksson, Sjukvårdspartiet, ny ersättare i kommunfullmäktige
för tiden från och med 2022-04-27 till och med den 2022-10-14 efter Hanna Fredriksson,
Sjukvårdspartiet, har utsett Lars Larsson, Sjukvårdspartiet
Föreligger beslut 2022-05-05 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2022-05-05 till och med 2022-10-14 efter Mari
Zakariasson, Socialdemokraterna, har utsett Robert Ylitalo, Socialdemokraterna.
Föreligger beslut 2022-05-11 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2022-05-11 till och med 2022-10-14 efter Lars Larsson,
Sjukvårdspartiet, har utsett Eilert Wanhatalo, Sjukvårdspartiet
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning år 2021, Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisningarna för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB
för år 2021

Beskrivning av ärendet
Föreligger årsredovisning för Kirunabostäder AB och Kiruna näringsfastigheter för år 2021 samt
protokoll från bolagsstämma för respektive bolag. Av protokollen framgår bland annat att respektive
bolagsstämma beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2021.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 125, att godkänna årsredovisningarna för Kirunabostäder AB
och Kiruna Näringsfastigheter AB för år 2021
Arbetsutskottet föreslår 2022-05-09, § 86, att årsredovisningarna för Kirunabostäder AB och Kiruna
Näringsfastigheter AB för år 2021 godkänns.
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning år 2021, Tekniska verken i Kiruna AB och Kiruna Kraft AB
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisningarna för Tekniska verken i Kiruna AB och Kiruna Kraft AB för år
2021

Beskrivning av ärendet
Föreligger årsredovisning för Tekniska verken i Kiruna AB och Kiruna Kraft AB för år 2021 samt
protokoll från bolagsstämma för respektive bolag. Av protokollen framgår bland annat att respektive
bolagsstämma beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2021.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 126, att godkänna årsredovisningarna för Tekniska verken i
Kiruna AB och Kiruna Kraft AB för år 2021
Arbetsutskottet beslutar 2022-05-09, § 87, att till kommunstyrelsens behandling av ärendet ska
underlaget kompletteras med årsredovisning för 2021.
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning år 2021, Karesuando skogsallmänning
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisningen för Karesuando skogsallmänning för år 2021

Beskrivning av ärendet
Föreligger årsredovisning för Karesuando skogsallmänning för år 2021.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 127, att godkänna årsredovisningen för Karesuando
skogsallmänning för år 2021
Arbetsutskottet föreslår 2022-05-09, § 88, att årsredovisningen för Karesuando skogsallmänning för år
2021 godkänns.
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Lars Jonas Kemi (SL) anmäler jäv och deltar inte i sammanträdet under
ärendets behandling och beslut
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2021-00555

Sida
7

351

Anhållan om tilläggsbudgetering 2022, trafikobjektslista 2022
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera medel om 498 119 kr för pågående trafikobjekt 1, Busshållplats
Kastanjen

att

tilläggsbudgetera medel om 537 334 kr för pågående trafikobjekt 2, Busshållplats
Raketskolan

att

tilläggsbudgetera medel om 279 223 kr för pågående trafikobjekt 3 Forskarevägen

att

tilläggsbudgetera medel om 65 164 kr för pågående trafikobjekt 3, Apatitvägen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-11-02 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken bland annat framgår
att det saknas pengar för att färdigställa de påbörjade trafikobjekten 1, 2 och 3. Kommunen hade statlig
medfinansiering för dessa objekt fram till 1 november 2021. Kommunen hade trafikobjekten ute på
anbud men ingen svarade. Åtgärderna kunde därför inte genomföras innan 1 november.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår:
att

anhålla hos kommunfullmäktige att tillskriva medel för pågående trafikobjekt 1,
Busshållplats Kastanjen, 498 119 kronor

att

anhålla hos kommunfullmäktige att tillskriva medel för pågående trafikobjekt 2,
Busshållplats Raketskolan, 537 334 kronor

att

anhålla hos kommunfullmäktige att tillskriva medel för pågående trafikobjekt 3,
Forskarevägen, 279 223 kronor

att

anhålla hos kommunfullmäktige att tillskriva medel för pågående trafikobjekt 3,
Apatitvägen, 65 164 kronor

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 128 beslutar att tilläggsbudgetera medel om 498 119 kr för
pågående trafikobjekt 1, Busshållplats Kastanjen, att tilläggsbudgetera medel om 537 334 kr för
pågående trafikobjekt 2, Busshållplats Raketskolan, att tilläggsbudgetera medel om 279 223 kr för
pågående trafikobjekt 3 Forskarevägen samt att tilläggsbudgetera medel om 65 164 kr för pågående
trafikobjekt 3, Apatitvägen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 49, forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2021-00555

Sida
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Arbetsutskottet beslutar 2022-05-09, § 90, beslutar att tilläggsbudgetera medel om 498 119 kr för
pågående trafikobjekt 1, Busshållplats Kastanjen, att tilläggsbudgetera medel om 537 334 kr för
pågående trafikobjekt 2, Busshållplats Raketskolan, att tilläggsbudgetera medel om 279 223 kr för
pågående trafikobjekt 3 Forskarevägen samt att tilläggsbudgetera medel om 65 164 kr för pågående
trafikobjekt 3, ApatitvägenFöreligger skrivelse 2021-11-02 från miljö- och byggnadsförvaltningen med
förslagen som nämns ovan.
Föreligger beslut 2021-08-30, § 234, från kommunstyrelsen om att anta trafikobjektslista 2022.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Siv Henriksson (V), Peter Aléx (Fi)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Doris Messner (SJVP)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2021-00555

Sida
9

351

Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsbudget 2022, trafikobjekt
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera medel om 1 100 tkr för trafikobjekt 4, Gångväg Apatitvägen

att

tilläggsbudgetera medel om 500 tkr för trafikobjekt 5, Lombolo

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-10-01 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken bland annat framgår
att det krävs pengar för att genomföra trafikobjekten som kommunstyrelsen har fattat beslut om. I
detta ärende äskas pengar för de trafikobjekt som inte är påbörjade. För trafikobjekt 4 gångväg
Apatitvägen krävs det 1 100 000 kr. För trafikobjekt 5 Lombolo krävs det 500 000 kr.
Förvaltningen föreslår:
att

anhålla hos kommunfullmäktige att tillskriva medel för trafikobjekt 4, Gångväg
Apatitvägen 1 100 000 kronor

att

anhålla hos kommunfullmäktige att tillskriva medel för trafikobjekt 5, Lombolo, på 500
000 kronor

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 129, tilläggsbudgetera medel om 1 100 tkr för trafikobjekt 4,
Gångväg Apatitvägen samt att tilläggsbudgetera medel om 500 tkr för trafikobjekt 5, Lombolo
Arbetsutskottet beslutar 2022-05-09, § 89, att tilläggsbudgetera medel om 1 100 tkr för trafikobjekt 4,
Gångväg Apatitvägen samt att tilläggsbudgetera medel om 500 tkr för trafikobjekt 5, Lombolo
Kommunstyrelsen beslutar 2021-08-30, § 234, från kommunstyrelsen om att anta trafikobjektslista
2022.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Sanna Inga Poromaa (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 51

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00238

Sida
10

657

Ansökan om bidrag för Träffpunkten Kuoksu
Kommunfullmäktige beslutar
att

Kuoksu hembygdsförening beviljas bidrag med 150 tkr för erforderliga reparationer av
samlingslokalen

att

medel tas från Uppdrag kommunala fastigheter, IV 10782

Beskrivning av ärendet
Föreligger ansökan 2022-03-02 från Kuoksu hembygdsförening av vilken framgår att föreningen
ansöker om bidrag för att reparera en vattenskada i golvet i samlingslokalen Träffpunkten.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 132 att Kuoksu hembygdsförening beviljas bidrag med 150
tkr för erforderliga reparationer av samlingslokalen samt att medel tas från Uppdrag kommunala
fastigheter, IV 10782
Arbetsutskottet föreslår 2022-05-09, § 93, att Kuoksu hembygdsförening beviljas bidrag med 150 tkr
för erforderliga reparationer av samlingslokalen samt att medel tas från Uppdrag kommunala
fastigheter, IV 10782
Föreligger skrivelse 2022-03-23 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
Kuoksu hembygdsförening 2018-06-14 har ansökt om bidrag för att reparera en vattenskada i golvet.
Föreningen har ett nyttjanderättsavtal, som i sin mening menar att föreningen själv ska hantera och
sköta om byggnaden. Bidrag har beviljats av kommunstyrelsen men inte kunnat nyttjas. Därav en ny
ansökan 2022-03-02.
Enligt uppgift från Kirunabostäder så finns ingen tidigare dokumentation i deras ägo om besiktningar
eller annan dokumentation gällande byggnaden.
Kommunledningsförvaltningen anser ändå att det rimligaste är att bevilja ett bidrag då vattenskador i
byggnaden i viss mån kan anses ligga utanför den normala skötselplikten. Föreningen begär även
bidrag för att åtgärda ett trasigt avloppssystem. Den punkten anser vi faller inom fastighetsägarens
åtaganden. Åtgärd av detta sker genom kommunal försorg.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kuoksu hembygdsförening beviljas bidrag med 150 tkr för
erforderliga reparationer av samlingslokalen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 51, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00238

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Sten Stridsman (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

657

Sida
11

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00373

Sida
12

912

Grundläggande granskning Norrbottens e-nämnd
Kommunfullmäktige beslutar
att

Norrbottens e-nämnd ska återkomma till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder
med anledning av revisionsrapporten

att

lägga revisionsrapporten till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-03-25 från kommunrevisorerna av vilken bland annat framgår att revisorerna
har genomfört en årlig grundläggande granskning av e-nämndens ansvarsutövande. För år 2021 års
verksamhet har de genomfört en dokumentgranskning med inriktning på ändamålsenlighet, ekonomisk
styrning samt intern kontroll. I granskningen har revisorerna biträtts av sakkunniga från PwC.
Resultatet av granskningen redovisas en rapport som bifogas till skrivelsen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att e-nämndens ansvarsutövande har varit tillräckligt.
Revisorerna lämnar följande rekommendation:
-

Säkerställ att årshjul upprättas i enlighet med nämndens årsplan samt att direktiv för
rapportering till nämnden inkluderas i årshjulet.

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 134 att Norrbottens e-nämnd ska återkomma till
kommunfullmäktige med förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att lägga
revisionsrapporten till handlingarna
Arbetsutskottet föreslår 2022-05-09, § 95, att Norrbottens e-nämnd ska återkomma till Kiruna
kommunfullmäktige med förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporten och att lägga
revisionsrapporten till handlingarna.
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 53

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00501

Sida
13

21

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

att

komplettera riktlinjerna med en förbättrade möjligheter för mindre exploateringar

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-04-22 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Lagen
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar trädde i kraft 1 januari 2015. Sedan 1 april
2017 inträdde även nya bestämmelser i 6 kap Plan- och bygglagen (2011:900). Lagkraven innebär att
kommuner måste anta riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal när kommunen ämnar ingå
sådana.
Det innebär att Kiruna kommun måste tillgodose de lagkrav som föreligger kommunen om att anta
riktlinjer, när förmedling av kommunal mark utövas genom att tilldela markanvisning eller då
kommunala intressen berörs vid exploatering, som vidare regleras i exploateringsavtal.
Exploateringsavtal handlar om att reglera ansvar och kostnader samt andra förhållanden av betydelse
för utbyggnaden vid av annan ägd mark. Medan markanvisning handlar om att reglera utbyggnad enligt
kommunala plandokument, antagna politiska mål och detaljplan på kommunalt ägd mark.
Enligt prop. 2013/14:126 s. 227 är motiv till upprättandet av riktlinjer för markanvisning att ge ökad
transparens, öppenhet och konkurrens samt verka som ett stöd till kommuner. SOU 2012:91 beskriver
det som att ändringar i PBL genom att införa bland annat de s.k. exploatörsbestämmelserna syftade till
att medföra rättssäkerhet, medborgarinflytande och leda till ett system som blir kostnadseffektivt samt
stimulera till en effektiv konkurrens inom bygg- och anläggningssektorn. En skälig och rättvis
ekonomisk fördelning av kostnaderna för genomförandet skulle med detta uppnås mellan kommuner,
fastighetsägare och andra intressenter.
Eftersom kommunen redan utövar markanvisning och tecknar exploateringsavtal i utbyggnad av
detaljplaner behöver riktlinjer för detta antas. Arbetet med framtagande av dessa riktlinjer påbörjades
år 2019 och har kunnat färdigställas under vårvinter 2022 för att lyftas för beslut.
Riktlinjerna ska spegla den övergripande planeringen i översiktsplanen och fördjupande
översiktsplaner, som är viktiga verktyg vid all exploatering i kommunen. Ett viktigt syfte i förarbeten till
lagutformning är att genom att anta riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal underlätta för
byggherrar att öka förutsägbarheten i vad kommunen kan komma att ställa för krav i en markanvisning
och generellt under vilka förutsättningar och med vilka krav kommunen ingår exploateringsavtal.
Den offentliga verksamhet som kommunen utövar bör följa kommunens arbetssätt enligt
offentligrättsliga regler gällande transparens och likabehandling, vilket har en avgörande betydelse för
byggherrar i exploateringsprocesser med kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 53, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00501
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Dokumentet ska också verka vägledande och tillämpbart för tjänstepersoner, varför prioritet lagts i att
hitta utrymme för olika alternativ som ger möjlighet att anpassa kravställningar efter situationer och få
till en effektiv ärendegång. Till exempel genom att tydliggöra stadsomvandlingens redan utarbetade
metoder i markanvisningar och exploateringsavtal, som sticker ut något med hänsyn till snara
tidsaspekter och alltmer akut behov av ersättningsbebyggelse.
Under arbetets fortgång har information inhämtats från översiktsplaneringen, andra politiska beslut
och dokument så som utvecklingsplanen. Även från SKR, rapporter, lagtext, rättsfall, förarbeten,
litteratur, workshops, möten och hur andra kommuner utarbetat sina riktlinjer. Hänsyn har tagits till
hur markanvisningar skett tidigare i Kiruna kommun och hur man utformat exploateringsavtal, där
utvärdering av material skett för att hitta förbättringsmöjligheter som sedan kunnat tillämpas i
riktlinjerna. Erfarenheter från tjänstepersoner inom kommunen har varit en viktig del genomgående i
hela utformningsprocessen.
Riktlinjerna har utformats av tillväxt- och exploateringsenheten vid kommunledningsförvaltningen.
Arbetet har skickats ut på internremiss till bland annat, planenheten, bygglov, kommunikation, GIS,
kommunjurist, kommunstrateg, avdelningschef med flera
Riktlinjerna för markanvisning och exploatering har reviderats efter relevans på inkomna synpunkter
för att uteslutande bli ett dokument som kommunledningsförvaltningen står bakom och anser behöver
tillföras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

godkänna dokumentet Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 142, att godkänna dokumentet Riktlinjer för markanvisning
och exploateringsavtal samt att komplettera riktlinjerna med förbättrade möjligheter för mindre
exploateringar
Arbetsutskottet föreslår 2022-05-09, § 103, att godkänna dokumentet Riktlinjer för markanvisning
och exploateringsavtal
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00451

Sida
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Överenskommelse om samverkan - Räddningssamverkan Nord
Kommunfullmäktige beslutar
att

teckna överenskommelse om samverkan

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-04-14 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken bland annat framgår
att Räddningssamverkan Nord är det nya namnet på ett redan etablerat samarbete mellan
räddningstjänsterna i ett antal kommuner i Norr- och Västerbotten. Syftet är att öka
räddningstjänsternas gemensamma förmåga att klara omfattande, komplexa och samtidiga olyckor. Till
skrivelsen bifogas förslag på överenskommelse om samverkan.
Ändringarna i lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft fullt ut 1 januari 2022, ställer högre krav
på räddningstjänsternas ledningsförmåga. Lagen säger bland annat att ”kommunen ska ha ett
ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas”.
Ledningssystemet ska ha förmåga att dygnet runt kunna leda många samtidiga, långvariga och
komplexa insatser.
För att uppfylla dessa krav har ett antal kommuner i Norr- och Västerbotten valt att utveckla det
samarbete man haft de senaste åren. De kommuner som ingår i Räddningssamverkan Nord är Kiruna,
Gällivare, Pajala, Jokkmokk, Boden, Överkalix, Övertorneå, Luleå, Kalix, Haparanda, Skellefteå,
Vindeln, Robertsfors och Umeå. Senare under 2022 avser även Piteå, Älvsbyn, Nordmaling, Vännäs och
Bjurholm att ansluta. Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin
kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje
räddningstjänst.
Räddningstjänsten i Kiruna har haft en samverkan kring ledning och räddningsinsatser med andra
kommuners räddningstjänster i Norrbotten sedan 2013. Räddningstjänsten i Kiruna har sedan 2013
haft del i bemanningen hos SOS Alarm AB och räddningstjänsten i Luleå med ett inre befäl. Tanken är
att från sommaren 2022 utöka den gemensamma organisationen utifrån den förändrade lagstiftningen
för att förbättra förmågan att hantera flera samtidiga, komplexa och omfattande räddningsinsatser.
Räddningstjänsten i Kiruna håller just nu på att rekrytera av en insatsledare/ brandingenjör för att
kunna möta behovet av en utökad bemanning vid räddningscentralen i Luleå (RC Nord). Resurserna är
normalt placerade i Luleå i SOS Alarms lokaler på räddningsstationen i Luleå men kan användas över
hela samverkansområdet och även som förstärkning till övrigas delar av landet vid behov.
Räddningstjänsten i Kiruna har medel för den utökade bemanningen av en insatsledare/ brandingenjör
som just nu rekryteras. Större delen av Kiruna kommuns kostnader i överenskommelsen kring
samverkan kan finansieras genom att arbeta i ledningssystemet. Utökade kostnader förväntas för
utbildning samt resor i samband med möten, utbildningar och så vidare i det nya gemensamma
ledningssystemet. Utbildningsbehovet är relativt omfattande med behov av internutbildning samt att
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ändrar sitt utbildningssystem för att möta de nya
behoven. All ledningspersonal vid Kiruna räddningstjänst kommer troligtvis behöver komplettera sin
tidigare utbildning utifrån MSB:s nya utbildningsystem.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 143, att teckna överenskommelse om samverkan
Arbetsutskottet föreslår 2022-05-09, § 104, att teckna överenskommelse om samverkan
Miljö- och byggnämnden föreslår 2022-04-13 kommunfullmäktige att teckna överenskommelse om
samverkan
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att teckna överenskommelse om
samverkan
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08
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Riktlinjer för genomförande av visselblåsardirektivet
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta riktlinjer för genomförande av visselblåsardirektivet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-05-11 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
en ny lag som stärker skyddet för den som rapporterar om missförhållanden innebär att kommunen
och de större kommunala bolagen, före den 17 juli 2022, är skyldiga att inrätta interna
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning.
Kommunledningsförvaltningens förslag bygger på förutsättningen att den webbaserade kanalen för
rapportering och återkoppling upphandlas med extern part, men att uppföljningen av ett rapporterat
missförhållande enligt lagens krav, hanteras internt av en kommitté bestående av funktioner från
kommunen och de kommunala bolag som ansluter sig.
Ett styrdokument (en riktlinje) som beskriver hela förfarandet beslutas av kommunstyrelsen. Genom
antagandet av riktlinjen uppfyller kommunen lagens krav att verksamhetsutövaren (kommunen)
skriftligen ska dokumentera sina interna rapporteringskanaler och förfaranden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår:
att

kommunstyrelsen antar Riktlinjer för genomförande av visselblåsardirektivet.

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 153 att anta Riktlinjer för genomförande av
visselblåsardirektivet
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08
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Revidering av policy för god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna revideringen av policy för god ekonomisk hushållning

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-05-10 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
förvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av policy för god ekonomisk hushållning. Policyn
reglerar bland annat hur kommunens målstyrning ska fungera och följas upp både vad gäller
verksamhetsmål och finansiella mål.
I samband med att kommunstyrelsen 2021-03-22, § 64 godkände årsredovisningen för
verksamhetsåret 2020 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till
förtydligande och revideringar i ovan nämnda policy. Förslaget till revidering berör hur kommunens
målstyrning ska fungera och följas upp samt hur god ekonomisk hushållning uppnås i kommunen.
Policyn är också reviderad i linje med införandet av den nya budgetmodellen med
prislappsbudgetering. Revideringen är ganska omfattande varför det inte är möjligt att lämna ett
dokument som redovisar alla genomförda förändringar.
Verksamhetsmål
Sedan kommunstyrelsen beslut 2021-03-22, § 64 har kommunfullmäktige 2022-04-04, § 31 antagit en
ny målinriktning för år 2022-2023. Den nya målinriktningen syftar till att kraftsamla kring ett fåtal
koncernövergripande mål för att i ännu högre grad öka den politiska genomslagskraften i verksamheten
och identifiera uppföljningsvariabler. Det innebär att kommunen inte tillämpar de sex olika
perspektiven och policy för god ekonomisk hushållning är reviderat i enlighet med detta. Genom denna
revidering föreslås att den politiska målinriktningen ska antas som ett separat dokument vid
inledningen av varje mandatperiod och revideras årligen vid behov. Majoritetspartiernas
samverkansdokument bör därför inte utgöra en del av policy för god ekonomisk hushållning eftersom
det är ett styrdokument som ska reglera hur koncernen ska arbeta med målstyrning av verksamheten
inte vad som ska vara dess innehåll
Finansiella mål
De finansiella målen är mer statiska och bör vara mer långsiktiga än en mandatperiod och finns därför
kvar som en delmängd av policy för ekonomisk hushållning. Däremot har målen reviderats och
reducerats för att vara relevanta utifrån ett koncernperspektiv. De relativt få finansiella mål som nu är
angivna i Policy för god ekonomisk hushållning bedöms sammantaget räcka för att utvärdera
kommunens finansiella ställning och huruvida kommunen under ett år haft en god ekonomisk
hushållning.
Uppföljning
Vid revideringen av rubricerat styrdokument är det också tydliggjort s hur verksamhetsmål och
finansiella mål ska följas upp och hur god ekonomisk hushållning uppnås i Kiruna kommun.
Revideringarna blir ett framtida stöd i kommunens arbete med delårs- och årsredovisning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 56, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunledningsförvaltningen föreslår:
att

revideringen av policy för god ekonomisk hushållning godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 154 att godkänna revideringen av policy för god ekonomisk
hushållning
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Peter Aléx (Fi) med bifall från Sanna Inga Poromaa (V)

att

I policyn ändra 2.2 Finansiella mål till
1) Resultatet ska uppgå till en-två procent av skatter och statsbidrag varje år.

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Mats Taaveniku (S),
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Aléx (Fi) yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00545
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Uppdaterad pensionspolicy samt riktlinjer för omställningsstöd och pensioner för
förtroendevalda
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta revidering av pensionspolicy

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-05-03 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
Pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och vid behov uppdateras. Inför en ny
mandatperiod finns ett behov att se över både pensionspolicyn och uppdatera riktlinjer för
omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda.
Pensionspolicyn innehåller den beslutsordning som gäller inom Kiruna kommun. Vad gäller anställdas
pensioner beskriver policyn vilka rutiner och möjligheter anställda har kring bland annat vilka avtal
som gäller samt löneväxling och särskild avtalspension. Policyn innehåller också vad som gäller för
pension till förtroendevalda samt tryggande av pensionsförmåner, till exempel pension till efterlevande.
Riktlinjer omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda har reviderats. OPF-KL gäller för
förtroendevalda som tillträder efter valet 2014 eller senare. Denna riktlinje gäller således inte för
förtroendevalda som redan omfattas av pensionsbestämmelserna PRF-KL, PBF eller uppnått §32 LAS
angiven ålder.
Riktlinjerna innehåller bland annat vad som gäller kring omställningsstöd som ska stödja och hjälpa
förtroendevald i hans eller hennes ställning till nytt arbete. Det är några olika insatser som den
förtroendevalda kan ansöka om. Det är skillnad på insatser om den förtroendevalda har sammanlagda
uppdrag på minst 40 procent, eller om den förtroendevalda är fritidspolitiker, med sammanlagda
uppdrag på mindre än 40 procent.
Det är kommunstyrelsen som är Kiruna kommuns pensionsmyndighet och har till uppgift att tolka och
tillämpa OPF-KL:s regler.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

Kommunfullmäktige antar revidering av pensionspolicy.

att

Kommunstyrelsen antar riktlinjer omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda

att

tidigare antagen pensionspolicy av kommunfullmäktige 2015-04-13, §37 som reviderades
2019-10-21, § 110 utgår.

att

tidigare antagna riktlinjer omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda 2015-0413, § 37 som reviderades 2019-10-21, § 110 utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 57, forts
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-23, § 156 att anta revidering av pensionspolicy, att tidigare
antagen pensionspolicy av kommunfullmäktige 2015-04-13, §37 som reviderades 2019-10-21, § 110
utgår, att anta riktlinjer omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda samt att tidigare antagna
riktlinjer omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda 2015-04-13, § 37 som reviderades 201910-21, § 110 utgår.
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08
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Beräkningsunderlag för intäkter och andra förutsättningar inför budget 2023-2026
Kommunfullmäktige beslutar
att

befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 2023-2026 fastställs till 22 580 för 2023,
till 22 630 för 2024, till 22 730 för 2025 och till 22 930 för 2026

att

till budget 2023-2026 använda SKR Cirkulär 22:15 som beräkningsgrund för skatte- och
statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra
- budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 551 047 tkr för 2023, 1 608 305 tkr för
2024, 1 665 758 tkr för 2025 och 1 726 891 tkr för 2026
- budget för generella statsbidrag till 179 099 tkr för 2023, 174 424 tkr för 2024, 166 548 tkr
för 2025 och 165 816 tkr för 2026

att

därmed fastställa preliminära intäkter till 1 730 146 tkr för 2023, 1 782 729 tkr för 2024, 1 832
306 tkr för 2025 och 1 892 707 tkr för 2026

att

till budget fastställa centrala finansposter till 40 005 tkr för 2023, till 30 533 tkr för 2024, till 27
432 tkr för 2025 och till 28 476 tkr för 2026

att

använda SKRs rekommendation för arbetsgivaravgiften samt PO-pålägg 2023 vilken är 42,75
procent

att

använda SKRs cirkulär 22:15 som beräkningsgrund för internräntan 2023
vilket är 1,25 procent enligt cirkulär

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-05-13 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Sveriges
kommuner och regioner 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 22:15. För beräkning av statsbidrag, arbetsgivaravgifter och kapitaltjänstkostnader i
budgetarbetet behövs vissa beräkningsunderlag fastställas såsom internränta, arbetsgivaravgift,
prisindex för kommunal verksamhet och befolkningssiffra till prognosunderlagen.
Prisindex för kommunal verksamhet
Prisindex för kommunal verksamhet används för att räkna upp budgetramarna utifrån prognostiserade
kostnadsökningar. Då inflationen ökat kraftigt senaste tiden är det en kraftigt ökad uppräkningsfaktor
av PKV för 2023. På grund av det oroliga omvärldsläget och följderna för ekonomins utveckling framåt
är detta en stor osäkerhetsfaktor och den kan därför komma att ändras innan budgetår 2023 börjar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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2025
2,70
2,60
2,70%

Övriga finansposter
Övriga finansposter är centralt budgeterade medel som inte direkt kan fördelas ut på nämnds nivå. Det
är pensionskostnader baserade på kommunens pensionsbolag KPA beräkningar, avskrivningar,
finansiella kostnader- och intäkter men även övergripande politiska poster som arbetsmiljö- och
omstruktureringsmedel och budget för kommunstyrelsens oförutsedda.
Arbetsgivaravgiften samt PO-pålägg
På grund av det nya pensionsavtalet som träder i kraft 1/1 2023 är den preliminära bedömningen från
SKR att arbetsgivaravgifterna inklusive avtalsförsäkringar och avtalspensioner år 2023 blir 42,75
procent av lönesumman vilket är en kraftig ökning från 2022.
Internräntan
Internräntan grundar sig på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräkning. Den föreslagna
beräkningen bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Huvudkällan är informationen från
Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig
räntenivå sett över en investerings hela livslängd. Internräntan föreslås för år 2023 att ändras till 1,25
procent vilket är en höjning mot föregående år med 0,25 procentenheter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 2023-2026 fastställs till 22 580 för 2023,
till 22 630 för 2024, till 22 730 för 2025 och till 22 930 för 2026

att

skattesatsen behålls oförändrad under hela planperioden

att

till budget 2023-2026 använda SKR Cirkulär 22:15 som beräkningsgrund för skatte- och
statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra
- budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 551 047 tkr för 2023, 1 608 305 tkr för
2024, 1 665 758 tkr för 2025 och 1 726 891 tkr för 2026
- budget för generella statsbidrag till 179 099 tkr för 2023, 174 424 tkr för 2024, 166 548 tkr
för 2025 och 165 816 tkr för 2026

att

därmed fastställa preliminära intäkter till 1 730 146 tkr för 2023, 1 782 729 tkr för 2024, 1 832
306 tkr för 2025 och 1 892 707 tkr för 2026

att

till budget fastställa centrala finansposter till 40 005 tkr för 2023, till 30 533 tkr för 2024, till 27
432 tkr för 2025 och till 28 476 tkr för 2026

att

använda SKRs rekommendation för arbetsgivaravgiften samt PO-pålägg 2023 vilken är 42,75
procent

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2022-00561

Sida
24

906

använda SKRs cirkulär 22:15 som beräkningsgrund för internräntan 2023
vilket är 1,25 procent enligt cirkulär

Hantering av ärendet
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 168 från kommunstyrelsen av vilket framgår att befolkningssiffran i
beräkningsunderlaget för budget 2023-2026 fastställs till 22 580 för 2023, till 22 630 för 2024, till 22
730 för 2025 och till 22 930 för 2026, att till budget 2023-2026 använda SKR Cirkulär 22:15 som
beräkningsgrund för skatte- och statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra, budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 551 047 tkr för 2023, 1 608 305 tkr för 2024,
1 665 758 tkr för 2025 och 1 726 891 tkr för 2026 - budget för generella statsbidrag till 179 099 tkr för
2023, 174 424 tkr för 2024, 166 548 tkr för 2025 och 165 816 tkr för 2026 att därmed fastställa
preliminära intäkter till 1 730 146 tkr för 2023, 1 782 729 tkr för 2024, 1 832 306 tkr för 2025 och
1 892 707 tkr för 2026, att till budget fastställa centrala finansposter till 40 005 tkr för 2023, till 30 533
tkr för 2024, till 27 432 tkr för 2025 och till 28 476 tkr för 2026, att använda SKRs rekommendation för
arbetsgivaravgiften samt PO-pålägg 2023 vilken är 42,75 procent samt att använda SKRs cirkulär 22:15
som beräkningsgrund för internräntan 2023 vilket är 1,25 procent enligt cirkulär
Föreligger protokoll 2022-05-16, § 2 från budgetberedningen av vilket framgår att befolkningssiffran i
beräkningsunderlaget för budget 2023-2026 fastställs till 22 580 för 2023, till 22 630 för 2024, till 22
730 för 2025 och till 22 930 för 2026, att skattesatsen behålls oförändrad under hela planperioden, att
till budget 2023-2026 använda SKR Cirkulär 22:15 som beräkningsgrund för skatte- och
statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra, - budget för skatteintäkter inklusive
slutavräkning till 1 551 047 tkr för 2023, 1 608 305 tkr för 2024, 1 665 758 tkr för 2025 och 1 726 891
tkr för 2026 - budget för generella statsbidrag till 179 099 tkr för 2023, 174 424 tkr för 2024, 166 548
tkr för 2025 och 165 816 tkr för 2026 att därmed fastställa preliminära intäkter till 1 730 146 tkr för
2023, 1 782 729 tkr för 2024, 1 832 306 tkr för 2025 och 1 892 707 tkr för 2026, att till budget fastställa
centrala finansposter till 40 005 tkr för 2023, till 30 533 tkr för 2024, till 27 432 tkr för 2025 och till 28
476 tkr för 2026, att använda SKRs rekommendation för arbetsgivaravgiften samt PO-pålägg 2023
vilken är 42,75 procent samt att använda SKRs cirkulär 22:15 som beräkningsgrund för internräntan
2023 vilket är 1,25 procent enligt cirkulär
Yrkanden och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08
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Taxor och avgifter 2023, kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämnden för år 2023 fastställs enligt förslag

att

taxor och avgifter börjar gälla 2023-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2022-04-06, § 54, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att
nämnden antar taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden år 2023 så som sitt eget
förslag samt att kultur- och utbildningsnämndens beslut enligt första att-satsen skickas till kommunfullmäktige.
Av kultur- och utbildningsförvaltningens förslag framgår:
att

bilder som används i syfte till konstnärlig gestaltning i externa offentliga eller publika
lokaler debiteras från 1 000 SEK och uppåt. Avgiften bestäms utifrån beställarens
önskemål gällande reproduktionens storlek, användningsområde och placering

att

beställningar av bilder som används i syfte till konstnärlig gestaltning i externa offentliga
eller publika lokaler hanteras av kultur- och utbildningsförvaltningen utifrån
verksamhetens förmåga

att

måltidsverksamhetens taxor och avgifter uppräknas med 7 %

att

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

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.

att

övriga taxor och avgifter behålls oförändrade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 59, forts
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Hantering av ärendet
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 169 från kommunstyrelsen av vilket framgår att bilder som används
i syfte till konstnärlig gestaltning i externa offentliga eller publika lokaler debiteras från 1 000 SEK och
uppåt. Avgiften bestäms utifrån beställarens önskemål gällande reproduktionens storlek, användningsområde och placering, att beställningar av bilder som används i syfte till konstnärlig gestaltning i
externa offentliga eller publika lokaler hanteras av kultur- och utbildningsförvaltningen utifrån
verksamhetens förmåga, att måltidsverksamhetens taxor och avgifter uppräknas med 7 %, att den del
av Biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som inte regleras genom samverkansavtal för samarbetet
Biblioteken i Norrbotten behålls oförändrade, 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, att övriga taxor och avgifter behålls
oförändrade samt att taxor och avgifter börjar gälla 2023-01-01
Föreligger protokoll 2022-05-16, § 3 från budgetberedningen av vilket framgår att bilder som används i
syfte till konstnärlig gestaltning i externa offentliga eller publika lokaler debiteras från 1 000 SEK och
uppåt. Avgiften bestäms utifrån beställarens önskemål gällande reproduktionens storlek, användningsområde och placering, att beställningar av bilder som används i syfte till konstnärlig gestaltning i
externa offentliga eller publika lokaler hanteras av kultur- och utbildningsförvaltningen utifrån
verksamhetens förmåga, att måltidsverksamhetens taxor och avgifter uppräknas med 7 %, att den del
av Biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som inte regleras genom samverkansavtal för samarbetet
Biblioteken i Norrbotten behålls oförändrade, 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, att övriga taxor och avgifter behålls
oförändrade samt att taxor och avgifter börjar gälla 2023-01-01
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Taxor och avgifter 2023, miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

taxor och avgifter för miljö- och byggnämnden för år 2023 fastställs enligt förslag

att

taxor och avgifter börjar gälla 2023-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2022-04-13 från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att nämnden har ett
antal myndighetsområden där taxor används för att ta ut avgifter för handläggning och tillsyn. Taxorna
ses över årligen och fastställs av kommunfullmäktige.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta förslaget till ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för 2023

att

timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken på 900 kr/h bibehålls för år 2023

att

anta förslaget till ändring av taxa för livsmedelskontroll för 2023

att

anta förslaget till bibehållen timtaxa på 1100 kr/h för livsmedelskontroll för 2023

att

anta förslaget till bibehållen taxa på 1100 kr för registrering av livsmedelsverksamhet för
2023

att

räddningstjänstens prislista för 2023 fastställs

att

bygglovstaxa bibehålls för år 2023

att

trafiktaxa bibehålls för år 2023

Hantering av ärendet
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 170 från kommunstyrelsen av vilken framgår att anta förslaget till
ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för 2023, att timtaxa för tillsyn enligt
miljöbalken på 900 kr/h bibehålls för år 2023, att anta förslaget till ändring av taxa för
livsmedelskontroll för 2023, att anta förslaget till bibehållen timtaxa på 1100 kr/h för
livsmedelskontroll för 2023, att anta förslaget till bibehållen taxa på 1100 kr för registrering av
livsmedelsverksamhet för 2023, att räddningstjänstens prislista för 2023 fastställs, att bygglovstaxa
bibehålls för år 2023, att trafiktaxa bibehålls för år 2023 samt att taxor och avgifter börjar gälla 202301-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 60, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00452

Sida
28

800

Föreligger protokoll 2022-05-16, § 4 från budgetberedningen av vilken framgår att anta förslaget till
ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för 2023, att timtaxa för tillsyn enligt
miljöbalken på 900 kr/h bibehålls för år 2023, att anta förslaget till ändring av taxa för
livsmedelskontroll för 2023, att anta förslaget till bibehållen timtaxa på 1100 kr/h för
livsmedelskontroll för 2023, att anta förslaget till bibehållen taxa på 1100 kr för registrering av
livsmedelsverksamhet för 2023, att räddningstjänstens prislista för 2023 fastställs, att bygglovstaxa
bibehålls för år 2023, att trafiktaxa bibehålls för år 2023 samt att taxor och avgifter börjar gälla 202301-01
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00555

Sida
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942

Taxor och avgifter 2023, kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att

taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2023 fastställs enligt förslag

att

taxor och avgifter börjar gälla 2023-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger sammanställning av kommunledningsförvaltningens taxor. Merparten av alla taxor och
avgifter kvarstår på 2023 års nivå, det vill säga ingen generell taxehöjning är genomförd.
Hantering av ärendet
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 171 från kommunstyrelsen av vilken framgår att taxor och avgifter
för kommunstyrelsen för år 2023 fastställs enligt förslag samt att taxor och avgifter börjar gälla 202301-01
Föreligger protokoll 2022-05-16, § 5 från budgetberedningen av vilken framgår att taxor och avgifter
för kommunstyrelsen för år 2023 fastställs enligt förslag samt att taxor och avgifter börjar gälla 202301-01
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S) med bifall av Sanna Inga Poromaa (V) och Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

taxan för pistade skidspår utgår

att

återgå till den tidigare taxan för tomter i Vittangi och Svappavaara, det vill säga att taxan
sänks från 500 kr/m2 till 100 kr/m2

av

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

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

av

Sanna Inga Poromaa (V)

att

föreningarnas taxor i Aurora kultur och kongress halveras

Yttranden i kommunfullmäktige: Magnus Gustafsson (C), Mats Fredlund (SD), Krister Pounu (KD),
Jonas Stålnacke (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 61, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00555

Sida
30
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus (S) ändringsyrkande 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 Taaveniku (S) förslag röstar nej
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 17 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sanna Inga Poromaas (V) ändringsyrkande 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 Sanna Inga Poromaas (V) förslag röstar nej
Voteringen utfaller med 22 ja-röster och 19 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista.
Mats Taaveniku (S) anmäler Socialdemokraternas reservation mot beslutet till förmån för eget förslag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00544

Sida
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Taxor och avgifter 2023, socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

taxor och avgifter för socialnämnden för år 2023 fastställs enligt förslag

att

taxor och avgifter börjar gälla 2023-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2022-04-19, § 61 från socialnämnden av vilken bland annat framgår De taxor och
avgifter som lyfts upp för beslut är egenavgift för färdtjänst, omvårdnadsavgifter avgifter för
hemsjukvård, avgift för korttidsboende, pris för matportioner, avgift för leverans av matportioner,
avgift för tvätt av hushållstvätt, avgift för inköp, avgift för dödsboförvaltning och avgift för
familjerådgivning.
Som en del av socialförvaltningens arbete med att komma ner i den nya ram som tilldelas förvaltningen
görs en översyn av taxor och avgifter. Vid en jämförelse med kommuner i Norrbotten visar det sig att de
inte subventionerar färdtjänstavgiften utan brukarna får betala avgiften som är beslutad till RKM. Om
socialförvaltningen minskar subventionen till hälften av vad den är idag blir avgifterna fortfarande
lägre än andra kommuner i Norrbotten.
Eftersom Kultur och utbildningsförvaltningen höjer priserna för måltiderna med 7% med hänvisning
till de ökande priserna behöver socialförvaltningen höja priserna för mat med samma procentsats 7%.
Socialförvaltningens kostnader för transporter, inköp och tvätt ökar markant och därmed behöver även
avgifterna för dessa höjas med 7%.
Avgift för förbrukningsvaror vid boende på korttidsboende. Tidigare har en avgift tagits ut per vecka.
Då boende på korttidsboende inte alltid är hela veckor är en debitering med 20 kr per dygn tydligare.
Detta innebär en höjning av avgiften per vecka men vid jämförelse med andra kommuner är elen inte
hög.
Eftersom fiket på gymnasieskolan inte drivs av SA VO från och med sommaren tas inga priser i detta
beslut. Alkoholhandläggning och hantering av tillstånd för tobaksförsäljning är överförd till annan
förvaltning och därmed fattar inte socialförvaltningen beslut om dessa.
Tidigare har inte utförda uppdrag enligt HSL debiterats brukarna. Socialförvaltningen föreslår att dessa
uppdrag ska debiteras med samma timpris som hemtjänst. Dessa uppdrag kan ibland utföras av samma
personal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 62, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00544
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Socialnämnden föreslår
att

subventionen för färdtjänstavgiften minskas till 20 % samt även halveras för rabattkort till
20 %

att

måltidspriserna höjs med 7 % på grund av kultur- och utbildningsnämndens föreslagna
höjning av pris/portion

att

taxan för tvätt, inhandling och leverans av mat höjs med 7 %

att

avgift för åtgärder enligt HSL får samma avgift per timme som hemtjänsten

att

övriga taxor och avgifter bibehålls för 2023

Hantering av ärendet
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 172 från kommunstyrelsen av vilken framgår att subventionen för
färdtjänstavgiften minskas till 20 % samt även halveras för rabattkort till 20 %, att måltidspriserna höjs
med 7 % på grund av kultur- och utbildningsnämndens föreslagna höjning av pris/portion, att taxan för
tvätt, inhandling och leverans av mat höjs med 7 %, att avgift för åtgärder enligt HSL får samma avgift
per timme som hemtjänsten, att övriga taxor och avgifter bibehålls för 2023 samt att taxor och avgifter
börjar gälla 2023-01-01
Föreligger protokoll 2022-05-16, § 6 från budgetberedningen av vilken framgår att subventionen för
färdtjänstavgiften minskas till 20 % samt även halveras för rabattkort till 20 %, att måltidspriserna höjs
med 7 % på grund av kultur- och utbildningsnämndens föreslagna höjning av pris/portion, att taxan för
tvätt, inhandling och leverans av mat höjs med 7 %, att avgift för åtgärder enligt HSL får samma avgift
per timme som hemtjänsten, att övriga taxor och avgifter bibehålls för 2023 samt att taxor och avgifter
börjar gälla 2023-01-01
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Sanna Inga Poromaa (V) med bifall av Mats Taaveniku (S), Per-Gustav Idivuoma (SL) och
Emma Taube (Fi)

att

föreslagen taxa ”subventionen för färdtjänstavgiften minskas till 20 % samt även
halveras för rabattkort till 20 %”, utgår

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Mats Fredlund (SD)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sanna Inga Poromaas (V) yrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

§ 62, forts

2022-00544

700

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 Sanna Inga Poromaa (V) förslag röstar nej
Voteringen utfaller med 22 ja-röster och 19 nej-röster
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
33

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00230

Sida
34

900

Motion, Dokumentera nuvarande centrum innan det rivs
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Föreligger motion 2022-02-27 från Roger Suup (S) av vilken bland annat framgår att vi nu har en sista
historisk chans att dokumentera det centrum som försvinner och rivs för att Kirunaborna idag och
kommande generationer ska få bevara ett kollektivt minne av centrum.
Motionären föreslår
att

Kiruna kommun behandlar motionen skyndsamt och att beslut tas innan sommaren 2022
för att dokumentationen enligt motionen ska vara möjlig att genomföra sommaren 2022

att

dokumentationen sker både som rörlig film/bilder och som stillbildsdokumentation

att

man använder en teknik som gör det möjligt att senare kunna nyttjas av kommuninvånare
och besökare enligt intentionen ovan så att de själva kan guida sig igenom det nuvarande
centrum och få uppleva de miljöer och fastigheter som rivs med anledning av
gruvbrytningen

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2022-02-28, § 19, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
följande motioner: Dokumentera nuvarande centrum innan det rivs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-03-28, § 63, att inhämta yttrande i ärendet av
kommunledningsförvaltningen.
Föreligger yttrande 2022-05-03 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
som en följd av stadsomvandlingen så pågår just nu ett stort dokumentationsprojekt i Kiruna stad där
de byggnader och miljöer som påverkas dokumenteras. Dokumentationsprojektet är ett samarbete
mellan Kiruna kommun och LKAB och har pågått sedan rivningarna av lavarna på Luossavaara 2010.
Dokumentation finns även reglerat i civilrättsliga avtal (exempel nedan från Gruvstadspark 1-avtalet
och Gruvstadspark 2-avtalet) och finansieras av LKAB. Dokumentationsplan tas fram i samråd med
kommunantikvarien och länsstyrelsen som bevakar riksintresset kulturmiljö.
Dokumentationen delas upp i en etnologisk/populärvetenskaplig dokumentation och en antikvarisk
dokumentation. Beroende på typ av byggnad eller miljö så delas dokumentationen upp i 5 olika nivåer
baserade på kulturmiljöanalysen, bevarandeplanen och arbetsgruppens arbete gällande hantering av
byggnader för flytt. Nivåerna består av nivå 1-3, där nivå 1 är högst, som gäller för byggnader som inte
skall flyttas, samt nivå Flytt och nivå Byggnadsminne.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 63, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00230

Sida
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För varje gruvstadsparksområde tas en dokumentationsplan fram av LKAB och Kiruna kommun och
som godkänns av länsstyrelsen. Alla hus som ska flyttas dokumenteras ingående så att ingenting går
förlorat vid flytten. Utöver det så är Ortdrivaren, Grundläggaren, Safari och gamla biblioteket
hus/kvarter i centrum som kommer att dokumenteras på en högre nivå. Vid skrivande stund
dokumenteras järnvägsområdet och badhuset.
Enligt dokumentationsplaneringen bör dokumentationerna ske i god tid så att dessa är klara innan
rivningslov ges. Detta då det kan finnas vissa kulturvärden som dokumentationerna pekar ut som kan
behöva tas om hand och bevaras eller om det är aktuellt för återbruk.
Etnografiska dokumentationer sker bland annat genom avhandlingar, till exempel Eugenia Segerstedts
Small town, big move som belyser samhället och medborgarnas förhållningssätt till attraktivitet och
hållbarhet genom dialoger med olika aktörer på det som nu sker i samband med
samhällsomvandlingarna i malmfälten. Förutom detta finns många andra dokumentationer i form av
intervjuer genom privata initiativ och som resulterat i böcker och fotoböcker (till exempel Kjell Törmäs
bok Ögonblick i Kiruna), som delvis finansierats av Kiruna kommun och finns att köpa för de som är
intresserade.
Dokumentationerna finns samlade och tillgängliga för allmänheten på Kiruna kommuns hemsida, i
stadshusets infocenter och kommer i framtiden även att finnas i nya Kiruna-samlingen.
Under årens lopp har man testat fram olika tekniker kring dokumentation med laserscanningar och
3D-fotografering med olika resultat. Gamla stadshuset har dokumenterats med denna teknik och finns
att se på Kiruna kommuns hemsida. En avigsida som uppkommit i samband med denna typ av
dokumentation är att det varit svårt att finna en med tiden hållbar format då it-tekniken gjort stora
framsteg och formaten blivit oläsbara. Idag finns inget särskilt filmprojekt som leds av Kiruna kommun
eller LKAB, däremot är stadsomvandlingen av stort medialt intresse och det finns en hel del material
som producerats under årens lopp och förmodligen även framtiden.
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 158 av vilken bland annat framgår att motionen anses besvarad
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S)

att

motionen bifalls

av

Gunnar Selberg (C)

att

motionen anses besvarad

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus (S) yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 64

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2021-01133

Sida
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Motion, Utvärdering av införd skolstruktur
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad

Beskrivning av ärendet
Föreligger motion 2021-12-07 från Mats Taaveniku (S) av vilken framgår att Kiruna kommun har under
lång tid varit en bra skolkommun. Tillgången på behöriga lärare har varit relativt bra och eleverna har
haft en bra skolgång. Men nu ringer larmklockorna, Kiruna kommuns skolor har på 1 år rasat från 116:e
till 271:a plats i Lärarförbundets senaste undersökning om bästa skolkommunerna i landet. När larmet
går är vårt ansvar som politiker att agera omedelbart, annars kan det vara för sent!
Det är hög tid att se till att vi som ett första steg kan bli bland de 50 bästa skolkommunerna! Att
genomföra en ny skolstruktur och de förändringar som följer, måste ske med tålamod och ett stort mått
av inkludering bland de som kommer att beröras. En förändringsprocess måste innehålla ett tydligt mål
som skapar engagemang och en tro på att det nya blir bättre än det gamla. I alla förändringsprocesser
är ett tydligt mål en förutsättning för att lyckas. Ett tydligt mål ska självklart tas fram tillsammans med
berörda. Politikens roll är att ta fram tydliga mål med professionen, sedan är det professionens uppdrag
att berätta vad man behöver och hur man ska göra för att komma dit. I dialog tillför sedan politiken de
resurser som krävs för att nå målet.
Vi kan se att ovanstående grundregler inte alls beaktats i den skolstruktur som nu genomförts av den
nya politiska ledningen med Centerpartiet i spetsen. I stället har man ”tryckt” igenom ett förslag som
saknar förankring och delaktighet från profession och övriga berörda. Vi tappar lärare i stället för att få
fler lärare, barnens vägar till de nya skolorna har blivit längre besvärligare och osäkrare. Barnens
perspektiv har inte beaktats. Lektioner ställs in och skolor har otaliga obesatta tjänster.
Skolstrukturförändringen har motverkat sitt eget syfte.
Motionären föreslår
att

kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att tillsätta en grupp för att
omgående starta en utvärdering av den nu genomförda skolstrukturen

att

gruppen ska bestå av representanter från kultur- och utbildningsnämnden, lärare och
rektorer samt föräldrar.

att

gruppen ska presentera utvärdering och analys till april 2022

att

senast maj 2022 presentera förslag till förbättringar till nu gällande skolstruktur

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-01-31, § 12 att inhämta yttrande i ärendet från kulturoch utbildningsförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 64, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2021-01133
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Föreligger yttrande 2022-02-18 från kultur- och utbildningsförvaltningen av vilken bland annat
framgår att förvaltningen redan har fått samma uppdrag av kultur- och utbildningsnämnden.
Uppdraget är redan inlett och innefattar informationsinhämtning från elever, vårdnadshavare, lärare
samt rektorer. Utvärderingen genomförs av extern part, Din samarbetspartner, vilka har fått uppdraget
av förvaltningen som för egen del inte har administrativa möjligheter att genomföra en så pass
omfattande utvärdering. Enligt tidsplan bör utvärderingen vara färdig för redovisning till kultur- och
utbildningsnämndens sammanträde i maj/juni.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-03-10 att kultur- och
utbildningsnämnden ska anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2022-03-24 att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet föreslår 2022-05-09, § 107, att avslå motionen med hänvisning till yttrandet från
kultur- och utbildningsförvaltningen
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 159 från kommunstyrelsen av vilken bland annat framgår att
motionen avslås med hänvisning till kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S)

att

motionen anses besvarad

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Kenneth Stålnacke (-), Magnus Gustafsson (C)
och Emma Taube (Fi)
Ordföranden konstaterar att endast Mats Taavenikus (S) förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

§ 65

2022-00559
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Nämndernas och styrelsens driftbudget 2023 samt flerårsplan 2024-2026
Kommunfullmäktige beslutar
att

budgetramarna för år 2023 och planeringsperiod 2024-2026 fastställs

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-05-13 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att
budgetramarna baseras på de antaganden som angavs i beräkningsunderlaget för budget 2023-2026
Förslag till driftbudgetram, teknisk ram för perioden 2023-2026 (tkr);
KIRUNA NÄMNDSRAMAR

2023
TEKNI SK
RAM 2023

Nämnder/avdelningar

REVI SI ON
ÖVERFÖRMYNDARE
VALNÄMND
KOMMUNSTYRELSE
MI LJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND
KULTUR OCH UTBI LDNI NGSNÄMND
SOCI ALNÄMND
SUMMA NETTOKOSTNADER OVAN
FI NANS
VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER
BERÄKNAT RESULTAT
Överskottsmål
Underskott + / överskott -

2023

PRI O

2023

2024

BUDGET
2023

TEKNI SK
RAM 2024

2024

PRI O

2024

2025

PLAN 2024

TEKNI SK
RAM 2025

2025

PRI O

2025

2026

PLAN 2025

TEKNI SK
RAM 2026

2026

PRI O

PLAN 2026

1 905
3 469
0
409 971
53 406
508 527
552 335
0
1 529 613
-1 690 141

64
0
0
19 995
0
50 800
55 200
0
126 059
0

1 969
3 469
0
429 966
53 406
559 327
607 535
0
1 655 672
-1 690 141

1 959
3 569
0
430 297
54 551
526 616
566 961
0
1 583 954
-1 752 196

0
0
0
16 637
0
52 600
56 700
0
125 937
0

1 959
3 569
0
446 934
54 551
579 216
623 661
0
1 709 891
-1 752 196

2 020
3 679
0
443 945
56 332
543 577
575 291
0
1 624 845
-1 804 874

0
0
0
16 637
0
54 300
57 500
0
128 437
0

2 020
3 679
0
460 582
56 332
597 877
632 791
0
1 753 282
-1 804 874

2 093
3 811
0
454 480
58 426
559 709
594 540
0
1 673 058
-1 864 231

0
0
0
16 587
0
56 000
59 500
0
132 087
0

2 093
3 811
0
471 067
58 426
615 709
654 040
0
1 805 145
-1 864 231

1 561 618
-160 528

126 059

1 687 677
-34 469
34 603
134

1 606 487
-168 242

125 937

1 732 424
-42 305
35 655
6 651

1 644 277
-180 029

128 437

1 772 714
-51 592
36 646
14 946

1 693 534
-191 173

132 087

1 825 621
-59 086
37 854
21 232

-

-

Beräkningsunderlaget för budget 2023-2026 innehåller prioriteringar enligt nedan.

Justerandes sign

2026

Utdragsbestyrkande

-

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 65, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00559

Sida
39

906

Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

budgetramarna för år 2023 och planeringsperiod 2024-2026 fastställs

Hantering av ärendet
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 173 från kommunstyrelsen av vilken framgår att budgetramarna för
år 2023 och planeringsperiod 2024-2026 fastställs
Föreligger protokoll 2022-05-16, § 7 från budgetberedningen av vilken framgår att budgetramarna för
år 2023 och planeringsperiod 2024-2026 fastställs
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

av

Mats Taaveniku (S)

att

Socialdemokraternas förslag bifalls

av

Sanna Inga Poromaa (V)

att

Vänsterpartiets förslag bifalls

Mötet ajourneras 17:10 och återupptas 17:30
Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL), Peter Aléx (Fi), Krister Pounu (KD),
Magnus Gustafsson (C), Sten Nylén (-), Mats Fredlund (SD), Elisabeth Fors (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Mats Taavenikus (S) yrkande och Sanna Inga Poromaas
(V) yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00560

Sida
40

906

Nämndernas och styrelsens investeringsbudget 2023 samt flerårsplan 2024-2026
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja äskade investeringar för budgetår 2023 och planår 2024-2026

att

Tarfalahallen sätts in som en rubrik i investeringslistan för 2023

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-05-13 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att de äskade
investeringarna ryms i kommunens investeringsutrymme som är 135 mnkr för år 2023. Äskade och
pågående investeringar som ska genomföras under 2023 och skattefinansieras uppgår till 85,1 mnkr.
Utöver investeringarna som ska rymmas i kommunens investeringsutrymme tillkommer investeringar
som är taxefinansierade eller av strategisk karaktär om 157 mnkr.
Investeringsutrymmet räknas fram genom att summera överskottsmålet och prognostiserade
avskrivningar. Investeringsutrymmet säger hur stora investeringar kommunen klarar av att
självfinansiera under året.
Investeringar kan göras utöver investeringsutrymmet men dessa investeringar behöver finansieras med
lån. Taxefinansierade investeringar och större investeringar av strategisk karaktär är exempel på
investeringar som kan göras utöver det utrymme som investeringsutrymmet medger.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

bevilja äskade investeringar för budgetår 2023 och planår 2024-2026

Hantering av ärendet
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 174 från kommunstyrelsen av vilken framgår att bevilja äskade
investeringar för budgetår 2023 och planår 2024-2026
Föreligger protokoll 2022-05-16, § 8 från budgetberedningen av vilken framgår att bevilja äskade
investeringar för budgetår 2023 och planår 2024-2026

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 66, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00560

Sida
41

906

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

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

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

av

Sten Nylén (-) med bifall av Mats Taaveniku (S) samt

att

Tarfalahallen sätts in som en rubrik i investeringslistan för 2023

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Sten Nyléns (-) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige antar det
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00563

Sida
42

906

Kommunal skattesats 2023
Kommunfullmäktige beslutar
att

den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 skattekronor, samma nivå som år 2022, för
år 2023

Hantering av ärendet
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 175 från kommunstyrelsen av vilken framgår att den kommunala
skattesatsen ska vara 23:05 skattekronor, samma nivå som år 2022, för år 2023
Föreligger protokoll 2022-05-16, § 9 från budgetberedningen av vilken framgår att den kommunala
skattesatsen ska vara 23:05 skattekronor, samma nivå som år 2022, för år 2023
Yrkanden och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2021-01144

Sida
43

625

Motion, Gratis mensskydd till barn och ungdomar i grundskolan
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen

att

även inkludera gymnasieskolan

att

medel tas från samma konto som övriga förbrukningsvaror i respektive skola

Beskrivning av ärendet
Föreligger motion 2021-12-20 från Jonas Stålnacke (S) av vilken framgår att ungefär hälften av Kiruna
kommuns barn och ungdomar har livmoder. De får olika tidigt i livet mens en gång i månaden. Trots att
vi kommit en bit på vägen med jämställdheten i Sverige kan många unga känna en skam och tycka det
är pinsamt att prata med sina föräldrar och andra vuxna om sin mens. De allra flesta får sin första mens
i grundskoleåldern. Skulle mensen komma på skoltid eller är kraftigare än väntat är det en trygghet att
mensskydd finns tillgängligt på skolans toaletter. Ingen ska behöva stanna hemma från skolan för att
de själva eller familjen inte har ekonomi att köpa mensskydd.
Eftersom mensen kan utgöra ett hinder, bland annat ifall tillgången till mensskydd inte finns, så väljer
många att avstå lektioner och aktiviteter på grund av den. Mensskydd ska ses lika naturligt som andra
förbrukningsmaterial. Idag finns det flera företag som erbjuder abonnemangstjänster, där skolan på
toaletterna får en automat för mensskydd installerad. Abonnemangstjänsterna brukar även innefatta
påfyllning och service av automaterna. Mensen ska inte vara en klassfråga. Med gratis mensskydd i
Kiruna kommuns grundskolor skapar vi en bättre trygghet för de eleverna med mens.
Motionären föreslår
att

införa gratis mensskydd på kommunens mellan- och högstadieskolor

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2021-12-20, § 203 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
följande motion: Gratis mensskydd till barn och ungdomar i grundskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-01-31, § 11 att inhämta yttrande i ärendet från kulturoch utbildningsnämnden.
Föreligger yttrande 2022-02-28 från kultur- och utbildningsförvaltningen av vilken bland annat
framgår att kultur- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om det inte innebär
ytterligare arbetsuppgifter för undervisande personal. Om det som förslaget ligger innebär någon form
av abonnemang förutsätter det tilläggsbudgetering då medel annars måste tas från läromedel. Tilläggas
kan att redan nu finns skydd hos skolsköterskorna om akuta behov föreligger.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10 att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 68, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2021-01144

Sida
44

625

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2022-03-24 att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet föreslår 2022-05-09, § 108, att bifalla motionen, att även inkludera gymnasieskolan
och att medel tas från kultur- och utbildningsnämndens driftbudget.
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 160 från kommunstyrelsen av vilken bland annat framgår att bifalla
motionen, att även inkludera gymnasieskolan samt att medel tas från samma konto som övriga
förbrukningsvaror i respektive skola
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Jonas Stålnacke (S) med bifall från Sanna Inga Poromaa (V)

att

motionen bifalls

av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2020-01012

Sida
45

385

Motion, friluftsområde Nukutus
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionens första och andra att-sats

att

bifalla motionens tredje att-sats

Beskrivning av ärendet
Föreligger motion 2021-08-23 från Mats Niemi (S) av vilken bland annat framgår att Kiruna har ett
fantastiskt friluftsområde vid Nukutus, det finns både fina laxöringssjöar och häftiga badplatser som
används av Kirunas ungdomar. Möjlighet att fiska från vägen/f.d. dammen skulle även finnas för
rörelsehindrade om vägen bakom Luossavaara skulle öppnas. El finns draget till området så det skulle
vara enkelt att starta upp en enklare servering sommartid och vid nedfarten mot dagbrottet hade en
sandstrand kunnat anläggas. En risk med området är att mobiltelefontäckningen är bristfällig, det
borde åtgärdas.
Motionären föreslår
att

uppdra till kommunledningsförvaltningen att säkerställa att vägen via Luossavaara hålls
öppen för allmänheten

att

uppdra till kommunledningsförvaltningen att säkerställa att Mobiltäckning finns i
området – idag finns ej möjlighet att ringa om olyckan skulle vara framme

att

uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheterna med friluftsområdet

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Niemi (S) väckt motion i rubricerat ärende
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-10-12, § 211 att inhämta yttrande i ärendet från
kommunledningsförvaltningen
Föreligger skrivelse 2021-11-16 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att Nuktusområdet utgör statlig mark kopplat till LKAB:s
markanvändning avseende gruvnäring.
Utifrån den information som kommunledningsförvaltningen har att tillgå har LKAB en process
pågående angående områdets möjliga utveckling mot ett mer tillgängligt och attraktivt friluftsområde.
Kommunledningsförvaltningen har en etablerad dialog med LKAB i de frågorna och tar med sig
motionärens viljeinriktning med Nukutusområdet i den dialogen samt frågan om kommunikation och
säkerhet med avseende på svag mobiltäckning i Nuktusområdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 69, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2020-01012

Sida
46

385

När det gäller tillgängligheten via den väg som motionären hänvisar till förs, sedan kommunledningsförvaltningens övertagande av fritidsverksamheten från Tekniska verken i Kiruna AB, en diskussion
med LKAB Norra driftverksamhet, angående fortsatt tillgänglighet till Luossavaaratoppen.
Kommunledningsförvaltningen tar med sig frågan om Nukutusvägens tillgänglighet till den processen.
Kommunstyrelsens fritidsutskott beslutar 2021-12-13, § 48 att avslå motionens första och andra att-sats
samt att bifalla motionens tredje att-sats
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 70

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00435

Sida
47

900

Redovisning av motioner under beredning år 2022
Kommunfullmäktige beslutar
att

redovisa pågående beredning av motioner och medborgarförslag samt att lägga
redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-04-21 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
det sammanlagt finns tjugofem motioner som inte har beretts färdigt. Åtta motioner är under politisk
behandling. Tio motioner är över ett år gamla. För att kunna avskriva motionerna som är över ett år
gamla krävs yrkande i kommunfullmäktige.
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt § 30, kommunfullmäktiges arbetsordning, ska kommunstyrelsen redovisa de motioner som inte
har beretts färdigt två gånger per år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

redovisa pågående beredning av motioner och medborgarförslag samt att lägga
redovisningen till handlingarna

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2022-05-09, § 114, att bifalla kommunledningsförvaltningens förslag.
Föreligger protokoll 2022-05-23, § 161 från kommunstyrelsen av vilken bland annat framgår att
redovisa pågående beredning av motioner och medborgarförslag samt att lägga redovisningen till
handlingarna
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

§ 71
Överlämnande av motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att

till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motion:
- Abisko badhus
- Tätare uppföljning av Miljömålen

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motion:
- Abisko badhus
- Tätare uppföljning av Miljömålen

Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Aléx (Fi)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
48

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 72

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00308

Sida
49

906

Anhållan om tilläggsbudgetering av driftmedel 2022, Aurora kultur och kongress
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera driftmedel om 2 300 tkr för år 2022 till Aurora kultur och kongress

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-03-15 från Aurora kultur och kongress av vilken framgår att styrelsen
bedömer att bolaget behöver ett tilläggsanslag för år 2022 med 2 300 tkr, men torde klara budgeten
med de medel som kommunfullmäktige tilldelat i plan för 2023.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2022-03-28, § 66, att tilläggsbudgetera driftmedel om 2 300 tkr för år 2022 till
Aurora kultur och kongress.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-25, § 93 att tilläggsbudgetera driftmedel om 2 300 tkr för år 2022
till Aurora kultur och kongress
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 73

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00323

Sida
50

906

Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel 2022, läktarplatser Aurora kultur
och kongress
Kommunfullmäktige beslutar
att

uppdrag Kommunala fastigheter IV-10782 tilldelas 1 mnkr för att skapa ett nytt
investeringsobjekt, projektering läktarplatser i kulturhuset Aurora kultur och kongress

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-03-15 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att den politiska
ledningen via Sten Nylén har inkommit med önskemål om att skapa fler läktarplatser till kulturhuset.
Utkast till lösning har upprättats av arkitekten. Det måste dock projekteras både vad gäller
konstruktion, brandpåverkan, utrymning med mera. Kostnaden för detta är bedömd till 1 Mnkr. När
detta är utfört så lämnas åtgärden ut för anbudsberäkning, via projektavdelningen. Anbudssumman
lyfts sedan till kommunstyrelsen med begäran om tilläggsmedel för utförandet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Uppdrag Kommunala fastigheter IV-10782 tilldelas 1 mnkr
för att skapa ett nytt investeringsobjekt, projektering läktarplatser i kulturhuset.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2022-03-28, § 67, uppdrag Kommunala fastigheter IV-10782 tilldelas 1 mnkr
för att skapa ett nytt investeringsobjekt, projektering läktarplatser i kulturhuset Aurora kultur och
kongress
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-25, § 94 att uppdrag Kommunala fastigheter IV-10782 tilldelas 1
mnkr för att skapa ett nytt investeringsobjekt, projektering läktarplatser i kulturhuset Aurora kultur
och kongress
Yrkanden och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Gunnar Selberg (C), Sten Nylén (-)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2022-00345

Sida
51

903

IT- och digitaliseringspolicy, reviderad strategi för digitalisering och digitala tjänster
2022-2025 samt IT-strategi
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta IT- och digitaliseringspolicy

att

anta reviderad Strategi för digitalisering och digitala tjänster 2022-2025

att

anta IT-strategi

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-03-16 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
förvaltningen arbetar för att samordna arbetet med IT, digitalisering och digitala tjänster för att
effektivisera verksamheten. Genom rubricerade styrdokument har styrning och ledning av IT och
digitalisering vidareutvecklats för att skapa förutsättningar för ett mer sammanhållet och effektivt
arbete. Den övergripande inriktningen för arbetet beskrivs i IT- och digitaliseringspolicyn. Mer
detaljerade styrning, roller och ansvar finns i underliggande strategier: Strategi för digitalisering och
digitala tjänster 2022-2025 samt IT-strategin. Arbete pågår också för att utarbeta en bredbandsstrategi.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar IT- och digitaliseringspolicy,
reviderad Strategi för digitalisering och digitala tjänster 2022-2025 samt IT-strategi
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2022-03-28, § 73, att anta IT- och digitaliseringspolicy, att anta reviderad
Strategi för digitalisering och digitala tjänster 2022–2025 samt att kommunfullmäktige antar ITstrategi
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-25, § 98 att anta IT- och digitaliseringspolicy, att anta reviderad
Strategi för digitalisering och digitala tjänster 2022–2025 samt att kommunfullmäktige antar ITstrategi
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 75

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-07--08

2021-00373

Sida
52

906

Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel 2022, cykelöverfart Tuolluvaara
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera investeringsmedel om 120 tkr för cykelpassage och övergångsställe över
Tuolluvaaravägen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-02-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att det behövs
en cykelöverfart och ett övergångsställe över Tuolluvaaravägen. Miljö- och byggnämnden antog 202106-24, § 204, ett förslag om cykelpassage och övergångsställe över Linbanevägen. Efter detta
uppdagades det att samma lösning behövs över Tuolluvaaravägen. Kostnaden för åtgärden är inte
beräknad utan kan fastställas först i projektet.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att besluta om cykelpassage och övergångsställe över
Tuolluvaaravägen samt att anhålla hos kommunfullmäktige att tillskriva 120 000 kr för detta.
Alternativt föreslår förvaltningen att ålägga TVAB att genomföra cykelpassage och övergångsställe samt
att ålägga TVAB att anhålla om medel hos kommunfullmäktige.
Hantering av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutar 2022-03-10 att anhålla hos kommunfullmäktige att tillskriva
120 000 kronor för cykelpassage och övergångsställe över Tuolluvaaravägen.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-25, § 99 att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 120 tkr för
cykelpassage och övergångsställe över Tuolluvaaravägen
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel 2022, Gruvvägen - Adolf
Hedinsvägen
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera investeringsmedel om 2,4 mnkr för projektets färdigställande

att

tillskriva LKAB om finansiering av stadsomvandlingsmedel för detta ändamål

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-03-03 från Miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att det
behövs 1,5 mnkr för att kunna färdigställa det påbörjade projektet i korsningen Gruvvägen – Adolf
Hedinsvägen. Fram till 2022-02-25 har projektet haft kostnader på 752 143 kr. Total kostnad för
projektet beräknas till 2,5 mnkr. 1 mnkr finns i budget och därmed saknas 1,5 mnkr. Under projektets
gång har lösningen trafikljus fått ge vika för en lösning med ett körfält. miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att anhålla hos kommunfullmäktige att tillskriva 1,5 mnkr för projektets
färdigställande.
Hantering av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-02-04, § 34, att anta förslag om trafikljus i korsningen Adolf
Hedinsvägen – Gruvvägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-12, § 51, att bevilja 1 mnkr i investeringsmedel för år 2021 för
trafikåtgärder på Adolf Hedinsvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-03-10, 46, att anhålla hos kommunfullmäktige att
tillskriva 1,5 mnkr för projektets färdigställande.
Kommunstyrelsen 2022-04-25, § 100 föreslår att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 1,5 mnkr för
projektets färdigställande
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Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Siv Gunillasson Sevä (S) och Mats Fredlund (SD)

att

tilläggsbudgetera investeringsmedel om 2,4 mnkr för trafiksäker lösning i korsningen

att

tillskriva LKAB om finansiering av stadsomvandlingsmedel för detta ändamål

av

Sanna Inga Poromaa (V) med bifall av Siv Gunillasson Sevä (S), Per-Gustav Idivuoma (SL)
och Mats Fredlund (SD)

att

bygga in trafikljus i korsningen

av

Sten Nylén (-)

att

avslå Sanna Inga Poromaas (V) tilläggsyrkande

Mötet ajourneras 18:35, mötet återupptas 18:40
Ordföranden konstaterar att endast Gunnar Selbergs (C) förslag föreligger
Ordföranden ställer Sanna Inga Poromaas (V) förslag och Sten Nyléns (-) avslagsyrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar att avslå Sanna Inga Poromaas (V)
förslag
Yttranden i kommunfullmäktige: Siv Henriksson (V), Mats Taaveniku (S)
______
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Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel 2022, tillfälliga studentbostäder
Kommunfullmäktige beslutar
att

avsätta 500 tkr till förstudiemedel för tillfällig uppställning av studentbostäder i form av
moduler

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-04-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
förvaltningen via kommunstrategen med flera har bedömt att det finns ett behov av en lösning med
tillfälliga studentbostäder. Lämplig plats för detta kan vara Högalidskolans bobollplan. Förstudien ska
mer fördjupat analysera behovet av media, parkeringar och grundförutsättningar samt utmynna i en
skarp förfrågan om uppförande av moduler, som leder till ett äskande i kommunstyrelsen och
fullmäktige om medel för detta. Skulle förutsättningarna vara sådana att det bedöms att ge en väldigt
stor påverkan på annat eller att det på annat sätt inte är möjligt att genomföra modulbyggnationen, så
nyttjas medlen till förstudie om annan lokalisering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avsätter 500 tkr till förstudie medel,
tillfällig uppställning studentbostäder, moduler på Högalidskolans bobollplan samt att beviljade
förstudiemedel kan nyttjas till studie av annan lokaliserings plats om så krävs.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-25, § 101 att avsätta 500 tkr till förstudiemedel för tillfällig
uppställning av studentbostäder i form av moduler på Högalidskolans bobollplan samt att beviljade
förstudiemedel kan nyttjas till studie av annan lokalisering om så krävs
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Kenneth Stålnacke (-) med bifall från Mats Fredlund (SD), Gunnar Selberg (C), Siv
Henriksson (V), Sten Nylén (-), Robert Ylitalo (S)

att

avsätta 500 tkr till förstudiemedel för tillfällig uppställning av studentbostäder i form av
moduler

Yttranden i kommunfullmäktige: Jimmy Johansson (C), Peter Aléx (Fi), Krister Pounu (KD),
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Redovisning och granskning av partistöd 2021
Kommunfullmäktige beslutar
att

redovisning av kommunalt partistöd för 2021 från Feministiskt initiativ,
Kristdemokraterna, Moderaterna, Sámelistu/Samelistan och Sverigedemokraterna,
Sjukvårdspartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna godkänns

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att Feministiskt
initiativ, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sámelistu/Samelistan och Sverigedemokraterna har lämnat
in redovisning med granskningsrapport gällande partistöd.
Kommunledningsförvaltningen har vid en genomgång av de inlämnade redovisningarna med
tillhörande granskningsrapporter inte kunnat se några oegentligheter.
Av riktlinjerna för kommunalt partistöd framgår bland annat att mottagare av partistödet årligen ska
lämna en skriftlig redovisning senast 6 månader efter utgången av föregående kalenderår, det vill säga
senast den 30 juni varje år. Redovisningen ska visa att partistödet har använts för det ändamål som
anges i kommunallagen. Till redovisningen ska biläggas ett granskningsintyg utfärdat av granskare som
är utsedd av partiet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att redovisning av kommunalt partistöd för 2021 från
Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sámelistu/Samelistan och
Sverigedemokraterna godkänns.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-25, § 107 att redovisning av kommunalt partistöd för 2021 från
Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sámelistu/Samelistan och
Sverigedemokraterna godkänns samt att redovisning av kommunalt partistöd för 2021 från
Sjukvårdspartiet och Vänsterpartiet godkänns trots att de kommit in för sent
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

redovisning av kommunalt partistöd för 2021 från Feministiskt initiativ,
Kristdemokraterna, Moderaterna, Sámelistu/Samelistan och Sverigedemokraterna,
Sjukvårdspartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna godkänns

Ordföranden konstaterar att endast eget förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Infrastrukturbolag Esrange, SSC
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda det mest lämpliga sättet att
genomföra denna satsning

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-04-22 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
ny, alltmer kompetent, billigare och miniatyriserad teknik har gjort att rymden blivit alltmer tillgänglig,
även för nya aktörer. Olika former av små satelliter kan i dag erbjuda allt fler nya funktioner till gagn
för människan på jorden. Konstellationer av små satelliter möjliggör nya lösningar för digital
kommunikation, navigation och positionering, liksom för olika former av observation av jordytan,
haven och atmosfären. Sammantaget skapas nya och stora möjligheter till en mer hållbar global
samhällsutveckling. Det råder därför ingen tvekan om att alltmer av framtidens samhällsviktiga
infrastruktur kommer att finnas i rymden.
Dessa många användningsområden för små satelliter gör att det råder en global brist på en
specialiserad förmåga att sända upp dem i omloppsbana runt jorden. I Europa saknas en specialiserad
förmåga för uppsändning av små satelliter helt, även om kapacitet för uppskjutningar sedan länge finns
på rymdbasen Kourou i franska Guyana. I den nya europeiska rymdstrategin har problemet
uppmärksammats med en tydlig målsättning att skapa en kostnadseffektiv sådan europeisk förmåga,
med fokus på att stärka ett europeiskt oberoende tillträde till rymden. Att etablera sådan förmåga är
därför viktigt och en tydlig ambition i den europeiska rymdstrategin. I Europa pågår därför flera
nationella satsningar på att etablera nya europeiska spaceports, bland annat i Norge, Storbritannien,
Portugal och Spanien.
Rymdindustrin i Kiruna
Forskningen och rymdindustrin i Kiruna kommun intar en särställning. Det finns starka kopplingar
mellan dessa sektorer och utbildning, vilket kraftfullt stärker Kirunas förutsättningar som
utbildningsort. Rymdindustrin ger Kiruna en unik och positiv profil som tekniskt och akademiskt
samhälle vilket är värdefullt även i tillväxtavseende, Kiruna blir mer attraktivt. Den direkta effekten för
Kiruna med en expanderande rymdbransch med hundratals nya arbetstillfällen och ett ökat resande är
givetvis ännu viktigare.
Vi bedömer rymdindustrin som den bransch som tillsammans med turismen har den största
tillväxtpotentialen. Projektet ”New Esrange” är därför högprioriterat för Kiruna kommun och ett av
kommunens uttalade mål är att få ”New Esrange” etablerat. IRF och LTU är två andra centrala aktör
som vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar åt för fortsatt utveckling av sina respektive verksamheter
i Kiruna.
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New Esrange
Sedan flera år bedrivs projektet ”New Esrange” i syfte att vidareutveckla rymdbasen Esrange i Kiruna
kommun med målet att kunna sända upp satelliter i omloppsbana runt jorden. Ett första steg i denna
utveckling var att etablera nya testanläggningar på Esrange. Det andra viktiga steget är att etablera en
spaceport på Esrange, eller en s.k. ”rymdflygplats”, vilket nu på god väg att realiseras.
Regeringen har i sin rymdstrategi från 2018 uttryckt ambitionen att Sverige ska bli en ledande
rymdnation. Strategin pekar på att rymdbasen Esrange utanför Kiruna i det sammanhanget har en
betydande roll. Basen bör, enligt strategin, vidareutvecklas och dimensioneras för att ”förbli en viktig
nationell och europeisk strategisk resurs för nationell och internationell forskning, utveckling,
demonstration, testverksamhet och annan rymdrelaterad verksamhet”. Redan idag utgör Esrange en
hörnpelare i svensk rymdverksamhet och ett viktigt nav i den rymdverksamhet som nu snabbt
expanderar i Kiruna.
Regional utveckling
En satsning på att utveckla satellituppsändningsförmåga bidrar till att skapa en ny tillväxtbransch i
Norrbotten i en tydlig internationell och högteknologisk marknad. Tidiga studier som utförts av extern
part på uppdrag av Kiruna kommun visade att uppemot 500 nya jobb i ett brett perspektiv kan skapas i
Kiruna-regionen. En sådan satsning öppnar för värdefulla internationella samarbeten inom
högteknologiska segment och främjar såväl lokal som regional och nationell utveckling.
Redan nu finns tydliga exempel på hur nya utländska aktörer, Isar Aerospace och Rocket Factory
Augsburg, etablerat sig i Kiruna och börjat rekrytera nya medarbetare.
Kommunens engagemang
Regeringen har i två steg bidragit med totalt 150 mkr till att delfinansiera vidareutvecklingen av
Esrange avseende nya testanläggningar (Testbed Esrange) och ny spaceportförmåga (Spaceport
Esrange). Därtill har bolaget genom egna medel och kundfinansiering bidragit med ca 150 mnkr.
Därmed har hittills totalt ca 300 mnkr investerats i denna satsning.
Men fortfarande finns stora möjligheter att expandera förmågan på Esrange. Kiruna kommun och SSC
arbetar därför gemensamt för att bana väg för ett tredje steg – att etablera en förmåga att genomföra
kompletta uppsändningar av satelliter i omloppsbana från Esrange.
Denna förmåga medför internationella partnerskap med olika rymdaktörer och ger en betydande
potential att utveckla den samlade rymdrelaterade verksamheten i Kiruna. En sådan satsning kan
därmed påtagligt bidra till kommunens utveckling och tillväxtmål. Kiruna kommun överväger därför
att satsa 150 mnkr i syfte att bidra till realiseringen av denna utveckling. Frågan är bara hur ett sådant
engagemang bäst kan utformas med hänsyn tagen till de olika regelverk som påverkar kommunens
handlingsutrymme.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

kommunen ska bidra med 150 mnkr mot rymdindustrin

att

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda det mest lämpliga sättet att
genomföra denna satsning
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-25, § 110 att kommunen ska bidra med 150 mnkr mot
rymdindustrin samt att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda det mest lämpliga sättet
att genomföra denna satsning
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Kenneth Stålnacke (-), Robert Ylitalo (S), Per-Gustav Idivuoma (SL), Mats Taaveniku (S),
Gunnar Selberg (C)

att

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda det mest lämpliga sättet att
genomföra denna satsning

av

Peter Aléx (Fi)

att

ärendet återremitteras med anledning av det bristfälliga underlaget

Yttranden i kommunfullmäktige: Krister Pounu (KD), Sten Nylén (-), Sanna Inga Poromaa (V)
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag
Ordföranden konstaterar att endast Kenneths Stålnackes (-) förslag föreligger
Noteras till protokollet av Sanna Inga Poromaa (V) och Mats Taaveniku (S) att Vänsterpartiet samt
Socialdemokraterna i enlighet med kommunfullmäktiges debatt förutsätter att uppdraget även
inbegriper att utreda trafiksäker lösning med gång- och cykelväg mellan Jukkasjärvi och Sautusjoki
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Detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 2, rättelse enligt förvaltningslagen § 36
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna och fastställa rättelsen enligt FL 36§

att

planhandlingarna tillhörande genomförandeavtalet för rubricerad detaljplan byts ut när
rättelsen fastställts

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att I samband
med kontroll av plangränser för lagakraftvunna Gruvstadsparksplaner upptäcktes att ett glapp mellan
Gruvstadspark 2:1, 2:2 och 2:4. Gruvstadspark 2:2 avviker från den etappindelning som lagts ut i
planprogrammet. Det framgår inte heller av de handlingar som finns att man har utelämnat detta
område av någon anledning. Stadsbyggnadsförvaltningen har därför dragit slutsatsen att man helt
enkelt tolkat gränsen fel. Felet behöver korrigeras och förvaltningen har i samråd med kommunjuristen
gjort bedömningen att det här är sådant fel som kan rättas enligt Förvaltningslagen § 36.
De ändringar som gjorts är att:
- plangränsen justerats så att den överensstämmer med den utbredning som Gruvstadspark 2:2
ska ha
- bilden med planområdets utbredning på planbeskrivningens försättsblad samt sidan 8 har
ändrats
- den gällande detaljplan som berörs har lagts till på sidan 12
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ändringar görs enligt förvaltningslagen 36§ och att de
rättade planhandlingarna ersätter de planhandlingarna som hör samman för genomförandeavtalet för
detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 2, dnr: 2018–00304.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-25, § 120 att godkänna rättelsen enligt FL 36§, att skicka över
handlingarna till kommunfullmäktige för fastställande av rättelsen samt att planhandlingarna
tillhörande genomförandeavtalet för rubricerad detaljplan byts ut när rättelsen fastställts
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Information om stadsomvandlingen
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) informerade i rubricerat ärende av informationen
framgick bland annat:
- Sjukhusets placering
- Entreprenörsboende på Bolagsskolans baksida
- Golfbanan
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

informationen läggs till handlingarna

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Sanna Inga Poromaa (V), Mats Fredlund (SD)
och Mats Taaveniku (S)
Ordföranden konstaterar att endast eget förslag föreligger
______
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