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Plats och tid;

Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, 2022-04-04, kl 13:00-16:50

Beslutande;

Se särskild närvaroförteckning

Övriga deltagande;

Johan Bergstad, kommundirektör
Tobias Sipuri, ekonomichef

Utses att justera;

Sten Stridsman, Kärstin Lampa och Emma Taube

Justeringens plats
och tid;

Kommunledningsförvaltningen, 2022-04-08, kl. 08:15

Sekreterare

Ordförande

Justerande

______________________________Paragrafer §§ 24-41
Kristoffer Baas

Stefan Sydberg (M)

Birgitta Pounu (SJVP) del av § 37

Sten Stridsman (V)

Kärstin Lampa (C)

Emma Taube (Fi)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ;

Kommunfullmäktige, Kiruna kommun

Sammanträdesdatum; 2022-04-04
Datum för anslags
upprättande;

2022-04-08

Förvaringsplats
för protokollet;

Kommunledningsförvaltningen, Kristallen, Kiruna

Underskrift;

Datum för anslags
nedtagande;
2022-05-01

________________________________________
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1 (2)

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

2022-04-04, kl 13:00

Plats:

Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna
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 C, V och Fi
Ärenden

Bil nrDnr

§ nr

1

Avsägelser

1

2022-00004

§ 24

2

Val

2

2022-00004

§ 25

3

Röstsammanräkning

3

2022-00004

§ 26

Ks 220322
4

§ 54 Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom kommunstyrelsens investeringsbudget
2022, det allmänna skyltprogrammet

4

2022-00311

§ 27

5

§ 55 Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom kommunstyrelsens investeringsbudget
2022, täcka underskott ny klättervägg i badhuset
Kiruna C

5

2022-00143

§ 28

6

§ 62 Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom kommunstyrelsens investeringsbudget
2022, brandgarage i Kuttainen för räddningsvärnet

6

2022-00320

§ 29

2 (2)
7

§ 64 Överföring av budget för pågående investeringsprojekt från år 2021 till 2022

7

2022-00013

§ 30

8

§ 60 Kommunens målinriktning 2022-2023

8

2022-00314

§ 31

9

§ 61 Budgetdirektiv 2023-2026

9

2022-00269

§ 32

10

§ 59 Granskning av delårsrapport 2021,
Konstmuseet i Norr

10

2022-00079

§ 33

11

§ 68 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen
(SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 2021, kvartal 4

11

2021-01198

§ 34

12

§ 81 Årsredovisning 2021

12

2022-00333

§ 35

13

Revisionsberättelse 2021, kommunens revisorer

13

2022-00354

§ 36

14

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

14

2022-00354

§ 37

15

2021-01044

§ 38

15

§ 53 Motion, 6-timmars arbetsdag (arbetstidsförkortning)

16

Överlämnande av motioner

17

Interpelation, stängning av återvinningscentralen i
Svappavaara, beslut av Tekniska Verken i Kiruna AB

18

Information om stadsomvandlingen

§ 39
17

2022-00291

§ 40

2022-00188

§ 41

Stefan Sydberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

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

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-04

2022-00004

Sida
2

900

Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar således
att

godkänna

Håkan Sandström (SJVP), ombudsersättare i Kiruna Näringsfastigheter AB

att

godkänna

Håkan Sandström (SJVP), ombudsersättare i Kiruna Kraft AB

att

godkänna

Ann-Catrin Fredriksson, Kiruna kommuns styrelseledamot i Svenska
Kommunförsäkringar AB

_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-04

2022-00004

Sida
3

900

Val
Kommunfullmäktige beslutar således
att

välja Stefan Sydberg (M) till ombudsersättare i Sámi Teáhter efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

välja Märta Öringe (C) till ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Stanislav Kall
(C)

att

välja Kenneth Nilsson (S) till Ledamot i överförmyndarnämnden efter Håkan Bäckström
(S)

att

välja Oskar Nilsson (S) till ersättare i Miljö- och byggnämnden efter Eina Rehnström
Eriksson (S)

att

nominera Peter Engström till Styrelseledamot i Sveriges Kommunförsäkringar AB efter
Ann-Catrin Fredriksson

att

välja Bo Ek (SJVP) till ombudsersättare i Kiruna Näringsfastigheter AB efter
Håkan Sandström (SJVP)

att

välja Bo Ek (SJVP) till ombudsersättare i Kiruna Kraft AB efter
Håkan Sandström (SJVP)

att

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

att

bordlägga val av revisor till Konstmuseet i Norr efter Yngve Mannela (C)

att

bordlägga val av revisor till Kiruna Folkets Hus och Park efter Yngve Mannela (C)

att

bordlägga val av revisor till Vittangi Folkets Hus efter Yngve Mannela (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-04

2022-00004

Sida
4
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Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar således
att

delgivningen läggs till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2022-03-14 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2022-03-14 till och med den 2022-10-14 efter Matti Berg,
Sámelistu/Samelistan, har utsett Sara Parfa Svonni, Sámelistu/Samelistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-04

2022-00311

Sida
5

900

Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom kommunstyrelsens
investeringsbudget 2022, det allmänna skyltprogrammet
Kommunfullmäktige beslutar således
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 medel om 1,5 mnkr, det
allmänna skyltprogrammet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-02-23 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
Kulturhuset är en kommunal fastighet som kommer att bestå av olika verksamheter som alla kommer
att vara hyresgäster i kulturhuset. Fastigheten behöver skyltas både invändigt och utvändigt. Skyltar
ingick inte i den totala entreprenaden varför en tilläggsbudgetering på 1,5 mnkr är nödvändig.
I kostnaden ingår även översättningar och skyltar på de minoritetsspråk som ingår i Kiruna kommuns
förvaltningsområde enligt de riktlinjer som är antagna för byggande av kommunala
verksamhetslokaler.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 med 1,5 mnkr, det
allmänna skyltprogrammet

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-21, § 54 att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens
investeringsbudget 2022 medel om 1,5 mnkr, det allmänna skyltprogrammet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-03-07, § 46 att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens
investeringsbudget 2022 med 1,5 mnkr, det allmänna skyltprogrammet
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

bifalla kommunstyrelsens förslag

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sida
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Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom kommunstyrelsens
investeringsbudget 2022, täcka underskott ny klättervägg i badhuset Kiruna C
Kommunfullmäktige beslutar således
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2022, uppdrag kommunala
fastigheter IV-11114 underskottstäckning medel om 1 640 185 kr

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-01-31 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att i
samband med haveriet av Tarfala hallen så förlorade ett antal föreningar möjligheten att utöva sina
idrotter, en av dessa var klätterklubben. 500 tkr avsattes till att uppföra en ersättningsvägg i gamla
badhuset Kiruna C. Kostnaden översteg dock budgeterade medel. Beslut togs att ändå genomföra
planerade åtgärder för att göra ett tilläggsäskande när det var färdigställt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

uppdrag Kommunala fastigheter IV-11114 beviljas underskottstäckning med 1 640 185 kr
för uppförande av ny klättervägg I badhuset Kiruna C

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-21, § 55 att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens
investeringsbudget 2022, uppdrag kommunala fastigheter IV-11114 underskottstäckning medel om
1 640 185 kr
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-03-07, § 47 att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens
investeringsbudget 2022, uppdrag kommunala fastigheter IV-11114 underskottstäckning medel om
1 640 185 kr
Yrkanden och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Aléx (Fi), Mats Taaveniku (S) och Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2022-00320
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Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom kommunstyrelsens
investeringsbudget 2022, brandgarage i Kuttainen för räddningsvärnet
Kommunfullmäktige beslutar således
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 medel om 1 000 tkr till
brandgarage i Kuttainen för räddningsvärnet

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut från miljö- och byggnämnden 2022-03-10, § 27 av vilken bland annat framgår att
räddningstjänsten äskar om en extra investering för byggandet av ett brandgarage i Kuttainen. En
anbudsförfrågan för garaget kommer att gå ut varefter investeringsäskandet kompletteras med en
summa. Räddningstjänsten ser byggandet av ett nytt brandgarage i Kuttainen som mycket angeläget.
Räddningsvärnet i Kuttainen är väl fungerade och fyller en mycket väsentlig funktion för
räddningstjänstverksamheten i Kiruna kommun. Då dom är uppsagda från nuvarande brandgarage är
det brådskande att uppföra ett nytt brandgarage. Behovet är att kunna färdigställa ett nytt brandgarage
under sommaren 2022.
Räddningstjänsten hyr idag ett garage i en livsmedelsbutik i Kuttainen sedan 2011. Dom har blivit
uppsagda och har tillträde till detta garage till och med 2022-03-31. Dom jobbar nu med att försöka
förlänga möjligheten att vara kvar till slutet på sommaren. Dom kommer att stå utan brandgarage i
Kuttainen och har idag ingen lösning kring att hyra lämpligt garage. Räddningstjänsten har under en
tid försökt att komma över ett nytt garage i Kuttainen, men det finns inget att få tag i. Det enda
alternativet som dom ser är att kunna bygga ett nytt garage med placering intill sporthallen,
fastighetsbeteckningen Kuttainen 19:4. Enligt bygglovskontoret finns det inga hinder för ett garage där.
Det finns en möjlighet att kunna samnyttja toaletter/duschar, samt lokaler för att kunna hålla
utbildningar och övningar och på så sätt kunna hålla nere byggkostnader och främja verksamheten.
Behovet är en storlek på garaget om ca 60 kvm med 2 st portar för att det ska kunna inrymma det som
finns idag.
Utrustning som behöver förvaras i garaget är ett fordon med utrustning för första insatser när det gäller
brand/sjukvård, en släpvagn med en större motorspruta för vattenförsörjning och
skogsbrandsmateriel, samt utrymme för ombyte för personal i samband med larm. Lokaliseringen vid
sporthallen har flera fördelar. Bland annat kommer räddningstjänsten att kunna nyttja toaletter, dusch
och andra utrymmen för utbildning oh övning i sporthallen. Placeringen underlättar även snöröjning
osv. Den nya lokaliseringen är även central i Kuttainen med direkt närhet till huvudvägen till Kuttainen
från väg 99.
Kostnader för brandgaraget: En anbudsförfrågan kommer att gå ut. Efter det kompletteras det med en
summa för investeringen.
Miljö- och byggnämnden beslutar
att

Justerandes sign

föreslå kommunstyrelsen att preliminärt bevilja investeringen till uppförandet av ett
brandgarage i Kuttainen

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-04

2022-00320

Sida
8
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Föreligger offert 2022-03-17 av vilken framgår att kostnaden exklusive moms är 648 tkr.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-21, § 62 att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens
investeringsbudget 2022 medel om 1 000 tkr till brandgarage i Kuttainen för räddningsvärnet
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Siv Gunillasson Sevä (S) med bifall av Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Överföring av budget för pågående investeringsprojekt från år 2021 till 2022
Kommunfullmäktige beslutar således
att

överföra budget om 1 435 249 318 kr för pågående investeringsprojekt till 2022

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-02-17 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
utfallet för perioden är 2 729 016 052 kr och totalbudgeten är på 4 156 388 167 kr. Stadsomvandlingens
budget för pågående investeringsprojekt står för 1 149 841 349 kr och skatte- och taxafinansierade
projekt för 285 407 969 kr.
Totalt förs budget för pågående projekt över med 1 435 249 318 kr vilket är en minskning från
föregående år då det fördes över budget med 1 810 934 745 kr varav skatte- och taxafinansierade
projekt stod för 240 064 964 kr.
Det är ett flertal projekt som är färdigställda men alla kostnader har inte inkommit vilket gör att de
anses aktiva tills sista fakturan inkommit. Årets överskott är i något högre än föregående år när det
gäller skatte- och taxafinansierade projekt. Det är stadsomvandlingen som avviker med betydligt större
budget och utfall.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

överföra budget om 1 435 249 318 kr för pågående investeringsprojekt till 2022

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsens beslutar 2022-03-21 § 64 att överföra budget om 1 435 249 318 kr för pågående
investeringsprojekt till 2022
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-04

2022-00314

Sida
10
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Kommunens målinriktning för år 2022-2023
Kommunfullmäktige beslutar således
att

målinriktning för år 2022–2023 antas för kommunen

att

ge styrelse och nämnder i uppdrag att omsätta målinriktningen till 1–3 årliga mål per
målinriktning med tillhörande uppföljningsparametrar vilka ska delges till
kommunstyrelsen

att

kommunledningsförvaltningen reviderar styrdokumentet ”God ekonomisk hushållning”,
budgetdirektiv från år 2023 samt rutiner och mallar i linje med målinriktningen för år
2022–2023

att

kommunens bolag ska beakta målinriktningen i sitt målarbete för perioden

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-02-23 av vilken bland annat framgår att Den politiska majoriteten har
formulerat sina målsättningar för innevarande mandatperiod 2019–2022 i ”Allians för utveckling och
tillväxt” vilken varit grund för budgetdirektiven under mandatperioden. Kommunledningen har omsatt
intentionerna i den politiska målsättningen i en målinriktning för år 2020–2021 som antagits av
kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen har arbetat stödjande i kommunledningens
arbete med nästa målinriktning för år 2022–2023 för att uppnå resterande delar i majoritetens
målsättningar.
Utformningen av målinriktningen har vidareutvecklats på några punkter jämfört med tidigare period:
Antalet målinriktningar är avgränsade till tre områden för att kraftsamla kring särskilt
viktiga områden
De sex perspektiven har utgått för att renodla målinriktningen och öka tydligheten
Målinriktningarna är kompletterade med uppföljningsvariabler för att i högre grad kunna
bedöma om en målinriktning är uppnådd
Dessa förändringar innebär att styrdokumentet för ”God ekonomisk hushållning bör revideras” och
budgetdirektiven från år 2023 och framåt bör utformas i linje med dessa förändringar.
Processen i att utforma rubricerade målinriktningar och uppföljningsvariablerna har haft sin grund i en
diskussion kring kulturförändring och långsiktiga utmaningar för kommunen med presidierna i
koncernens styrelser och nämnder under hösten 2021. Utifrån detta har kommunstyrelsens presidie
genomfört ett antal arbetsmöten och dialog förts i koncernledningsgruppen (KLG) för att säkerställa att
målinriktningen kan bäras av alla nämnder och styrelsen och så långt möjligt även de kommunala
bolagen.
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Målinriktningarna 2022–2023:
Kiruna befinner sig i en mycket intressant och spännande period där möjligheterna och utmaningarna
är många. Kommunen behöver förhålla sig till tre olika perspektiv
- Vidareutveckla kärnverksamheterna för att möta invånarnas och verksamheters förväntningar
- Säkerställa stadsomvandlingen, nu närmast genom flytt av centrumhandeln och tillskapande av
boende och lokaler som möter avvecklingstakten
- Möta den lokala tillväxten bland annat från den gröna industriutställningen, rymdbranschens
infrastruktursatsningar och besöksnäringens omdaning i efterdyningarna av pandemin
Den största utmaningen är befolkningsutvecklingen och behovet av kompetens i kommunen. Utifrån de
nuvarande förutsättningarna och den pågående stadsomvandlingen med en kraftig omvandling av
bostadsmarknaden det närmaste året/åren så kommer befolkningsutvecklingen inte att kunna ta
verklig fart förrän om ett par år. En befolkningsökning med 5 000–10 000 ny kommunmedborgare är
en långsiktig målsättningen på 10–15 års sikt. Denna befolkningsutveckling är inte orealistisk och en
nödvändighet för att möta näringslivets behov av arbetskraft.
Målinriktningarna visar att kommunen behöver fokusera på några parallella spår, där
befolkningsökningen genom uppföljningsvariablerna är kopplad till bland annat boende men vi ska
också öka vår attraktionskraft som samhälle genom målinriktning ett och stärka kompetensen i
kommunen genom målinriktning 3.
Omsättning till årliga mål i styrelse och nämnder:
Styrelsen och nämnderna ska konkretisera målinriktningarna genom att utforma årliga mål inom det
egna ansvarsområdet. Med varje mål ska följa en uppföljningsvariabel eller beskrivning av hur
styrelsen/nämnden bedömer om målet nåts. Styrelsen och nämnderna ska avgränsa målen till
maximalt tre per målinriktning för att fokusera målarbetet.
Flertalet nämnder har redan antagit mål för verksamhetsåret 2022 och dessa nämnder bör se över årets
mål så att de kompletteras i linje med målinriktningen för år 2022–2023.
Kommunen har inte någon koncernbudget idag varför målinriktningarna är vägledande för de
kommunala bolagen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

målinriktning för år 2022–2023 antas för kommunen

att

ge styrelse och nämnder i uppdrag att omsätta målinriktningen till 1–3 årliga mål per
målinriktning med tillhörande uppföljningsparametrar vilka ska delges till
kommunstyrelsen

att

kommunledningsförvaltningen reviderar styrdokumentet ”God ekonomisk hushållning”,
budgetdirektiv från år 2023 samt rutiner och mallar i linje med målinriktningen för år
2022–2023

att

kommunens bolag ska beakta målinriktningen i sitt målarbete för perioden
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen besluter 2022-03-21, § 60 att målinriktning för år 2022-2023 antas för kommunen,
att ge styrelse och nämnder i uppdrag att omsätta målinriktningen till 1-3 årliga mål per målinriktning
med tillhörande uppföljningsparametrar vilka ska delges till kommunstyrelsen, att kommunledningsförvaltningen reviderar styrdokumentet ”God ekonomisk hushållning”, budgetdirektiv från år 2023
samt rutiner och mallar i linje med målinriktningen för år 2022-2023 samt att kommunens bolag ska
beakta målinriktningen i sitt målarbete för perioden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-03-07, § 53 att målinriktning för år 2022-2023 antas
för kommunen, att ge styrelse och nämnder i uppdrag att omsätta målinriktningen till 1-3 årliga mål
per målinriktning med tillhörande uppföljningsparametrar vilka ska delges till kommunstyrelsen, att
kommunledningsförvaltningen reviderar styrdokumentet ”God ekonomisk hushållning”, budgetdirektiv
från år 2023 samt rutiner och mallar i linje med målinriktningen för år 2022-2023 samt att
kommunens bolag ska beakta målinriktningen i sitt målarbete för perioden
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

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

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Lars Törnman (S), Sanna Inga Poromaa (V), PerGustav Idivuoma (SL), Sten Nylén (-) och Åsa Larsson Blind (SL),
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokoll av Mats Taaveniku (S) att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet med
anledning av att målinriktningen sträcker sig till nästa mandatperiod
Noteras till protokoll av Sanna Inga Poromaa (V) att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet med anledning
av att målinriktningen sträcker sig till nästa mandatperiod
Noteras till protokoll av Per-Gustav Idivuoma (SL) att Samelistan inte deltar i beslutet med anledning
av att målinriktningen sträcker sig till nästa mandatperiod
______
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Budgetdirektiv 2023–2026
Kommunfullmäktige beslutar således
att

anta budgetdirektiv 2023–2026 samt tidplan för budgetarbetet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-03-03 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och
verksamheter. Här ingår att besluta om direktiv för hur kommunens arbete med budgeten ska bedrivas
och vilka förutsättningar som finns för kommande budgetår och planår.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-21, § 61, att anta budgetdirektiv 2023–2026 samt tidplan för
budgetarbetet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-03-07, § 54 att anta budgetdirektiv 2023–2026 samt
tidplan för budgetarbetet
Yrkanden och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokoll av Mats Taaveniku (S) att Socialdemokraterna tar ställning i frågan vid
kommande budgetfullmäktige
______
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Granskning av delårsrapport 2021, Konstmuseet i Norr
Kommunfullmäktige beslutar således
att

delårsredovisning för Konstmuseet i Norr godkänns

att

Kiruna kommun delar revisorernas synpunkter och rekommenderar direktionen att vidta
åtgärder i enlighet med revisorernas bedömning

Beskrivning av ärendet
Föreligger delårsredovisning 2021 för Konstmuseet i Norr av vilken bland annat framgår att deras
uppdrag är att visa samhällsengagerad och kritiskt orienterad samtidskonst med en mångfald av
konstnärliga uttryck, medier och praktiker med Barentsområdet som geografisk utgångspunkt.
Covid-19 pandemin har i synnerhet påverkat utställningsverksamhet, programverksamhet samt
personalkostnader i form av uteblivna tjänsteresor med tillhörande kostnader. Även resestopp under
pandemin har inneburit besparingar inom ramen för resebudgeten. Stort fokus har varit på digitala
produktioner.
Konstmuseet i Norr befinner sig i en oenig förhandling med hyresvärden, förbundsmedlemmen Kiruna
kommun.
De av Konstmuseet i Norrs direktion antagna Mål för god ekonomisk hushållning för 2021 var:
- att konstmuseet i Norrs ekonomiska resultat för verksamhetsåret är i balans och att det inte
förekommer något underskott
- att det ekonomiska resultatet följs upp regelbundet av direktionen
- att varje utställning och länsövergripande konstprojekt har en egen budget som följs upp
Samtliga ekonomiska mål har följts under delåret med en komplett efterlevnad. Direktionen följer upp
ekonomin vid varje sammanträde. Projektbudgetar är upprättade och följs upp av direktionen samt
regelbundet av den interna administrationen.
Föreligger utlåtande 2021-11-01 från revisorerna i Konstmuseet i Norr av vilken bland annat framgår
att följande brister har noterats
- Fel jämförelseperiod i resultaträkningen
- Delårsrapporten är endast delvis upprättad i enlighet med lagens krav och god revisionssed i
övrigt utifrån att det prognostiserade utfallet bedöms vara förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt för 2021, samtidigt som det inte görs någon utvärdering av förväntad
utveckling gällande antagna mål för verksamheten, varför inte heller revisionen kan uttala sig i
denna fråga.
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Med anledning av ovan lämnas följande rekommendationer:
 Vi rekommenderar direktionen att snarast vidta åtgärder som säkerställer att direktionen
framgent, i delårsrapporten, lämnar helårsprognoser gällande måluppfyllelsen även för de
verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning.
 Vi rekommenderar direktionen att i övrigt anpassa delårsrapportens innehåll utifrån god
redovisningssed och krav i enlighet med RKR 17.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-21, § 59 att delårsredovisning för Konstmuseet i Norr godkänns
samt att Kiruna kommun delar revisorernas synpunkter och rekommenderar direktionen att vidta
åtgärder i enlighet med revisorernas bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-03-07, § 51 att delårsredovisning för Konstmuseet i
Norr godkänns samt att Kiruna kommun delar revisorernas synpunkter och rekommenderar
direktionen att vidta åtgärder i enlighet med revisorernas bedömning
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Doris Messner (SJVP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under
ärendets behandling och beslut
______
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Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut
2021, kvartal 4
Kommunfullmäktige beslutar således
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll från socialnämnden 2022-02-22, § 24 av vilken bland annat framgår beslut som ej
verkställts inom tre månader skall varje kvartal rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Kommunerna är enligt lag skyldiga att verkställa beslut inom rimlig tid. Om detta inte sker, har
IVO, möjlighet att ansöka om sanktionsavgifter genom Förvaltningsrätten.
I statistikrapporten för kvartal 4-2021, har 12 beslut rapporterats. Det innebär att verkställighet dröjt
tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett avbrott i verkställigheten eller att beslut faktiskt
blivit verkställda under perioden.
- 1 ärende avser daglig verksamhet enligt LSS
- 5 ärenden avser kontaktperson enligt LSS
- 2 ärende avser särskilt boende för vuxna enligt LSS
- 3 ärenden avser särskilt boende enligt SoL.
- 1 ärende avser hjälp i hemmet enligt SoL
Socialnämnden föreslår
att

statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-21, § 68 att lägga redovisningen till handlingarna
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Årsredovisning 2021
Kommunfullmäktige beslutar således
att

årsredovisning för redovisningsåret 2021 fastställs

Beskrivning av ärendet
Föreligger Årsredovisning för 2021, 2022-03-21 från kommunledningsförvaltningen.
Föreligger revisionsberättelse 2022-03-25 från kommunrevisionen av vilken bland annat framgår att
revisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2021.
Ekonomichef Tobias Sipuri föredrar i rubricerat ärende.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-21, § 81 att årsredovisning för redovisningsåret 2021 fastställs
Yrkanden och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Aléx (Fi), Mats Taaveniku (S), Siv Henriksson (V), Sanna Inga
Poromaa (V), Lars Törnman (S), Siv Gunillasson Sevä (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Revisionsberättelse 2021, kommunens revisorer
Kommunfullmäktige beslutar således
att

lägga revisionsberättelsen för år 2021 med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger revisionsberättelse 2022-03-25 från kommun revisionen av vilken bland annat framgår att
granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2021". Vi kan konstatera
att kommunstyrelsen hörsammat kritiken från revisionen för åren 2019-2020 och under år 2021
säkerställt att delårsrapporten överlämnats inom lagstadgad tid till fullmäktige, vilket inte var fallet
under de två föregående åren.
Vi har i flera granskningar under året konstaterat att det finns en del brister avseende arbetet med
intern kontroll. Vi vill utifrån detta påpeka vikten av att kommunstyrelsen slutför den pågående
översynen av reglementet för intern kontroll.
Kultur-och utbildningsnämnden samt socialnämnden uppmanas att säkerställa att det finns en tydlig
redogörelse i årsredovisningen för huruvida nämnden uppfyller målen eller ej. Vi vill vidare
uppmärksamma vikten av att socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig uppföljning avseende
uppföljning och utvärdering av biståndshandläggningen. Vi bedömer sammantaget att styrelsen och
nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Revisionen
- bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
- bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning.
- bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de
verksamhetsmässiga mål fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning.
-

tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2021.

Ann-Kristin Nilsson (S) ordförande och Sigurd Pekkari (V) vice ordförande kommunrevisionen
föredrar i rubricerat ärende.
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Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

revisionsberättelsen för år 2021 läggs med beaktande till handlingarna

Yttranden i kommunfullmäktige:
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Ansvarsfrihet 2021
Kommunfullmäktige beslutar således
Kommunstyrelsen
att
kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag,
kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år
2021.
Jäv
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del av ärendet: Peter Aléx
(Fi), Elisabeth Andersson (M), Sirpa Bäckström (S), Lars-Johan Dalhägg (M), Bo Ek (SJVP), Siv
Gunillasson Sevä (S), Magnus Gustafsson (C), Annica Henelund (C), Mats Holmström (C), Sanna Inga
Poromaa (V), Thore Johansson (C), Rune Lans (C), Åsa Larsson Blind (SL), Doris Messner (SJVP),
Kenneth Nilsson (S), Sten Nylén (-), Krister Pounu (KD), Gunnar Selberg (C), Jonas Stålnacke (S),
Stefan Sydberg (M) och Mats Taaveniku (S)
Kultur- och utbildningsnämnden
att
kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, kultur- och
utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för
år 2021.
Jäv
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del av ärendet: Elisabeth
Andersson (M), Bo Ek (SJVP), Magnus Gustafsson (C), Peter Göransson (C), Annica Henelund (C),
Jimmy Johansson (C), Rune Lans (C), Krister Pounu (KD), Kenneth Nilsson (S), Jonas Stålnacke (S)
och Emma Taube (Fi)
Miljö- och byggnämnden
att
kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, miljö- och
byggnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år
2021.
Jäv
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del av ärendet: Peter Aléx (Fi)
, Lars-Johan Dalhägg (M), Sten Nylén (-), Siv Gunillasson Sevä (S), Mats Holmström (C), Per-Gustav
Idivuoma (SL) och Göran Johansson (C)
Socialnämnden
att
kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, socialnämnden
och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2021.
Jäv
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del av ärendet: Elisabeth
Andersson (M), Marianne Baas (S), Elisabeth Fors (C), Sanna Inga Poromaa (V) och Birgitta Stålnacke
(C)
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Överförmyndarnämnden
att
kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag,
överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet
för år 2021.
Jäv
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del av ärendet: Per-Gustav
Idivuoma (SL), Mirja Niva(C) och Birgitta Stålnacke (C)
Övrigt
Ansvarsfrihet beviljas för övriga av fullmäktige tillsatta organ med hänvisning till revisionsberättelsen.
Beskrivning av ärendet
Föreligger revisionsberättelse 2022-03-25 från kommunrevisionen av vilken bland annat framgår att
revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet för nämnder och övriga beviljas och finner
således att kommunfullmäktige beslutar så
Vice ordförande frågar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen beviljas och finner
således att kommunfullmäktige beslutar så
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Motion, 6-timmars arbetsdag (arbetstidsförkortning)
Kommunfullmäktige beslutar således
att

avslå motionen

Beskrivning av ärendet
Föreligger motion 2021-11-15 från Sanna Inga Poromaa (V), Siv Henriksson (V) och Sten Stridsman (V)
av vilken framgår att vi behöver ett arbetsliv där fler får plats och där människor inte slits ut i förtid.
Det höga arbetstempot och den tunga arbetsbelastningen stressar sönder hälsan, livet och relationer till
våra nära.
De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar framför allt bland kvinnor och många väljer idag att arbeta
deltid för att orka med både arbete och livet hemma. Genom att välja deltid minskar inkomster och
resulterar i minskat pensionssparande och livskvalité. Med en kortare veckoarbetstid eller med kortare
arbetsdagar finns det mer tid till återhämtning och mer tid till ett hälsosamt privat- och familjeliv.
Vi är övertygade om att arbetstidsförkortning leder till att fler skulle välja att arbeta inom vård, omsorg
och skola och att detta skulle underlätta kompetensförsörjningen. Om fler orkar jobba längre stannar
kompetensen kvar i verksamheterna och bristen på personal skulle minska betydligt. Arbetstidsförkortning skulle underlätta rekrytering, leda till färre sjukskrivningar och framför allt till att fler
skulle få ett långsiktigt hållbart arbetsliv!
Vi vill införa 6-timmars arbetsdag (arbetstidsförkortning) med bibehållen lön för alla över 60 år i vård,
omsorg och skola som ett första steg och därefter införa det för alla!
Motionärerna föreslår
att

Kiruna kommun erbjuder alla anställda över 60 år i vård, omsorg och skola 6-timmars
arbetsdag med bibehållen lön (arbetstidsförkortning) från och med 2023

att

Kiruna kommun påbörjar planering under 2024 av 6-timmars arbetsdag med bibehållen
lön (arbetstidsförkortning) för alla anställda i vård, omsorg och skola

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-21, § 53 att avslå motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-03-07, § 42 att avslå motionen
Föreligger skrivelse 2022-01-12 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
Kiruna kommun har tidigare haft 6-timmarsdag (26,88 timmar/vecka) för alla tillsvidareanställda och
månadsavlönade vikarier inom hemtjänsten, ca 224 medarbetare omfattades. 6-timmarsdagen pågick
från 1989–2005.
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Vid de utvärderingar som gjordes då framkom både fördelar och nackdelar. Ca 25% upplevde mindre
trötthet, bättre humör och mer aktiv fritid. Sjukfrånvaron undersöktes i perioder och under 1993 sjönk
sjukfrånvaron från 22 dagar/år till 18 dagar/år. Den ökade dock från 1990–1993 med två dagar.
Ca 10% ansåg att den psykiska påfrestningen ökade då man tenderade till att ta mindre och kortare
pauser. En annan effekt som verksamheterna upplevde var att medarbetare fick mindre tid att
tillsammans sitta ner och utbyta erfarenheter och lösa problem.
Välfärden är en av Sveriges största utmaningar just nu. En del av utmaningar är att den arbetsföra
befolkningen mellan 18–64 år minskar i förhållande till den äldre befolkningen som behöver tas
omhand så småningom. Andra utmaningar är kompetensbristen, behovet av digitaliseringar och att
hitta nya lösningar för att möta det ökade antal ”äldre äldre” det vill säga de över 80 år som ökar i antal.
Enligt motionen ska utredningen ska omfatta alla inom vård, omsorg och skola. Vilka yrkesgrupper
som ska ingå framgår inte av uppdraget. Utredningen omfattar antalet personer som kommer beröras
inom yrkesgrupper som arbetar direkt med brukare, barn eller så kallade kunder. Antalet medarbetare
som omfattas är beräknat på de så kallade novembersiffrorna från 2021. Utredningen innehåller bara
tagit med yrkesgrupper inom socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen. Dock skulle
arbetsmarknadsenheten inom kommunledningsförvaltningen också kunna omfattas.
Om man inför 6-timmarsdag (arbetstidsförkortning) under 2023 för de över 60 år inom vård, skola och
omsorg omfattas totalt ca 144 personer. Om man inför åtgärder för alla under 2024 skulle ca 1141
personer omfattas.
Arbetstiden för de olika grupperna ser olika ut enligt avtalen. Inom vården arbetar man 38,25
tim/vecka. Inom skola och omsorg arbetar man 40–45 tim/vecka.
När man ska beräkna hur många timmar som ”försvinner” och behöver omfördelas eller täckas upp
med nya medarbetare är utgångspunkten att ca 25% av arbetstiden försvinner om alla arbetsgrupper
skulle få en arbetstid motsvarande 75% av den ordinarie.
Beräkningen utgår från det totala antal arbetade timmar som yrkeskategorin arbetar enligt avtal,
därefter är 25% av den totala arbetstiden borttagen för att kunna se hur många personer detta
motsvarar inom respektive yrkesområde beroende på hur många timmar i veckan yrkesgruppen
arbetar.


2023 skulle medarbetare över 60 år få ”6-timmarsdag”.
144 personer motsvarar ca 5 773 tim/vecka i arbetstid. Om 25% av arbetstiden försvinner är det
ca 1443 timmar i veckan, vilket motsvarar ca 7 lärare, 12 övrig skolpersonal och 18 vårdpersonal.



2024 skulle alla medarbetare få ”6-timmarsdag”
1 141 personer motsvarar ca 45 065 tim/vecka i arbetstid. Om 25% av arbetstiden försvinner är
det ca 11 266 timmar i veckan, vilket motsvarar ca 32 lärare, 63 övrig skolpersonal och 186
vårdpersonal.

Då man utgår från att man ska täcka upp de timmar som ”försvinner” är beräkningen gjort på
medellöner inom de stora yrkesgrupperna, där kostnaden blir de 25% som försvinner i arbetstid vid
arbetstidssänkningen.
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2023
Totalt per månad skulle detta kosta ca 1,1 Mkr, alltså ca 13 Mkr per år.
Om alla inom vård, omsorg och skola skulle få 6 timmarsdag skulle satsningen kosta drygt 8 Mkr per
månad, alltså ca 100 Mkr och år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-22, § 231 beslutar att inhämta yttrande i ärendet från
kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-15, § 187 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
följande motioner: 6-timmars arbetsdag (arbetstidsförkortning)
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Sanna Inga Poromaa (V) med bifall av Peter Aléx (Fi) och Sten Stridsman (V)

att

bifalla motionen

av

Gunnar Selberg (C)

att

avslå motionen

Yttranden i kommunfullmäktige: Birgitta Stålnacke (C), Lars Törnman (S), Mats Fredlund (SD), Mats
Taaveniku (S), Magnus Gustafsson (C), Siv Gunillasson Sevä (S), Rune Lans (C), Åsa Larsson Blind (SL)
och Lars-Johan Dalhägg (M)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sanna Inga Poromaas (V) yrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med Gunnar Selbergs (C) förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Sanna Inga Poromaas (V) förslag röstar nej
Voteringen utfaller med 34 ja-röster, 5 nej-röster och 2 avstår i enlighet med bilagd voteringslista.
______
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§ 39
Överlämnande av motioner
Kommunfullmäktige beslutar således
att
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till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner:
Kommunalt bussbolag
Upprätta en handlingsplan för suicidprevention
Prioritera språkkunskap i lönesättning på minoritetsspråksboende Gläntan
Behov av ökad kompetens om minoritetslagen
Förberedelse inför Lagen om konsultation med det samiska folket
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Interpellation, stängning av återvinningscentralen i Svappavaara, beslut av Tekniska
Verken i Kiruna AB
Kommunfullmäktige beslutar således
att

anse interpellationen besvarad

Beskrivning av ärendet
Föreligger interpellation 2022-03-08 ställd till Tekniska Verken i Kiruna ABs ordförande från Jonas
Stålnacke (S) 2021-11-24 tog styrelsen för Tekniska Verken i Kiruna ett beslut om att Återvinningscentralen i Svappavaara ska stängas. Beslutet saknar ekonomiska kalkyler samt en
miljökonsekvensanalys. Återvinningscentralen i Svappavaara är en välbesökt anläggning som även
fungerar som ÅVC för Piilijärvi , 12 km från Svappavaara. Enligt statistik från Tekniska Verken så
besöktes ÅVC i Svappavaara av totalt 1023 besökare år 2021 eller 26 besökare/öppetdag. Nu måste alla
dessa köra till Vittangi ÅVC , 50 km tur och retur för att lämna sitt avfall. Lastbilen som hittills hämtat
containrar från Svappavaara, måste nu köra till Vittangi för att hämta samma avfall. En extra tur på 50
km.
Enligt Kiruna kommuns MKB för avfallsplan skall koldioxidutsläppen minska med 30% till år 2030 och
kortsiktigt skall trafiken minska. Enligt avfallsplanens målområde 2c skall servicen i byarna öka och att
kommuninvånarna inte skall särbehandlas. Beslutet som Tekniska Verkens styrelse tagit går helt emot
kommunens MKB för avfall. Beslutet innebär att bil och lastbilstrafiken kommer att öka avsevärt med
innebörden att koldioxidutsläppen även stiger. Ekonomiskt innebär beslutet för den enskilde
kommuninvånaren fördyrade kostnader och med dagens bränslepriser avsevärt högre kostnader.
Mina frågor:
1. Vad är anledningen till att detta beslut tagits?
2. Vilka negativa konsekvenser ser Tekniska verkens ordförande med genomförandet av detta
beslut?
3. Varför har ingen miljökonsekvensanalys gjorts?
4. Hur ska äldre människor som inte klarar av att köra bil längre, och personer utan körkort kunna
få sitt avfall till Vittangi?
Skriftligt svar från Tekniska Verken i Kiruna AB:s ordförande föreligger
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

interpellationen anses besvarad

Yttranden i kommunfullmäktige: Jonas Stålnacke (S), Thore Johansson (C), Sten Nylén (-), Sanna Inga
Poromaa (V), Anders Tano (S), Mats Fredlund (SD) och Mats Taaveniku (S)
______
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Information om stadsomvandlingen
Kommunfullmäktige beslutar således
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) föredrar i rubricerat ärende, av informationen
framgår bland annat:
- Placering av järnvägsstation samt sjukhus
- Hotellrum
- Situation med anledning av kriget i Ukraina
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

informationen läggs till handlingarna

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Anders Tano (S)
______
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