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Barn- och utbildningsförvaltningen AKTUELLT

Vi som bor i Kiruna brukar få anstränga oss för att inte skryta när vi talar om vår egen kom-
mun. Nu senast till i Sverige unika företeelser kan vi lägga det största fjärrvärmeläckaget 
som skett i landet.

I skenet av de katastrofer som den senaste tiden skett i Asien så ter sig denna händelse 
som en notering i marginalen, men det var en påfrestning som gör oss påminda om vår sår-
barhet. Med facit i hand så kan vi konstatera att alla samhällsviktiga funktioner fungerade, 
mycket tack vare en bra fungerande krishanteringsorganisation med personer som hade 
större omsorg om medborgarnas säkerhet än om sin 
egen bekvämlighet. Med det som bakgrund kan jag 
med stor trygghet säga att ”Vår beredskap i kommu-
nen är god!”.

Som ni säkert noterat så gav vi ut en extra tidning 
med huvudtemat stadsomvandling och en information 
om detaljplanen för gruvstadsparken med tillhörande 
avtal. Tanken är att extratidningarna med fördjupningar inom ett eller ett par områden ska 
komplettera denna tidnings helhetsinformation och ska delas ut när ett informationsbehov 
uppstår.

Vi som kommun har många utmaningar som vi står inför, både nu och under överskådlig 
tid framöver. Det är inte speciellt länge sedan det var en befolkningsnedgång och lägen- 
heterna stod tomma, nu har samhället växtvärk och behovet av bostäder är akut.  
I tidningen som ni har framför er kan ni läsa om vad som görs i denna fråga och jag kan 
garantera er att den är högst upp på den kommunala agendan. Tillsammans med bra kom-
munikationer i form av flyg- och tågförbindelser så är boendefrågan strategiskt avgörande 
för att vårt samhälle ska kunna växa. Om vi gemensamt är framgångsrika och lyckas få 
dessa två områden att fungera så tror jag att vår inneboende attraktionskraft och vår 
geografiska särart gör att människor lockas hit. 

På nationell nivå talar man om att göra landet mer attraktivt för att få nya svenskar att flytta 
hit och fylla de tomrum som 40-talisterna lämnar efter sig i arbetslivet. Samma grundtanke 
gäller för vår region och vår kommun, vi måste locka både gamla och nya svenskar att bo-
sätta sig här uppe för att trygga personalförsörjningen på sikt. Ett sätt att göra den kommu-
nala organisationen mer intressant för framtidens arbetskraft är att garantera heltider för 
dem som vill, andra sätt kan vara möjligheter till omfattande kompetensutveckling, varierat 
utbud av friskvårdsmöjligheter och kompetenta arbetskamrater. 

Läs, begrunda och diskutera.

    Med facit i hand så 
kan vi konstatera att 
alla samhällsviktiga 
funktioner fungerade.”

”Vår beredskap är god”

Hämäläinen_signatur.pdf   10-06-22   08.31.08

Stefan Hämäläinen
kommunchef, Kiruna kommun

Omslagsbilden
Avdelning Måsen på
Berga förskola.

Bilden är tagen av 
Kjell Törmä.

KIRUNA INFORMATION

Ansvarig utgivare: Stefan Hämäläinen

Redaktör: Ulrika Hannu

Kontakta redaktionen:

ulrika.hannu@kommun.kiruna.se

tel: 0980-70 000  

Se även www.kommun.kiruna.se

KIRUNA information ges ut av Kiruna kommun och delas ut till alla hushåll i kommunen.

Redaktionsgruppen består i detta nummer av:
Ulrika Hannu, Mariann Nordmark, Lisbeth Pekkari, Catrin  
Eriksson, Stefan Wikström, Mia Uusitalo, Marianne Öhman 
och Anne-Sofie Koivisto, Kiruna kommun,  Stina Johansson, 
TVAB , Åsa Redin, KBAB samt Petra Sternlund, Krauz & Co. 

Produktion: Krauz&Co. reklambyrå

E-post till kommunkontakten: kommunkontakten@kommun.kiruna.se 
Vår hemsida: www.kommun.kiruna.se

”

Nu har arbetet med Nya Raketskolan inletts. Första spadtaget togs 21 mars.  
Arbetet med Rakethallen har redan tjuvstartat och där är arbetet i full gång.

Text: Anne-Sofie Koivisto • Foto: Ulrika Hannu

>>
  
Mer om Nya Raketskolan på nästa sida

Nu bygger vi en av  
Sveriges främsta skolor
Roger Suup, ordförande i Barn- och utbild-
ningsnämnden, berättade vid invigningen 
att Nya Raketskolan ska utformas med må-
let att bli en av Sveriges främsta skolor och 
vara en lustfylld, trivsam och kreativ miljö 
för lärande. Innehållet har tagits fram i en 
bred demokratisk process utifrån nyckelor-
den ”öppenhet och delaktighet”.

I sitt invigningstal sa arki-
tekten Mats Jakobsson, MAF, 
att han försökt fånga det som 
kommit fram i alla möten. 

– Barnen och skolan är och 
har varit väldigt betydelsefulla 
i detta arbete. Det har varit 
ett roligt arbete att få in ljus 
volym både i interiören och i 
exteriören i Nya Raketskolan, 
menade han.

Vad tyckte då eleverna i  års-
kurs 3 O på Raketskolan om 

den process som pågått de senaste åren? Det 
var dessa elever som egentligen drabbades 
värst av Lomboloskolans brand. Då gick de 
i ettan och blev under resten av det läsåret 
placerade på Lombolo förskola. Där var 
det trångt och närheten till brandresterna 
gjorde att de inte kunde koppla bort allt 
det hemska och sorgliga som de upplevt 

i januari 2009. När de nu tänker tillbaka, 
berättar de att de var ledsna både för att be-
höva byta skola men också för att alla saker 
försvann. Tvåan fick de gå på Satellitskolan 
där de hade lite bättre plats men de saknade 
fortfarande en del saker. 

Nu i trean går de på Raketskolan vilket de 
tycker känns bra. De har fått ett riktigt 
fint klassrum och trivs och känner sig 
hemma. Naturligtvis blir det lite trist 
i fyran då de åter ska flytta för att gå i 
modulerna vid Satellitskolan. I och med 
att Nya Raketskolan står klar får de 
flytta ytterligare en gång men det blir 
sista gången och de ser fram emot att få 
gå i en helt ny skola. 

Vid frågan vad de tycker om det, är 
det tummen upp och kommentarer 
som ”kul, jätteroligt, asbra, spännande” 
och de är nyfikna på hur det verkligen 
kommer att se ut.

Första kunskapstaget tas tillsammans av, fr. v: Peter Johansson, NCC, Roger Suup, ordförande Barn- och utbildningsnämnden, Stefan Sandklint, 
KBAB, Agneta Lantto, lärare, Sten Suup, projektledare, Mats Jakobsson, MAF, Peter Nordmark, skolchef och längst fram Nisse Nilsson och Lova 
Hagström, elever i förskoleklassen på Satellitskolan.        

Så här är det tänkt att Nya Raketskolan ska se ut sett från  
bilparkeringen.     
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Ersättningslokaler för Raketskolans elever 
från förskola till årskurs fem under läsåret 
2011-2012 blir moduler bredvid Satellit-
skolan. De innehåller 15 klassrum, matsal 
och allt annat som finns i en normal skola. 
Det som inte kommer att finnas är lokaler 
för praktiskt-estetiska ämnen men det 
kommer att lösas på annat sätt. Speciella 
transporter för detta kommer att ordnas. 

En pedagoggrupp, bestående av personal 
från alla skolor i Kiruna C, utsågs 2009 
för att jobba fram en vision för en modern 
skola. Arbetet avslutades våren 2010. Re-
sultatet blev ett utkast till vision som kan 
användas i alla skolor i Kiruna. 

Nu påbörjas ett nytt uppdrag för rek-
torerna Riitta Kotavuopio-Olsson, Conny 
Persson och Katrina Sixten Inga. Med 
visionen som utgångspunkt ska de ta fram 
ett koncept och en organisation som ska 
fungera i Nya Raketskolan. 

– Arbetet ska ske i en transparent 
process och för att tydliggöra det har vi 
utsett en processgrupp tillika arbetsgrupp, 
säger Riitta Kotavuopio-Olsson, rektor 
vid Raketskolan. Tanken är att arbetet ska 
tas fram i dialog med personal, föräldrar, 
elever och andra rektorer.

För att det ska bli en så bra organisation 
som möjligt kommer vi att arbeta i flera 

forum, 
fortsätter 
Riitta Kota-
vuopio- 
Olsson. 
Tänkta fo-
rum är per-
sonalkon-
ferenser, 
klassråd/
elevråd, 
föräldra-
möten, 
brukar-
råd och 
LOKU-
gruppen på Raketskolan och Barn- och 
utbildningsförvaltningens chefskonferen-
ser. Processgruppen träffas sedan kontinu-
erligt och kommunicerar tankar och idéer 
som kommit fram i de olika forumen.

Riitta Kotavoupio-Olsson kommer tillsam-
mans Conny Persson och Katarina Sixten 
Inga även att ha erfarenhetsutbyte med 
rektorer från andra nystartade skolor i 
Sverige. Den tidplan som gäller är att 
organisationen ska vara förhandlad och 
klar under hösten 2011. I början av 2012 
ska rekrytering av personal inledas.

Ofta möter vi konflikter på samma sätt varje gång, 
utan att tänka oss för. Gör du så är det dags att 
stanna upp och fundera – hur tänkte jag nu? Kan 
jag göra på något annat sätt?

Komet är ett föräldrautbildningsprogram för att 
förbättra kommunikationen mellan barn och för-
äldrar, och därigenom minska bråk och konflikter. 

– Det är föräldrarnas ansvar att ge barnen till-
räckligt med kvalitetstid och uppmärksamhet. Då 

minskar konflikterna hemma, säger kursledarna 
Inger Mattsson och Lisbedt Holmberg, förskol-
lärare på Lombolo förskola.

På varje kurs deltar föräldrar till sex barn 
i åldrarna 3-11 år och de träffas elva gånger. 
Föräldrarna får konkreta förslag och övningar att 
pröva hemma mellan träffarna.

– Träffarna bygger på att föräldrarna är aktiva, 
säger Lisbedt Holmberg. 

Innehållet är samvaro och uppmärksamhet. 
Föräldrarna ska ha en gemensam stund med 
barnen på 10-15 minuter, tre gånger i veckan, 
fyller Inger Mattsson i. 

– Oftast tror föräldrarna att de genom att gå 
kursen ska få svar på sina frågor och därmed är 
problemen lösta. Men så enkelt är det inte. De 
måste själva göra jobbet. Vi ger dem redskapen, 
fortsätter Lisbedt Holmberg.

Kursen handlar om att föräldrarna ska lära sig 

att se möjligheter och lösningar och lyfta fram 
det positiva hos barnet genom uppmuntran, 
beröm och öka uppmärksamheten på det som 
barnet gör bra och därigenom bryta det negativa 
beteendemönstret.

– Gränssättning leder ofta till onödiga kon-
flikter om man inte först byggt upp en positiv 
relation mellan sig och barnet, säger Inger Matts-
son och Lisbedt Holmberg. När man blir riktigt 
arg gäller det att tänka på vad man säger så man 
slipper ångra sig efteråt. Barnet speglar sig i den 
vuxne och kommer att bete sig precis likadant, 
säger Inger Mattsson.

 
Varje kurs inleds och avslutas med att föräld-
rarna gör en skattning över vilka problem de har 
och hur många de är. Resultaten efter avslutad 
kurs visar att föräldrarna anser att problemen 
minskat med mer än 50 procent. 

Ständiga gräl med barnen om 
sovtider och mattider. Utbrott och 
smäll i dörrar. Känner du igen dig? 
Du är absolut inte ensam. Men det 
finns hjälp. Komet är kursen som 
lär föräldrar att göra rätt.

  
Forts. Nya Raketskolan

Riitta Kotavuopio Olsson, 
rektor vid Raketskolan.

Vad händer den närmaste tiden för 
elever och personal vid Raketskolan?

Några synpunkter från personalen  
under invigningsdagen av Nya Raketskolan:

”Spännande, svårt att sia om utgången men 
alla har nog en bild av hur det blir.”

”Just nu lite jobbigt då det 
är en byggarbetsplats sam-
tidigt som skolan bedrivs.”

”Försöker tänka positivt – annars blir 
det inte något positivt av det hela. 
Man kan inte tänka negativt innan 
man vet hur det blir.”

”Högstadiet skulle kanske ha 
varit någon annanstans, till 

exempel uppbyggt på gamla 
Lomboloskolans plats.”

”Nya Raketskolan kommer kanske inte 
att räcka till när alla lägenheterna på 
Glaciären blir klara för inflyttning.”

Foto: U
lrika H

annu

Text: Anne-Sofie Koivisto
Illustration: Anna Öhman

Mer information om Komet finns 
på www.kometprogrammet.se  

Är du intresserad av att gå kursen, 
kontakta Inger Mattsson eller Lisbedt 
Holmberg på tfn 0980-706 48.

Kursledarna Inger Mattsson och Lisbedt  
Holmberg.                           Foto: Ulrika Hannu

Ny förskola öppnad
n n Efterfrågan på platser till förskolan i Kiruna är väldigt stor och som ett led i 
detta tog Barn- och utbildningsnämnden i december 2010 beslut om att öppna 
en ny förskola. Lokal fanns tillgänglig på Högalidsgatan 1. I mars 2011 öppnades 
denna för 16 barn och  5 personal. 

I mars 2011 tog Barn- och utbildningsnämnden beslut om att öppna ytterliga-
re två förskoleavdelningar eftersom efterfrågan fortfarande är stor. De ska öpp-
nas snarast möjligt. Lokaler finns på Centralskolan om allt går enligt planerna.  

Lär dig
kommunicera med

dina barn
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Alf Talo som har 25 år i yrket töm-
mer slambrunnar hos fastboende och 
fritidshus. Alf och hans kollega Martin 
Heikki hinner med ungefär 10 slamb-
runnar varje dag.

Ibland blir det många fler och ibland 
färre beroende på avstånd mellan 
fastigheterna som ska ha tömning och 
var i kommunen de befinner sig. 

– Det är ett roligt arbete och jag 
trivs, utvecklingen har gått framåt även 
om det ibland är tungt till exempel om 
kopplingar saknas på brunnen, säger 
Alf.

I juli får han och Martin börja köra Tekniska 
Verkens nya slambil, den rymmer mer slam 
och 2000 liter vatten att spola exempelvis 
avloppsstopp med. I och med det kommer 
Tekniska Verken även att kunna erbjuda 

kunderna att få sina avloppsledningar ren-
sade och åtgärda avloppsstopp och därmed 
ge en utökad kundservice.

– Tömningen går till så att slammet sugs 
upp i tankbilen som rymmer 10 kubikmeter 
slam och efter det töms tanken på renings-
verket. Innan avloppsvatten återförs till 

naturen via ett vattendrag eller en sjö 
ska vattnet vara renat för att undvika 
att miljön skadas. Alla skadliga ämnen 
kan tyvärr inte renas från avloppsvattnet 
och därför har alla ett ansvar att tänka 
på att inte spola ner föremål eller farliga 
ämnen i avloppet.

Slambrunnarna töms i perioder, varje 
vår och höst och i januari. Bilen är 
utrustad med en dataskärm som anger 
fastighetens positionering. Varje tömn-
ing registreras och både Tekniska Verken 

och kunden kan därmed få exakt tömning-
stid, datum och mängd som sugits upp.

Det har visat sig att fördelarna är flera med 
GPS i bilen. 

– Det blir mycket lättare att hitta alla fas-
tigheter, kunderna får en bättre service och 
det blir en tidsbesparing för oss, avslutar Alf.

Det våras för slamtömning
I juli börjar Tekniska Verkens nya slambil rulla i kommunen.  Med större  
kapacitet kommer vi att kunna erbjuda kunderna att få sina avloppsledning-
ar rensade och åtgärda avloppsstopp. Text: Stina Johansson • Foto: Sandra Eriksson

Nu är det dags att vårstäda i förråden, lördagen den 18 juni  
har Kiruna avfallsanläggning öppet för allmänheten. Text: Stina Johansson

Slambilsförarna  Martin Heikki och Alf Talo trivs med arbetet. “Det är ett roligt arbete och utvecklingen har gått framåt”, säger Alf.

Extra öppet. 18 juni har ÅVC lördagsöppet för att ta emot grov- och trädgårdsavfall.     Foto: Mats Nilsson

FAKTA: Slamtömning av enskilda avlopp utförs på uppdrag av Kiruna kommun av Tekniska Verken i Kiruna AB. Du som är fastboende 
och har egen avloppsanläggning ska ha tömning av slambrunn eller tank minst en gång per år och du som har ett fritidshus i Kiruna 
kommun och har egen avloppsanläggning ska ha tömning av slambrunn minst vartannat år. Detta styrs enligt Renhållningsordningen 
för Kiruna kommun. Avloppsanläggningen ska alltid besiktas av Miljökontoret i Kiruna kommun innan den tas i bruk. När anläggningen 
är besiktad och du har börjat använda den, ska du skriva kontrakt på tömning av ditt enskilda avlopp med Kiruna Kommunpartner AB. 

Fördelarna med GPS i bilen är många.

Tekniska verken Tekniska verken

Ny avfallsplan
för kommunen
n n Just nu pågår arbetet 
med en ny avfallsplan för 
Kiruna kommun. Alla kom-
muner måste ha en ren-
hållningsordning enligt 
Miljöbalken. Avfallsplanen 
är en del av renhållnings-
ordningen och ska beskri-
va kommunens visioner 
om avfallshanteringen i 
framtiden samt hur kom-
munen ska göra för att öka 
återvinningsgraden samt 
minska avfallets farlighet 
och mängd. Då Kiruna står 
inför en samhällsomvand-
ling ger även detta nya ut-
maningar och möjligheter 
för avfallshanteringen.

Flera ton sand  
sopas upp varje vår
n n Första veckorna i maj 
påbörjas arbetet med att 
sopa upp all sand som 
används under vintern på 
våra gator i kommunen.  
Skräpplockning och 
städning av Kiruna C görs 
med hjälp av föreningar i 
början på juni då all snö 
smält bort.

Ny huvudvatten-
ledning Katterjåkk
n n Dricksvattenförsörj-
ningen för Katterjåkk 
och Riksgränsen sker 
genom att råvatten tas 
från en grundvattentäkt 
i Katterjåkk söder om 
järnvägsstationen. 
Vattenverket ligger i 
anslutning till täkten. Från 
täkten pumpas vattnet 
i en gjutjärnsledning 
från början av 1900-talet, 
en del av ledningen 
är åtgärdad under 
2007. Ledningen följer 
i princip järnvägen till 
Riksgränsen. Reservoarer 
finns i Katterjåkk och 
Riksgränsen. Resten av 
ledningen kommer att 
bytas ut i sommar och 
projektet planeras att 
starta i juli.

... miljoner kronor i 
resultatförbättring gjorde 
Tekniska Verken för 2010.

Resultatet blev plus  
6 miljoner kronor för  

TVAB-koncernen.

24,5

Hantering av latrin i Kiruna kommun
n n Nu när stugsäsongen börjar vill Tekniska Verken i Kiruna AB påminna om rutinerna för avlämning av 
latrinkärl. Vid avlämning av latrin får endast godkända kärl användas på grund av hygien- och arbetsmiljöskäl. 
Godkända kärl finns att köpa på Kiruna Avfallsanläggning i Kiruna och i priset ingår avgiften för omhänder-
tagande av latrinavfall. Latrin får endast lämnas på angivna platser och aldrig i sopkärl eller containers! Det är 
tillåtet att lämna latrinkärl på följande platser: Kiruna: Uppmärkt plats vid Kiruna Avfallsanläggning. Abisko: 
Uppmärkt plats vid ÅVC/ Reningsverket. Torneträsk: Nedre parkeringen, vid sopkärlen. Östra kommundelen: 
Samtliga ÅVC, dock endast vid öppettider.

Dags för stor vårstädning
Passa på att vårstäda och rensa i förråden och lämna 
avfallet på våra återvinningscentraler. Den 18 juni har 
Kiruna avfallsanläggning lördagsöppet för att ta emot 
ditt grov- och trädgårdsavfall. Som privatperson är 
det kostnadsfritt att lämna sitt avfall på någon av våra 
8 återvinningscentraler i Kiruna kommun som alltid 
är bemannade under öppettiderna. Här tas allt avfall 
om hand på ett miljöriktigt sätt. Det brännbara avfallet 
som lämnas in krossas för att sedan transporteras till 
värmeverket för förbränning. Material som kan återvin-
nas transporteras till anläggningar för bearbetning, 
restavfallet som inte kan brännas eller återvinnas kallas 
deponirest och hamnar på deponi.

Kiruna Avfallsanläggning,  ÅVC.
har öppet följande tider:
måndag-fredag 
kl. 07:00-18:00

Vittangi ÅVC har öppet 
1 maj till 30 september, 
följande tider:
onsdag jämna veckor 
kl. 14:00-19:00
onsdag udda veckor 
kl. 08:00-11:00

Kiruna gamla deponi
n n Tekniska Verken har kommunens uppdrag att sluttäcka Kirunas gamla deponi. Ytan som ska sluttäckas 
är totalt ca 79 000 kvadratmeter och uppdelad i 10 delområden. Marken ska först terrasseras för att få de rätta 
lutningarna, som ger avrinning på hela deponin. Därefter ska tätskikt, dränering och skyddsskikt läggas ut med 
total tjocklek på ca 1 meter. Arbetena påbörjades 2009 och ska avslutas 2016.
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Roger Selblom, chef för KSS eller larmcen-
tralen som den oftast kallas, nickar igen-
kännande när jag säger att jag inte har en 
aning om hur larmcentralens verksamhet 
ser ut, det är en reaktion han mött många 
gånger förut. 

– De flesta vet knappt att vi finns, säger 
han.

Larmcentralen finns hos Räddningstjän-
sten, är öppen dygnet runt och bemannas 
av fem operatörer som går skiftgång. Den 
här förmiddagen är det Roger själv som 
arbetar som larmoperatör och under den 
första timmen av vårt samtal avbryts vi 
flera gånger av larm som dyker upp på en 
av de tre datorskärmarna framför honom. 

De flesta är hemtjänstens trygghetslarm 
från Kiruna, Bot-
kyrka och Kris-
tianstad, som man 
samverkar med, 
men larmcentralen 
hanterar även 

SOS-larm och kommunens automatiska 
larm som till exempel brand- inbrotts- och 
tekniska larm. 

Roger pratar mycket om samverkan och 
hur man kan effektivisera verksamheten på 
olika sätt. 

– Vi samarbetar också med Gällivare 
kommuns larmcentral. Om vi har problem 
med tekniken här så tar Gällivare emot 
våra samtal och om de har 
problem tar vi emot deras. 

Ett annat exempel på 
samordning skulle kunna 
vara att samköra larmcen-
tralen och kommunens 
telefonväxel. 

– På så sätt skulle vi få 
fler operatörer som kan hantera larm, sam-
tidigt som vi skulle kunna ge kommuninfo 
dygnet runt. Allt handlar ju om kommunal 
säkerhet och service för våra invånare. 
 
Vi avbryts av att faxen börjar surra, det är 
ett meddelande från Trafikverket som ta-
lar om att det råder kolonnkörning längs 
väg E10 på grund av dåligt väder. Roger 
tar meddelandet och sätter sig ner för 
att via datorn skicka iväg SMS om läget 
till störningsgruppen där bland annat 

insatschef och kommunens säkerhetsans-
varige ingår. 

– Om det skulle hända något uppe i fjäl-
len är det avgörande att vi har information 
om vi kan ta oss upp längs vägen eller om 
transport måste ordnas på annat sätt.

 
Arbetet som larmop-
eratör kräver att man 
har förmågan att hålla 
många bollar i luften 
samtidigt. Operatörerna 
arbetar ensamma och 
hanterar larm, telefon-

växel, störningsinformation samt håller koll 
på räddningstjänstens personal och var de 
befinner sig. När jag lämnar larmcentralen 
pratar Roger i telefon med hemtjänstens 
personal som är på väg till en av byarna 
efter ett inkommet trygghetslarm samtidigt 
som ytterligare ett larm blinkar på skärmen. 
Han är halvvägs genom sin arbetsdag och 
det finns inget som tyder på att det hektiska 
tempot ska avta. Arbetsdagen i larmcen-
tralen fortsätter oförtrutet, för allas vår 
säkerhet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunal säkerhet – en fråga för KSS
Känner du till KSS? Inte? Du är i gott sällskap. KSS, Kiruna kommuns  
säkerhets- och servicecentral är en av kommunens mer anonyma verksamheter, 
trots att många vid något tillfälle haft kontakt med den. Text och foto: Lisbeth Pekkari 

Kiruna kommun
har jobben 

REPORTAGET Kiruna kommun har jobben

Roger Selblom, chef för larmcentralen på Räddningstjänsten. 

5 sekunder är 
svarstiden  

på så kallat 
SOS-larm.

63.000 
inkommande larm hanterade  

KSS under 2010. 43.000 av  
dessa var trygghetslarm.

Den närmaste tioårsperioden kommer runt 500 kommunanställda att gå i pension.  
Det innebär att Kiruna kommun kommer att kunna erbjuda många arbetstillfällen  
inom olika yrkesgrupper. 

I detta nummer har vi gjort ett reportage om jobbläget i Kiruna kommun. Vi träffar  
Ann-Kristin Tedelind, förskolärare på Bergskolan som jobbat 40 år inom barnomsorgen  
och kommunens personalchef Anita Juntti  som berättar om personalläget i kommunen.

>>
nr 2 | 2011 KIRUNA information    9     
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Klockan är nio på morgonen och det är frukostdags på försko-
leavdelningen Måsen på Bergaskolan. Det råder ett stillsamt 
lugn trots att det sitter små barn och äter vid varje bord, 16 är de 
som kommit idag.

Ella vill ha en apelsinklyfta till.
– Ska vi räkna tillsammans hur många du ätit? En, två, tre 

stycken. Här får du en till, säger Ann-Kristin Tedelind och 
fortsätter sedan att skala ett äpple så att det blir en enda lång 
skalremsa.

Den ska hon mäta tillsammans 
med barnen för att se om det blir 
nytt längdrekord.

– Vi gör vardagsmatte av det 
mesta och jag reagerar när man 
kallar det här för ett dagis. Det 
är en förskola och vi försöker ta 
tillvara allt i vardagen för att lära barnen saker, berättar Ann-
Kristin.

Och det handlar inte bara om matematik, det kan vara hur 
man beter sig i trafiken eller till exempel språk, vilket visar sig 
när barnen och personalen städat undan frukosten och börjar 
morgonsamlingen. Där blir det nämligen ramsor även på eng-
elska, men allra först ska man gå igenom alla som kommit till 
Måsen denna morgon med hjälp av en ramsa:  
      
     Illeville bockarna i skogen gick – De undrar om Elis är  
     hemma? Elis pappa svarade då: Elis nickar ett ja, alla  
     viftar med armarna och ropar skrattande:

 Och Illevillebockarna de blev så glada!

Och så går ramsan runt var och en i gruppen som avslutar med 
att tillsammans räkna hur många som kommit och hur många 
som är borta.

Efter samlingen ska de äldsta 
barnen, Bamse- och Brumgrup-
perna iväg på gympa. De yngsta 
stannar kvar och har sin egen 
skuttgympa som avslutas med att 
man bygger en koja där barnen får 
kex och vatten. Man blir ju törstig 
efter gympan.

Tillsammans med förskollära-
ren Pia Bjuhr samt barn-
skötarna Ella Tuoremaa 
och Liz Alarcon Olsson 
har förskolläraren 
Ann-Kristin Tedelind 
sammanlagt 19 barn på sin 
avdelning just nu. Antalet barn per personal kan variera 

något. Det styrs av barnens ålder och enkelt kan man förklara 
det med att ju fler yngre barn det finns i gruppen, desto färre blir 
det totala antalet barn, eftersom de yngsta också kräver mer tid.

– Vi har själva valt att vara tre och en halv tjänst i personalen 
i stället för tre. Det blir fler barn, men vi kan också göra mycket 
mer. Med vårt upplägg hinner vi ägna uppmärksamhet åt varje 
barn, berättar Ann-Kristin.

Hon tillägger att 19 barn kan tyckas vara många och konstaterar 
att det är ett politiskt beslut som man har att följa.

– Jag skulle förstås gärna ha 15 barn i stället, men vi får för-
söka lägga upp veckan efter de förutsättningar vi har. Ingenting 
blir ju bättre av att gnälla, berättar Ann-Kristin.

Och mycket hinner de göra på Måsen, utöver de vanliga var-
dagssysslorna. Just nu planerar de en utflykt till Poikkijärvi och 
nyligen var det skridskoåkning där alla utom minstingen Tove, 
som bara är 13 månader, var med.

REPORTAGET Kiruna kommun har jobben

”Jag ser fram emot  
  varje ny dag på jobbet”

Ann-Kristin Tedelind har varit förskollärare i 40 år och ser fortfarande  
fram emot varje ny dag på jobbet.
– Det är ett ganska fritt jobb där jag till stor del kan planera min egen  
arbetsdag. Och när man får göra det man själv tycker är roligt, då brukar 
barnen också tycka att det är roligt. Jag stormtrivs!

    Vi har så trevliga 
föräldrar som alltid 
ställer upp.
”

Förskolläraren Ann-Kristin Tedelind:

>>

Text och foto: Kjell Törmä

Alfred har hittat en fin hatt.

Ann-Kristin Tedelind  jobbar som  förskolärare på Bergaskolan. 
”Jag har trevliga kollegor och vi stöttar varandra. Det är också 
ett ganska fritt jobb där jag till stor del kan planera min egen 
arbetsdag.” 

>>>>

    Vi får verkligen höra av 
föräldrarna att vi gör ett bra 
jobb. Det känns jätteroligt.
”
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Arbetslösheten är rekordlåg och möjligheter-
na att få arbete är större än någonsin i Kiruna. 
Och det gäller inte bara inom LKAB och den 
övriga industrin. Även Kiruna kommun kom-
mer att behöva anställa hundratals människor 
de närmaste åren.

I dag har Kiruna kommun 1 539 tillsvidare-
anställda samt ytterligare närmare 400 perso-
ner med olika varianter av kortare eller längre 

anställningar. Totalt 
är det alltså nästan 
2 000 personer som 
arbetar inom kom-
munen.

– Vi har inte stor 
personalomsätt-
ning, däremot är det 
många som kommer 
att gå i pension. De 
närmaste fem åren 
handlar det om 200 
personer och sett 
över en tioårspe-
riod är det runt 500 
kommunanställda 
som går i pension, 

berättar Anita Juntti, personalchef på Kiruna 
kommun.

Var fjärde kommunanställd kommer alltså 
att lämna sitt jobb de kommande åren.

– Vi kommer att kunna erbjuda många 
arbetstillfällen inom alla våra yrkesgrupper, 
framför allt inom vården, skolan och barnom-
sorgen, berättar Anita Juntti.

För den som vill ha ett jobb i en nära framtid, 
även om det är tillfälligt, så behöver Kiruna 
kommun ett mycket stort antal vikarier under 
sommaren.

– Enbart inom vården behöver vi cirka 400 

sommarvikarier. Tidigare år har det gått bra 
men vi ser ju att sådana som haft tillfälliga 
anställningar sugs upp av LKAB och övriga 
företag. I första hand vill vi ha utbildad 
personal men det blir troligen också möjligt 
för andra att söka tjänsterna och vi har ju 
introduktionskurser för dem som ska börja 
jobba, berättar Anita Juntti.

Det kan alltså löna sig att söka jobb hos 
kommunen även om man inte alltid har den 
utbildning som krävs.

I den konkurrens som råder om arbetskraften 
arbetar också kommunen med att bli än mer 
attraktiv som arbetsgivare.

– Jag upplever att många som börjar jobba 
inom kommunen upptäcker att det är en bra 
arbetsgivare. Vi har också haft en god löneut-
veckling och ligger bra till i jämförelse med de 
flesta, säger Anita Juntti och tillägger att det 
också finns andra fördelar i de kommunala 
anställningsvillkoren:

– De som fyllt 40 år har till exempel 31 
dagars semester, en vecka mer än de flesta. 
Och så får vi inte glömma vår Vassijaurean-
läggning där anställda kan hyra boende för en 
billig penning.

Anita Juntti berättar att Kiruna kommun 
också arbetar med att genomföra en heltids-
organisation. Heltidstjänster kommer att 
bli en rättighet för alla anställda, men deltid 
fortfarande en möjlighet för de som så önskar 
– ett sätt att behålla de som i dag har deltid 
ofrivilligt men också något som Anita Juntti 
tror kan locka nya personer att söka sig till 
kommunala jobb:

–Gillar du att jobba med människor, då har 
vi många alternativ och det är ju i möten med 
människor man själv utvecklas, konstaterar 
Anita Juntti.

– Vi har så trevliga föräldrar som all-
tid ställer upp. Ska vi på skidutflykt så 
bakar föräldrarna bullar och det finns 
alltid föräldrar som följer med, berättar 
Ann-Kristin och tillägger att hon också 
tycker att det är viktigt med en öppen 
och rak kommunikation med föräld-
rarna. Personalen tar gärna emot både 
ris och ros. Och allra mest blir det ros.

– Vi får verkligen höra av föräld-
rarna att vi göra ett bra jobb, och det 
känns ju jätteroligt, säger Ann-Kristin.

Hon tycker överhuvud taget att det är 
roligt att gå till jobbet varje morgon, 
efter 40 år i yrket. Tio av dem var hon 
kommunal dagmamma medan de egna 
barnen var små, men 1988 återvände 
hon som förskollärare och har inte haft 
några planer att byta jobb.

– Jag tycker fortfarande att det är 
lika roligt. Jag har trevliga kollegor och 
vi stöttar varandra, och så all feedback 
man får av både barnen och föräld-
rarna. Det är också ett ganska fritt 
jobb där jag till stor del kan planera 
min egen arbetsdag. Och när jag får 
göra det jag själv tycker är roligt, då 
tycker barnen också att det är roligt. Jag 
stormtrivs!

 Som förskollärare är Ann-Kristin och Pia de som har det  
pedagogiska ansvaret på avdelningen.

–Men vi gör ingen skillnad på varandra och det fungerar  

jättebra. Det vi kan sakna är mer tid 
för planering. Det är guld värt när 
förskoleteamet kommer var sjätte 
vecka och tar över barnen några tim-
mar så att vi i personalen får chans 
att planera den kommande tiden till-
sammans. Vår egen planeringstid får 
vi ha tidiga morgnar, berättar Ann-
Kristin och tillägger att man inte har 
mer än knappt tre timmar per dag 
där alla i personalen samtidigt är på 
avdelningen

De kommer alla på lite olika tider 
och har ett rullande nioveckorssche-
ma för att kunna hålla öppet från sex 
på morgonen (tjugo i sex varannan 
vecka) till halv sex på kvällen.

Måndag är den tuffaste arbets- 
dagen, då har barnen varit hemma 
och är mer högljudda än van-
ligt, men allt eftersom veckan går 
kommer barnen in i rytmen och 
veckan på Måsen avslutas alltid med 
fredagskul. 

Har någon fyllt år under veckan så 
ordnas födelsedagskalas, eller så är 
det kanske disco eller rent av spa då 
man badar och myser.

– Solen återkomst brukar vi fira 
med att gå i solhatt och shorts och när det är pyjamasparty har alla 
pyjamas, även vi i personalen, det är väldigt populärt säger Ann-
Kristin Tedelind och skrattar gott.

Räknar apelsinklyftor. ”Vi gör vardagsmatte av det mesta och jag reagerar när man kallar det här för ett dagis. Det är en förskola och vi 
försöker ta tillvara allt i vardagen för att lära barnen saker” säger Ann-Kristin.

Ann-Kristin har sångsamling med barnen.

Kiruna kommuns per-
sonalcehf Anita Juntti 
kan utlova många 
lediga jobb de kom-
mande åren.

REPORTAGET Kiruna kommun har jobben forts.

>>

n n För att klara den framtida rekryteringen måste Kiruna 
kommun få människor att vilja satsa på arbete inom kommu-
nen. Samtidigt ställer medarbetare inom kommunkoncernen 
krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med 
möjlighet att arbeta heltid om man vill. Ett sätt att både få 
personer att söka arbete hos kommunen och behålla anställda 
inom organisationen, är att minska antalet ofrivilligt deltids- 
och timanställda.

Därför har den politiska ledningen startat projektet ”Heltid 
är en rättighet, deltid en möjlighet”. 

Målet med projektet är att skapa fler heltidstjänster och 

minska andelen timavlönad personal. Av kommunens 1773 
månadsanställda inklusive tillsvidareanställda, är 286 personer 
anställda på deltid. 94 procent av de deltidsanställda är kvin-
nor som arbetar främst inom vården. 

En bra bemanning är ett strategiskt verktyg som inte bara 
påverkar organisationens kostnader, utan även förbättrar verk-
samheten och i slutändan även medborgarservicen. Liknande 
projekt har bedrivits och bedrivs i flera kommuner med lyckat 
resultat. Erfarenheter från dessa projekt visar att införa rätt till 
heltid är en förändringsprocess som kräver information, enga-
gemang och samverkan från alla parter.  Text: Catrin Eriksson 

Chatchada Nilabut från 
Thailand kom till Sverige i 
juli 2005 och har gått SFI:s 
omvårdnadsprogram med 
inriktning mot sjukvård under 
två år.

Hur trivs du med arbetet som 
vårdare på Bromsgatan 12A?

– Jag trivs bra. Jag tycker 
arbetet är spännande. Under 
utbildningen hade vi fyra 
praktikperioder och jag hann 
prova på många olika områden 
av vård och omsorg, såsom 
äldreboende, hemtjänst, 
primärvård och kirurgi. Efter 
utbildningen vikarierade jag 
åt både Kiruna kommun och 
Landstinget. I maj 2010 fick jag 
fast arbete på Bromsgatan 12A. 
Just det här med psykiatri tycker 
jag är spännande. Jag funderar 
på att läsa vidare, enstaka kurser 
i psykiatri på högskolenivå, 
men först måste jag läsa upp 
gymnasiekompetens i några 
ämnen. Det behövs mer personal 
inom kommunpsykiatrin.  
Text och foto: Stefan Wikström

Hallå Chatchada!
Hur trivs du med ditt 
arbete i kommunen?

Vill du jobba med människor?  
Då är kommunen ett alternativ
Den närmaste tioårsperioden kommer runt 500 kommunanställda att 
gå i pension. ”Det innebär att vi kommer att kunna erbjuda många 
arbetstillfällen inom alla våra yrkesgrupper. Gillar du att jobba med 
människor, då har vi många alternativ,” säger personalchefen Anita Juntti.
Text och foto: Kjell Törmä

Kommunen satsar på rätt till heltid – om man vill
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På grund av sprickutbredningen måste ett 
stort antal bostäder ersättas fram till att 
gruvans nya huvudnivå 1365 är utbruten. 
Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög 
i Kiruna vilket till stor del beror på god 
arbetsmarknad och fler arbetstillfällen i 
kommunen. Framförallt har yngre män-
niskor och personer som vill flytta in till 
kommunen svårt att hitta boende. Det är 
också många som vill köpa villa i Kiruna 
och en del företag köper upp villor för 
att på det sättet lösa bostadsfrågan åt sin 
personal. Marja Suikki, samhällsplanerare 
på samhällsbyggnadskontoret, berättar att 
priserna på villor i Kiruna har ökat med 
cirka 15 procent på ett år och att  
ökningarna för bostadsrätter är ännu 
högre. Genomsnittspriset för en villa i 
Kiruna var 1,125 miljoner kronor, berä-
knat på 60 sålda villor. Allt enligt statistik 
från Svensk Fastighetsförmedling, 2010. 

Delar av bostadsbeståndet hyrs även ut till 
entreprenörer. I dagsläget är närmare ett 
sjuttiotal av Kirunabostäders lägenheter 
uthyrda till dessa. Just nu handlar det 
bland annat om att hitta lösningar för ent-
reprenörsboende för att därigenom kunna 
lösgöra lägenheter och villor.  

– Kommunen arbetar med att ta fram 
ett område för att tillgodose det behovet, 
berättar Mats Persson, markingenjör på 

samhällsbyggnadskontoret. 
Kommunen ansöker samtidigt hos 

Statens Fastighetsverk om att köpa mark. 
Det är först och främst områdena kring 
kyrkogården samt vid Sandstensberget 
som är aktuella, berättar Anders Lundg-
ren, avdelningschef, samhällsbyggnads-
kontoret. 

LKAB:s styrelse har tidigare tagit ett inrikt-
ningsbeslut om att LKAB:s fastighetsbo-
lag FAB ska bygga 200 nya lägenheter i 
Kiruna. Siv Aidanpää Edlert, vd för FAB 
berättar om planeringen. 

– Beslutet är att starta byggnation av 50 
lägenheter så fort markfrågan är löst, säger 
Siv Aidanpää Edlert. 

Samtidigt arbetar man med att kartlägga 
var behovet är som störst och vad som 
efterfrågas. Till boende i området Ullspi-
ran, där de första bostäderna som berörs 
finns, har man även gått ut med en enkät 
där hyresgästerna tillfrågas om var de 
skulle vilja flytta inom det bostadsbestånd 
som finns och de får även ange om de har 
några önskemål vid nyproduktion. 

LKAB planerar också att bygga om kaser-
ner på Vasallen vilket ger 25 lägenheter, 
med förtur för hyresgäster från omflyt-
tningsområdet.  

–Vi tror att inflyttning på Vasallen kan 
ske någon gång under hösten-vintern 
2012, avslutar Siv. 

I februari skrev kommunalrådet Kristi-
na Zakrisson och LKAB:s VD Lars-Eric 
Aaro under de avtal som reglerar hur de 
första delarna av Kirunas bebyggelse ska 
avvecklas när gruvbrytningen närmar sig 
staden. Därmed kan kommunledningen i 
stället koncentrera sitt arbete på att bygga 
upp det nya Kiruna.

– Vi i kommunledningen är eniga om 
att centrumkärnan ska byggas i öster. 
Redan nästa år måste vi peka ut platsen 
där det nya Stadshuset ska byggas och nu 
anhåller vi hos fastighetsverket om att 
få köpa mark i området runt kyrkogår-
den, berättar kommunalrådet Kristina 
Zakrisson.

Det är ett ganska stort område kring 
kyrkogården som kommunen begärt att 
få köpa, ett område som kommunen valt 
att dela upp i flera olika områden i sina 
ansökningar.

– Det är av taktiska skäl. Skulle det bli 

problem med köpet av något område så 
kan arbetet med de andra ändå fortsätta 
och vi slipper att tappa fart i arbetet, säger 
Zakrisson och tillägger:

– Stadshusets placering är en tydlig 
markering för var vi tänkt oss vårt framtida 
centrum.

Ett annat viktigt projekt är en ny sträck-
ning av väg E 10, som enligt Kristina 
Zakrisson måste vara klar 2015. För att 
inte Trafikverket (tidigare Vägverket) ska 
tappa tempo i detta arbete gjorde kom-
munen under 2009 en egen utredning 
av en ny sträckning som överlämnades 
till Trafikverket. I söder börjar den nya 
sträckningen i området kring gamla Uno-
X och går sedan på Kurravaarasidan av 
staden för att slutligen komma ut på Luos-
savaaras södra sluttning innan den åter 
ansluter till nuvarande Norgevägen.

– Vår ambition är inte att leda trafiken 

snabbt förbi Kiruna. Tvärtom ska man 
känna närheten till staden och vilja åka 
in i den, vilket man också ska kunna göra 
med bra avfarter på lämpliga platser, 
berättar Kristina Zakrisson.

Även den nya Nikkaluoktavägen kommer 
att få sin utgångspunkt i området kring 
gamla Uno-X för att sedan följa nedre 
kanten av Lombolo-området.

– Längs denna sträcka skulle även 
järnvägen kunna gå in till ett resecenter för 
både tåg och flyg, berättar Kristina  
Zakrisson och tillägger att frågan om 
anslutningen för persontrafiken på 
järnväg och ett nytt framtida resecentrum 
måste få en lösning: 

– Vi har sedan länge fört diskussioner 
med Trafikverket men går nu in i en mer 
konkret fas där vi begär att de utredningar 
och planer som krävs också ska genom-
föras så snabbt som möjligt.

Här ska nya centrum byggas!

Nya bostäder är prioriterade

När överenskommelsen med LKAB nu är klar pekar kommunalrådet Kristina Zakrisson  
ut färdriktningen för den fortsatta stadsomvandlingen:  • Byggandet av en ny centrumkärna i öster 
ska starta snarast. • En ny sträckning av E 10 ska stå klar 2015. • Anslutningen för persontrafiken med 
tåg och ett nytt resecentrum för både tåg och flyg måste utredas så snabbt som möjligt.  Text: Kjell Törmä 

STADSOMVANDLINGEN

Öster om Kiruna ska den framtida centrumkärnan börja byggas så snart som möjligt, berättar Kristina Zakrisson och 
tillägger att kommunen anhållit hos fastighetsverket om att få köpa markområden kring kyrkogården.     Foto: Kjell Törmä

Vad händer på bostadsfronten? Kommunen ansöker hos Statens Fastighetsverk om att köpa mark. 
“Det är först och främst områdena kring kyrkogården samt vid Sandstensberget som är aktuella”, 
berättar Anders Lundgren, avdelningschef vid samhällsbyggnadskontoret. Text: Mariann Nordmark

Kommunen ansöker hos Statens Fastighetsverk om att köpa mark. Det är först och främst områdena kring kyrkogården det handlar om. 

LKAB:s fastighetsbolag FAB planerar att 
bygga om kaserner på Vasallen vilket ger 25 
lägenheter.                                              Foto: FAB

Foto: Thom
as N

ylund

Anders Lundgren, avdelningschef på sam-
hällsbyggnadskontoret. Foto: Ulrika Hannu

VARGGROPEN

SKJUTBANAN

GOLFBANAN

KYRKOGÅRDEN
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Hur kommer de hett efterlängtade bostä-
derna då att se ut? De är utrustade enligt 
2011 års standard, berättar Kirunabostäders 
projektledare Henrik Benselfelt. 

–Det innebär bland annat att köken får 
diskmaskin och att det finns bredbandsuttag 
i samtliga rum. Vardagsrummen förses med 
parkettgolv och övriga rum får plastmattor. 

Kirunabostäder har i samband med 
renoveringen av Glaciären myntat begreppet 
”Kirunastandard”. Det innebär tillgång till 
skotergarage och stora förråd, något som 
friluftsälskande kirunabor med mycket 
utrustning kan ha behov av. Det kommer 

också att finnas en separat släpvagnsparke-
ring och en skoterled ut ur området. 

– Vi fräschar även upp kvartershusen, 
säger Henrik. 

Det blir nya bastur och vi ser över 
tvättstugor och samlingslokaler i kvartershu-
sen. Bilgaragen har målats om och försetts 
med nya portar. 

– Vi satsar dessutom på bra utomhusbe-
lysning för ökad trivsel och trygghet. Det 
kommer också att finnas närlek för barnen 
på gårdarna, säger Henrik avslutningsvis.
Lägenheterna släpps för bokning i juni-juli 
och delas sedan ut efter tid i Kirunabostä-

ders bostadskö. Du registrerar dig som 
bostadssökande på bostadsbolagets 
webbplats. Lägenhetssäljarna på bolagets 
Bostadsförmedling kan också hjälpa till med 
registreringen!                        

För mer information se Kirunabostäders 
hemsida: www.kirunabostader.se

• Drar sig undan och isolerar sig
• Skolk eller hög sjukfrånvaro
• Stölder och kriminalitet
• Inkonsekvent och ologiskt 
   resonemang
• Förvirring och oordning
• Oro, ångest, depressioner 
   och sömnbesvär
• Explosiv och irrationell ilska
• Känslomässig och otillgänglig
• Självupptagen
• Humörssvängningar
• Nedstämdhet
• Koncentrationssvårigheter

I BRÅ planerar kommun och polis det 
kommande verksamhetsåret. BRÅ utser 
därefter operativa arbetsgrupper som ska 
arbeta aktivt med aktuella frågor som 
exempelvis rör:

Ungdomar och droger
Krogvåld
Skadegörelse och klotter
Mäns våld mot kvinnor och barn som
bevittnat våld

Just nu gör man särskilt riktade insatser 
mot ungdomar och droger eftersom man 
ser en kraftig ökning av lagliga nätdroger i 
Kiruna. Till Kiruna anländer cirka 200 
försändelser per månad. Från och med 1 
april 2011 gäller en ny lag som innebär att 
polis och tull får beslagta preparat som inte 
är narkotikaklassade ännu. Under 2000-ta-
let har 500 ungdomar dött i Sverige av 
nätdroger.

Den 17 mars anordnades temadagen 
Kirunabor mot droger i Kiruna Stadshus.

Syftet var att informera allmänheten om 
droger. Medverkade gjorde bland annat 
Föräldrar mot narkotika från Gällivare, 
Polisen, elevhälsan, socialtjänsten, 
Tobaksfri duo, Norrbottens idrottsförening, 
IOGT-UNF och Ungdomens hus.

Vid årsskiftet 2011-2012 är de första 50 nyrenoverade lägenheterna på Glaciären inflytt-
ningsklara. Innan sommaren 2012 beräknas ytterligare 60 lägenheter i de tidigare kall-
ställda husen i området vara färdiga. ”Nya Glaciären är första steget mot nya Kiruna”, 
säger Kirunabostäders VD Annelie Vinsa.

Kirunabostäder Socialförvaltningen

Kiruna kommun arbetar i ett gemensamt brottsförebyggande råd – BRÅ, 
tillsammans med polisen och representanter från kommunens förvalt-
ningar och bolag. Text: Catrin Erksson, Birgitta Holmgren. Foto: Ulrika Hannu

Kirunabor mot droger
Information om droger. Polisen Ajla Eriksson fanns med på temadagen ”Kirunabor mot droger” och föreläste bland annat om drog- 
situationen i Kiruna.

Folkhälsosamordnare.  Birgitta Holmgren 
är kommunens samordnare för folkhälsa 
och en av dem som höll i trådarna under 
informationsdagen i Stadshuset.

Lägenhetsstorlekar och fördelning:  
3 st 5:or   109 kvm
23 st 4:or   98 kvm
41 st 3:or   64-98 kvm
33 st 2:or   40-79 kvm
10 st 1:or   40-42 kvm

Lägenheter i Tuolluvaara till försäljning
n n Kirunabostäders styrelse har beslutat att bolagets fastighet Tuolluvaara 1:2 ska bjudas 
ut till försäljning innan sommaren. Fastigheten består av två byggnader med totalt 28 
lägenheter, varav 12 är kallställda.

Energibesparingsprojektet EPC har startat
n n Kirunabostäder AB satsar på miljön och genomför ett energibesparingsprogram för 
att optimera värme och ventilation. Som resultat kommer det totala energianvändandet 
att minska med ca 20 % och våra hyresgäster får ett jämnare inomhusklimat. Projektet 
som startade i februari beräknas pågå i ca 3 år till en kostnad av 70 mkr. EPC står för 
Energy Performance Contracting.

Kupolen får en  
energisnålare 
garageport
n n Som ett led i 
EPC-projektet har Kirunabostäder bytt 
Kupolens befintliga garageport till en 
ny isolerad port som även är försedd 
med automatstängare. Det kommer 
att införas en parkeringsavgift i 
parkeringshuset under året.

Klart för inflyttning vid års- 
skiftet på nya Glaciären

>>
  

      Mer om drogarbetet på nästa sida

Förändringar som kan tyda  
på att en person använder  
narkotika: 

Tre av elva hus som renoveras på nya Glaciären.                               Ritning: MAF Arkitektkontor
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Det är inte farligt, men inte heller gott eller trevligt att bada i. Och det är ett 
samtalsämne bland Kirunaborna varje år – vårvattnet. Dricksvattenfrågan i 
Kiruna har utretts i flera år men närmar sig nu faktiskt ett avgörande. Denna vår 
genomförs bland annat ett storskaligt test som – om det lyckas – kan innebära 
en rejäl förbättring även av vårvattnet i framtiden. Text: Kjell Törmä. 

Våren är en härlig tid. Efter en lång vinter 
med ovanligt ihållande kyla återvänder nu 
ljuset och värmen. Men med snösmält-
ningen kommer också vårvattnet.

När tidigare års växtlighet bryts ned i 
marken bildas så kallade humusämnen. 
De följer med smältvattnet tillsammans 
med andra små partiklar och hamnar till 
slut även i vårt dricksvatten, som blir gult, 
smakar sämre och kan till och med lukta 
illa. Det gäller framför allt under vårflo-
den, men i viss mån kan problemet uppstå 
från och till ända fram till senhösten.

– Värst blir det de år vi har en kraftig 
snösmältning i fjällen och samtidigt får 
regn, förklarar Michael Nilsson, avdel-
ningschef på Kiruna Kommunpartner 

AB, ett dotterbolag till Tekniska verken i 
Kiruna, som ansvarar för driften av bland 
annat vattenverket i Kiruna. 

Det är alltså humusämnena som är den 
största anledningen till att vattnet i Kiruna 
missfärgas, smakar och luktar illa. 
Det är ett problem som forskarna 
också hävdar kommer att öka i 
framtiden på grund av klimatför-
ändringarna. I många vattenverk 
runt om i landet har de ett råvatten 
som i genomsnitt under året fak-
tiskt innehåller mer humusämnen 
är vad Kirunas vattenverk får in under den 
värsta vårfloden.

Problemet är att Kiruna inte har någon 

rening för just humusämnen. Åtminstone 
inte ännu.

När Kirunabornas vatten är som sämst 
brukar det klassas som tjänligt med 
anmärkning. Det innebär att det är fullt 
drickbart, även om det inte är gott. Men 

att det är tjänligt 
med anmärkning 
innebär också att 
Kiruna kommun 
på sikt måste åt-
gärda problemet.

Och det arbe-
tet går nu in i ett 

intensivt skede, berättar Michael Nilsson:
– I vår genomför vi ett storskaligt försök 

där vi med hjälp av kemikalier försöker få 

Storskaligt test ska visa vägen
mot ett bättre vårvatten

Genom skogslandet. Smältvatten från fjällen rinner ner mot skogslandet och myrarna och tar på vägen upp humusämnen, som är den 
största anledningen till att vattnet i Kiruna missfärgas och smakar och luktar illa.                                                                 Foto: Tomas Utsi

Arbetsplatsen

>>

n n Föräldrastöd finns i olika former, som ÖPP (ÖrebroPreven-
tionsProgram) på högstadieskolorna. Kometprogram för 
föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Tonårskomet för föräldrar till 
tonåringar. Föräldrar får även information på föräldramöten. 
n n Förebyggande hälsosamtal genom skolsköterskorna 
görs i årskurs 4, 7 och årskurs 1 på gymnasiet. Pubertetssamtal  
i årskurs 5.
n n Linköpingsmodellen används också som innebär att man 
tidigt försöker upptäcka ungdomar som använder droger. 
n n Langningskampanjer omfattar information på föräldra-
möten, annonser och störningar framför allt utanför System-
bolaget. I kampanjarbetet samarbetar polis, Systembolaget och 
kommunen.
n n Tobakstillsyn via kommunens alkoholhandläggare sker 
också. Vid tillsynen kontrolleras att inte försäljning sker till 
personer under 18 år.

Vill du i komma kontakt med någon för mer information,  
råd och stöd, ring:
• Socialförvaltningens reception tfn 703 44, (går även att  

ringa räddningstjänsten tfn 709 00 och begära  
socialjouren på kväller och helger)

• Polisen tfn 114 14
• Föräldraföreningen mot narkotika, tfn: 070-389 49 06
• Elevhälsan, skolsköterska, kurator vid respektive skola.

Metoder i det drogförebyggande arbetet>>

n n Tobaksfri duo är en metod som kommunen just börjat 
använda för att förebygga tobaksbruk. En ungdom i årskurs 6 
skriver ett kontrakt med en vuxen om att vara tobaksfri under 
högstadiet och får ta del av olika förmåner om denne lyckas. Det 
har visat sig vara en framgångsrik metod. I nuläget ser man i 
Kiruna en kraftig ökning av ungdomar som röker och snusar. Av 
de ungdomar som röker, så provar 64 procent cannabis. 

n n DROGFRI EXIT går ut på att ungdomar 
mellan 13 och 17 år skrivet ett ”kontrakt” 
med sina föräldrar där de förbinder sig att 
vara drogfria under Kirunafestivalen. 
Föräldrarna förbinder sig att premiera 
drogfriheten. Kommunen ger föräldrarna 
en bonus för detta i form av biobiljett eller 
presentkort. Ungdomarna gör ett nykterhetstest vid hemgång 
klockan 22-02, deltagaren får ett intyg med sig hem om nykterhet 
eller onykterhet. 
n n Varannan vatten är en kampanj främst under Kirunafestivalen 
riktad till de som är över 18 år, i syfte att minska berusningsgraden.

Vill du veta mer? Aktuell 
information gällande 
drogsituationen hittar du 
på:
www.fhi.andt.se 
www.can.se
www.drognews.nu
www.drugsmart.com
www.drogportalen.se 
www.drogfriexit.se 

 

 

DROGFRI EXIT 2010DROGFRI EXIT går ut på att ungdomar mellan 13 och 17 år skriver ett 
”kontrakt” med sina föräldrar där de förbinder sig att vara drogfria 
under Kirunafestivalen. Drogfri Exit genomfördes första gången under 
festivalen ”Piteå Dansar och Ler” 2007.
För Föräldrar
Drogfri Exit lägger stor vikt på föräldrarnas ansvar. Det är också ett 
tillfälle för föräldrar att prata om droger och att få lite extra koll på sina 
ungdomar. Ungdomarna förbinder sig att vara drogfria under valda 
festivaldagar och föräldrarna förbinder sig att premiera drogfriheten. I 
tillägg lockar vi med en ”bonus” till föräldrarna. Bonusen är en biobiljett 
eller ett presentkort på 2011 års festival. 
Nykterhetstest
Ungdomarna lovar att genomgå ett nykterhetstest vid hemgång mellan 
22.00 – 02.00. Efter ett alkoholtest får deltagaren ett intyg hem där tid-
punkt, personnummer, namn samt nykterhet eller onykterhet framgår. 
Intyget skickas även digitalt via e-post till föräldrarna.
Syfte och mål
Syftet med Drogfri Exit syfte är att främja ungas drogfrihet, skjuta upp 
alkoholdebuten och stimulera föräldraansvaret. Vi vill belöna det goda 
beteendet i stället för att bestraffa det som anses fel!

Drogfri Exit finns vid BOUA fredag och lördag mellan  21.00 – 02.00
Registrera er här:
www.drogfriexit.se 

Drogfritt is the shit!

Drogfri på festivalen. Inför Kirunafestiva-
len kan ungdomar skriva ett kontrakt om 
att vara drogfria under festivaldagarna.

Till höger, en annons för  
Drogfri Exit.

Foto: Sandra Eriksson

Johan Näslund från Norrbottens 
idrottsförbund berättade om 
följdverkningar av doping och 
anabola steroider under temada-
gen ”Kirunabor mot droger”.

10.000 
kubikmeter dricksvatten  

använder Kirunaborna per dag.
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Dans som konstform låter eleverna själva skapa med hjälp av 
kroppen, det handlar om fantasi och samarbete. Eleverna delas 

ofta in i mindre grupper samt två och två 
för att skapa dans tillsammans. Det stär-
ker elevernas samarbetsförmåga och lär 
dem att acceptera sina medmänniskor när 
det verbala uttrycket läggs åt sidan.

– På en Dans i skolan-lektion arbetar 
vi även mycket med ögonkontakt och na-
turlig kroppskontakt, säger Johanna. Det 
finns ett uttryck ”den man masserar slår 
man inte” samma gäller med dans. Dans 

i skolan främjar alltså bland annat elevers samarbetsförmåga, 
fantasi, eget skapande och självförtroende. Eleverna blir en del 
av en gemenskap och vågar stå inför andra i sin egen kropp. 
Varje Dans i skolan-lektion övar eleverna att tala inför varandra 
genom att presentera sig på olika vis.

Det var med hjälp av ett Skapande Skola-bidrag från Statens 
Kulturråd som Johanna Dovner anställdes som danslärare på 
Kulturskolan för att starta upp Dans i skolan i hela kommunen. 
Vissa skolor i centrala Kiruna har kontinuerligt en danslektion 
i veckan, och byarna får några tillfällen per år. Satsningen gäller 
främst årskurs 4 och årskurs 7. Tanken är att Dans i skolan ska   

Alla minns säkert nyhetsrapporteringen från Östersund i slutet av 
november, där flera tusen människor plötsligt blev magsjuka. Det 

var parasiten Cryptosporidium som kommit in 
i det kommunala dricksvattnet och det skulle 
dröja till den 18 februari innan vattnet bedöm-
des som rent igen.

Den här typen av händelser är förstås en 
mardröm för alla inblandade. Vatten är vårt 
absolut viktigaste livsmedel och därför måste 
det skyddas. Miljölagstiftningen har också blivit 
strängare på senare år, framför allt när det gäller 
just dricksvatten, och nu måste alla kommuner 
upprätta så 
kallade vat-
tenskydds-
områden 

för sina vattentäkter.

I Kiruna finns det 21 vat-
tentäkter som kommunen 
ansvarar för och arbetet med 
att upprätta vattenskyddsom-
råden har pågått under några 
års tid och är nu i full gång, 
berättar Cecilia Engman, mil-
jöingenjör och projektledare i 
arbetet med vattenskyddsom-
rådena:

–Vattentäkterna i Rensjön 
och Idivuoma står först på tur 

och resten av vattentäkterna kommer vi successivt att beta av de 
närmaste åren, berättar hon och tillägger att det första som sker är 
att alla berörda kallas till ett informationsmöte, där man får veta 
mer och även får möjlighet att framföra sina synpunkter.

Sedan arbetar kommunen fram ett förslag till gränser och regler 
för skyddsområdet som slutligen länsstyrelsen beslutar om. Viktigt 
att minnas är att ett vattenskyddsområde oftast bara innebär ett 
förtydligande av redan gällande miljölagstiftning.

Vad innebär då vattenskyddsområdena i praktiken? 
Jo, i området närmast vattentäkten kommer regler att styra vad 
man får göra. Där kommer det till exempel inte att vara tillåtet att 

bygga egna avloppsanläggningar 
eller borra för bergvärme. De 
befintliga anläggningarna påver-
kas dock inte.
– Man får heller inte hantera 
olja och bensin i närheten av 
vattenskyddsområde. En enda 
matsked bensin kan faktiskt 
förstöra tusentals liter grund-
vatten, säger Cecilia Engman 
och tillägger:

– När vi började arbetet mötte 
vi många som var oroliga, men 
med tiden har de allra flesta sett 
att vattenskyddsområdena inte 
påverkar dem alls. Och alla vill 
vi ju ha ett bra dricksvatten när 
vi öppnar kranen.

humusämnen att klumpa ihop sig. Sam-
tidigt byter vi ut delar av sanden i ett av 
våra fyra filter till ett annat material som 
bättre ska fånga upp partiklarna. Resulta-
tet av det försöket kommer att visa hur vi 
kan gå vidare. 
     Det är alltså ungefär en fjärdedel av 
årets vårvatten som kommer att renas på 
det nya sättet i detta försök, så Kiruna-
borna ska inte vänta sig för mycket i år. 
Lyckas försöket kan det dock vara början 
till en klar förbättring även av Kirunabor-
nas vårvatten framöver. 

Skulle det inte lyckas så finns det andra 
reningsmetoder, men också ett annat 
alternativ.

Kirunaborna får sedan flera decennier sitt 
dricksvatten från Oinakkajärvi ovanför 
Jukkasjärvi, men redan för cirka 15 år 
sedan började Kiruna kommun utreda 
andra alternativ, inte minst för att slippa 
problemen vårtid. Det skulle dock dröja 
till 2007-2008 innan frågan tog fart på 
allvar, berättar Charlotta Jannok, bestäl-
larombud på Kiruna kommun.

–Vi har tittat på alla tänkbara alterna-
tiv som innebär en rimlig kostnad och 

förutom den lösning vi har i dag finns 
bara ett, nämligen i Poikkijärvi, berättar 
Charlotta Jannok och fortsätter:

–Där finns en möjlig vattentäkt som 
innehåller tillräckliga mängder vatten för 
att kunna försörja Kiruna – vi använder 
faktiskt uppåt 10.000 kubikmeter dricks-
vatten om dagen.

Vattentäkten i Poikkijärvi är till skillnad 
från Oinakkajärvi en grundvattentäkt, 
den finns alltså under markytan. Det 
handlar fortfarande om Torneälvens 
vatten som i detta fall filtreras på naturlig 
väg när det rinner under marken till 

vattentäkten. Experterna kallar det för 
inducerat grundvatten, man kan säga att 
man skapar ett grundvatten av Torne-
älvens ytvatten på naturlig väg. Vattnet 
från denna täkt visade sig vara av god 
kvalitet, det finns tillräckligt mycket och 
man skulle slippa vårvattenproblemet. 

Men sedan kom finanskrisen och alla 
investeringar fick skjutas på framtiden. 
Och det kanske var tur för Kirunaborna.

–Under 80- och 90-talen var det 
väldigt många kommuner som satsade 
på täkter med inducerat grundvatten. Nu 
har det visat sig att en del av dem efter 
10-15 års drift börjat få stora problem 
med vattenkvalitén, berättar Charlotta 
Jannok.

Dessutom har det visat sig att de 
som fått problem har ungefär samma 
markförhållanden som Poikkijärvi har. 
Det skulle alltså kunna vara en riskfylld 
investering.
Därför gör alltså Kiruna kommun ytter-
ligare ett försök att utreda om Oinakka-
järvis dricksvatten med rätt behandling 
trots allt är det bästa alternativet för 
Kirunaborna även i framtiden.

Stor satsning  
pa dans i skolan!

>>

Charlotta Jannok, 
beställarombud i 
Kiruna kommun. 

Kiruna kommuns vatten får ett bättre skydd

Ett vattenskyddsområde kan till exempel vara vid några av våra vatten-
drag och i närheten av bebyggelse.

Över hela Sverige pågår nu arbetet med att upprätta så kallade vattenskyddsområden för att ge 
vattentäkter ett bättre skydd mot utsläpp och föroreningar – så även i Kiruna kommun.
”Det som hände i Östersund i vintras visar hur viktig den här frågan är”, säger Cecilia Engman, 
projektledare för arbetet med Kiruna kommuns vattenskyddsområden. Text: Kjell Törmä

Dans i skolan handlar inte om traditionell pardans eller dans som umgängesform 
som många tror. ”Det handlar mer om dans som konstform”, berättar Johanna 
Dovner, danslärare vid Kulturskolan i Kiruna.

Dansuppvisning i Folkets Hus i mitten  av mars 2011.  Foto: Ulrika Hannu

Johanna Dovner,  
Kulturskolan i Kiruna. >>

Fritids- och kulturförvaltningen

Michael Nilsson, 
avdelningschef på 
Kiruna Kommun-
partner AB.

Cecilia Engman, 
miljöingenjör och 
projektledare i ar-
betet med vatten-
skyddsområdena.
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Socialförvaltningen
Nytt korttidsboen-
de på Glaciären
n n Kiruna kommun 
kommer att öppna en 
avdelning på Glaciären 
med avlastning för an-
höriga som själva sköter 
sina närstående. Avdel-
ningen kommer att ha 
åtta platser samt två rum 
för kunder som är i akut 
behov av korttidsboende. 
För att få avlastning krävs 
ett biståndsbeslut om 
korttidsboende. Beslut tas 
om ett visst antal dygn 
per år. Avlastning kan 
fås under några timmar, 
en dag, en kväll, en natt 
eller upp till tre veckor i 
sträck. Kund och anhöriga 
kan själv bestämma när 
avlastningen ska ske.  
De kommer själv att 
kunna ringa direkt till 
personalen på Glaciären 
och boka plats. Personalen 
planerar in avlastningen. 
På Glaciären kan vi 
också erbjuda utredning, 
behovsbedömning eller 
träning. Beslut om detta 
beviljas av biståndshand-
läggare. Den här verk-
samheten riktar sig till 
personer som bor i eget 

boende och är i behov av 
utredning, behovsbedöm-
ning och träning. Verk-
samheten bistår även med 
bedömningar på personer 
med kognitiv svikt som 
ansökt om äldreboende.

Tekniska Verken 
Datumparkering 
n n Datumparkering 
gäller alla dagar mellan 
klockan 00.00 och 08.00. 
Reglerna finns för att ma-
skinerna TVAB använder 
ska kunna komma åt hela 
gatan. Med bilar parke-
rade på båda sidor alla 
dagar i veckan kan vi inte 
göra ett bra jobb. Genom 
att följa reglerna bidrar 
man till bättre framkom-
lighet för oss alla.  

Datumparkering innebär 
att det är förbjudet att 
parkera bilen på gatusida 
med udda adressnummer 
klockan 00.00 - 08.00 
udda datum. På samma 
sätt är det förbjudet att 
parkera på jämn sida 
jämna datum.

Tekniska Verken
Belysning 
n n I juni påbörjas 
arbetet med att byta 
ut 30 belysningsstolpar 

efter Tvärgatan, Mäster 
Palmsgatan, Tappare-
gatan och Kyrkogatan. 
Den gamla belysningen 
ersätts med nya stolpar 
och nya armaturer som är 
energisnåla och minskar 
energiförbrukningen med 
60-70 procent.

Tekniska Verken
Vatten/avlopp
och belysning   
i Svappavaara 
n n Vatten och avlopps-
rören i Svappavaara 
rostar vilket leder till läckor 
och driftstörningar och 
ska därmed bytas ut. I 
samband med arbetena 
upprustas även vägar och 
gatubelysning. Sträckan 
som berörs först är Kop-
parstigen, arbetet planeras 
att starta under hösten-
vintern.

Tekniska Verken
Reningsverk  
Nedre Soppero
n n Ett nytt minirenings-
verk byggs i Nedre Soppero 
för att förbättra behand-
lingen av avloppsvattnet 
som leds ut i Lainio älv. 
Reningsverket är utrustat 

för mekanisk och kemisk 
rening och projektet star-
tar under sommaren.

Miljö- och samhällsb.
Nya hastigheter
i tätbebyggda byar
n n Det planeras för 
ändrade hastigheter i 
de tätbebyggda byarna 
Karesuando, Vittangi, Juk-
kasjärvi och 
Svappavaara 
under hösten 
2011. Det nya 
hastighets-
systemet 
är anpas-
sat utifrån dagens 
förutsättningar när det 
gäller trafiksäkerhet, miljö, 
vägstandard och fordons-
utveckling, och innebär att 
tidigare hastighetsgränser 
har kompletterats med 
40, 60, 80, 100 och 120 km/
tim. Målet med det nya 
hastighetssystemet är att 
hitta en balans mellan 
kraven på trafiksäker-
het, miljö, tillgänglighet, 
trygghet, framkomlighet, 
positiv regional utveckling 
och jämställdhet. Under 
2010 har Kiruna tätort 
samt de statliga vägarna 
inom Kiruna kommun ge-

nomgått samma översyn 
av hastigheten med ett 
lyckat resultat. Från den 
2 maj till den 1 juni har ni 
möjlighet att se förslaget 
i Kiruna Stadshus och på 
kommunens hemsida och 
tycka till innan miljö- och 
byggnämnden fastställer 
hastighetsförändringarna. 

Miljö- och samhällsb.
Avgiftsfria buss-
resor i höst
n n Kiruna kommun 
arbetar med att införa 
ett försök med avgiftsfria 
bussresor inom kom-
munen från hösten 2011. 
Projektet kommer att pågå 
under ett år och målet 
är att öka resandet med 
kollektivtrafik och minska 
bilresandet. Utvärdering 
kommer att genomföras 
under projektets gång. 
För att få resa avgiftsfritt 
måste man vara folkbok-
förd i kommunen och (mot 
uppvisande av personbe-
vis) lösa ett årskort för en 
mindre avgift. Detta kom-
mer man att kunna göra 
på ett antal inköpsställen 
inom kommunen.
Mer information om pro-
jektet kommer.

NOTISER

n n I juni 2010 beslutade kommunfull-
mäktige att simhallsbadet i Kiruna skulle 
renoveras. Kirunabostäder påbörjade 
projekteringen sommaren 2010 men 
under tiden framkom ny information. De 
byggkonsulter som anlitats för att göra 
mer djupgående undersökningar av bygg-
naden konstaterade att huset var sjukt 
med bland annat fukt- och mögelangrepp 
och att den nya delen var sjukast. 

Den nya informationen medförde 
att beräknade renoveringskostnader 
ökade från 68 miljoner kronor till cirka 
120 miljoner kronor. Den dramatiska 
kostnadsökningen innebar i sin tur att 
kommunstyrelsen ansåg att ett nytt fi-
nansieringsbeslut måste tas. Den 28 mars 
fattade kommunstyrelsen ett beslut om 
tilläggsbudgetering för en totalrenove-
ring av Kiruna simhallsbad till en kostnad 
av totalt 120 miljoner kronor. 

På grund av byggnadens mycket dåliga 
skick fanns i underlaget inför beslutet 
alltså bara två alternativ: totalrenovering 
eller nyproduktion.

Slutresultatet av en totalrenovering 
blir en simhall med en kvalitet som 
motsvarar en nybyggnation men med en 
gammal renoverad betongstomme. Kost-
naden blir dock lägre än en nyproduktion 
och tiden förkortas med mer än hälften. 
 
Vid kommunfullmäktige den 11 april 
behandlades frågan om Kiruna simhalls-
bad. Ärendet blev dock återremitterat 
och behandlas därför i kommunfullmäk-
tige den 7 juni.

Kiruna simhallsbad stängdes i mars 
på grund av arbetsmiljöproblem och 
kommer att hållas stängd tills den ”nya” 
simhallen är klar.

”Vi ville genomföra en föreläsning om livskvalité och valde att bjuda in 
Mikael Andersson. Mikael är född utan armar och ben och föreläser om 
möjligheter i livet. Vi har läst hans bok och kände att han skulle kunna 
förmedla om livskvalité till ungdomar i Kiruna. Föreläsningen var riktad till 
ungdomar i gymnasieålder och hölls den 30 november 2010 på Folkets hus. 
Det kom ca 230 personer. Föreläsningen handlade om att göra det omöjliga 
möjligt, Mikael berättade om hur hans vardag ser ut trots sitt handikapp. 
Föreläsningen blev lyckad, många deltagare gav positiv respons efteråt.

Det har varit lärorikt att anordna den här föreläsningen. Vi har gjort det 
mesta själv (med råd och tips av ungdomskonsulenten) och vi vet nu av 
erfarenhet att det krävs mycket planering för att genomföra något liknande 
igen. Man måste vara ute i god tid när man ska bjuda in deltagare och man 
måste se till att föreläsaren får ett gott bemötande av arrangören. Allt vårt 
jobb gav resultat! Ett stort tack till Ung idé som bekostade en del av detta 
arrangemang.” /Linnea Esko och Lisa Ejderlöf

Har du klurat på en idé eller vill veta mer? Maila eller ring 
ungdomskonsulent Annelie Taavola på telefon 0980-755 77 
eller e-post: anneli.taavola@kommun.kiruna.se

n n   Hösten 2011 kommer Kiruna kommun att öppna ett boende för ensamkommande barn och 
ungdomar. Boendet kommer att vara på Tallplan och ombyggnationen har redan startat. Kiruna 
kommun har skrivit ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 10 barn/ungdomar i åldrarna 
15-17 år. Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt och nu sker rekrytering av 8 handledare 
som kommer att handleda ungdomarna i vanliga hushållsgöromål, läxläsning, fritidsaktiviteter och 
svenska samhället. Främst kommer handledarna dock att vara ett vuxenstöd. Verksamheten kom-
mer att finansieras av externa medel från Migrationsverket. Barnen kommer att förordnas en god 
man av överförmyndarnämnden. Är du intresserad av att vara god man eller skulle vilja veta mer om 
det, kontakta Åsa Hirvelä, tfn 0980-706 37 eller läs mer:  
www.kommun.kiruna.se/Vard-och-stod/ God-man-och-forvaltare/Att-vara-god-manforvaltare/ 

     fortsätta som projekt under tre år och under dessa år har de flesta 
elever mött dansen redan i grundskolan. När Johanna åker ut till 
en by får alla elever på skolan tillfälle att möta dansen. Alla skolor 
och elever involveras oberoende om skolan är privat, statlig eller 
kommunal.

–Alla barn ska få dansa oberoende på kön och klasstillhörighett. 
Dansen är ett språk som tar vara på barns genuina behov av lek och 
rörelse, anser Johanna Dovner.

Ibland möter eleverna även dansen kombinerat med ett annat 
ämne, till exempel dansmatte. En del elever har lättare att lära sig 
ämnen med hjälp av kroppen istället för att sitta still och räkna 
matematik. 

–Vi lärare ansvarar för att eleverna ska möta varierande arbets-
sätt och arbetsformer, vilket eleverna definitivt gör under en Dans i 
skolan-lektion. Tanken och förhoppningarna är att dans ska bli sitt 
eget ämne på schemat, utöver idrotten, hoppas Johanna Dovner.

>>

Alternativ:        NYPRODUKTION
Tid:           Cirka 4 år (här ingår   
                              programarbete, pro-
                              jektering, upphandling
                              och byggtid)

Byggkostnad:  190-240 mkr (här 
                              tillkommer ca 15 mkr   
                              i rivningskostnader)

Kvalitet:            Nyproduktion

Alternativ:        TOTALRENOVERING 
Tid:           Cirka 1,5 år (här ingår   
                              upphandling och byggtid)
Byggkostnad:  120 mkr

Kvalitet:            Motsvarande nyproduktion

Vad händer med Simhallsbadet?

Linneas och Lisas idé bar frukt
Visste du att det finns 250 000 kr (!) varje år avsedda för 
projekt som ungdomar vill genomföra? Ung Idé ska ge 
ungdomar möjlighet att få stöd för en idé på ett snabbt och 
enkelt sätt. Du kan söka pengar för att förverkliga en konsert, 
teater, utställning, projekt, film, bygga något eller andra saker 
som du tycker känns spännande. Begränsa inte dina tankar 
utan kolla med ungdomskonsulenten om just dina idéer kan 
få stödpengar. Här berättar Linnea Esko och Lisa Ejderlöf om 
sin idé som bar frukt:

Linnea Esko, Mikael Andersson och Lisa Ejderlöf.

n n  Avvecklingen av de gemensamma postlådesamlingarna på kommunens mark fortsätter och ska 
avslutas denna sommar. Gemensamma postlådesamlingar har funnits för hushåll och företag med 
postnummer 981 37-38 och 981 40-45. Avvecklingen har inneburit att du som postmottagare måste 
flytta din postlåda tillbaka till din tomtgräns. Postlådan är enligt Posten varje postmottagares privata 
egendom och varje postmottagare ansvarar själv för flytt av sin låda. 

De flesta har redan flyttat sin postlåda, men några kvarstår. De postlådor som står kvar måste  
flyttas i sommar så att snöröjningen kan ske utan extra problem till vintern.

Det är också viktigt är att alla fastighetsägare säkerhetsställer att deras postlåda står på deras 
tomt och inte på kommunens mark. Det vill säga, postlådan får inte stå vid asfaltskanten utan ska 
stå vid tomtgräns. Detta för att snöröjningen ska kunna utföras. De villaägare som har flyttbara lådor 
kan flytta ut lådan till asfaltkant under sommarmånad under förutsättning att dessa flyttas in till 
tomtgräns under vintertid. De fastighetsägare som i höst 2011 inte placerat sin postlåda rätt kommer 
att kontaktas av ansvariga för snöröjningen på kommunen.

Postlådan ska stå på tomten och inte på 
kommunens mark, det vill säga inte vid 
asfaltskanten utan vid tomtgräns.

Enhetschef och föreståndare för 
boendet är Carina Stålnacke-Roos. 

Utbildningar för vuxna
n n Lapplands lärcentra är en del av verksamheten inom Lapplands kommunalförbund. I Kiruna erbjuder lärcen-
tret kommunal vuxenutbildning och möjligheter att studera olika högskoleutbildningar på distans. Vuxenut-
bildningen på Lapplands lärcentrum erbjuder dig att studera grundläggande vuxenutbildning, särvux (särskild 
utbildning för vuxna) och gymnasiala kurser. Dessa vänder sig till dig som vill läsa in din behörighet för arbete 
eller för vidare studier. Om du kommer från ett annat land och vill läsa svenska, erbjuds du kurser inom SFI-
undervisningen (Svenska för invandrare). Mer information finns på LKF:s hemsida: www.lapplands.se 

Kommunkontoret
Viktig information om postlådornas placering

Socialförvaltningen
Boende för ensamkommande barn

URVALSFAKTORER
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4D-visualisering och undersökning av Kirunabornas åsikter och vanor är två intressanta områden inom 
forskningsprogrammet Nya Giron, Luleå tekniska universitet.  3D är förkortningen för tredimensionell och 
beskriver egenskapen att visas i tre dimensioner, det vill säga på längden, bredden och djupet. När man 
talar om 4D så har man lagt till en fjärde dimension: tid. 4D-modellen kan beskrivas som en film som ska 
visa hur Kiruna omvandlas från den första dagen och in i framtiden. Text: Mariann Nordmark

Viktiga verktyg i stadsomvandlingen

Tim Johansson, forskare och 
doktorand inom visualisering 
och informationsmodeller, 
beskriver hur 4D-teknik kan 
användas i stadsomvand-
lingen. 

–Tanken är att man i 4D-
modellen ska integrera till 
exempel tidplaner, husmodel-
ler och geografisk information 
som sedan kan presenteras på Internet. 

Tim berättar att det även finns tankar på att sam-
manlänka 4D-modellen med kommunens samråds-
process. Målet är att öka intresset för samråd och få 
igång en dialog med Kirunaborna.

Olika generationers syn på Kiruna i dag och hur 
de vill att samhället ska se ut i framtiden är viktiga 
kunskaper när man planerar för stadsomvandlingen, 

berättar Mats Jakobsson, forskare och 
universitetslektor. I dag flyttar många 
ungdomar från Kiruna, speciellt flickor 
i åldern 16-24 år, samt unga i åldern 25-
29 år. Syftet med generationsstudien är 
att undersöka vad som kan bidra till att 
göra Kiruna mer attraktivt, säger Mats.

Ett annat projekt inom Nya Giron 
handlar om hur bebyggelse- och trafik-

strukturer ska planeras för att fungera bättre tillsam-
mans utifrån de särskilda villkor som gäller i norr 
med tanke på klimatet. Som en del i detta projekt 
skickas under våren ut enkäter för en undersökning 
om resvanor i vinterklimat. Totalt får cirka 3000 
Kirunabor i alla åldrar enkäter och en och samma 
person kan också få enkäter av olika slag. För varje 
1000 enkäter som besvarats lottas 4 iPads ut.  

Tim Johansson, forskare vid LTU,  
jobbar med Nya Giron.

Fyll i enkäten 
från LTU så har 

du chans att 
vinna en iPad!

Har du fått  
en enkät?

Göteborgskonstnär utsedd
 till årets Kirunastipendiat

Ljustrådsinstallationen ”Zigzag Kiruna” 
finns att beskåda utanför Fritids- och  
kulturkontoret i Stadshuset.

Fredrik Vestergård, Göteborg, har bland 142 sökanden utsetts av 
Kiruna kommun till 2011 års Kirunastipendiat. Motiveringen till valet 
av stipendiat lyder: ”Fredrik Vestergårds konst väcker nyfikenhet och 
bjuder in betraktaren i det rum som ljuset skapar”. Text: Lennart Lantto

Fredrik Vestergård är 39 år gammal och har studerat bland annat inredningsarkitektur och de-
sign på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Bland större utsmyckningsarbeten 
som Fredrik gjort kan nämnas ”Trappparasit”, en trådinstallation på Volvo AB i Göteborg och 
”Zigzag”, en ljustrådsinstallation på Pulsen AB i Borås.

Syftet med Kirunastipendiet är att göra Kiruna känt bland konstnärerna som ett värdefullt 
och intressant motivområde och att stimulera konstintresset i kommunen genom att ge  
invånarna möjlighet att bekanta sig med högklassig aktuell svensk konst.

Kirunastipendiets belopp är 30 000 kr. Kiruna kommun kommer också att köpa in konst av 
stipendiaten för ca 30 000 kr och en konstutställning med stipendiatens konst kommer att an-
ordnas i Kiruna Stadshus hösten 2011. Dessutom får stipendiaten i fyra veckor under 2011 – och 
under resten av sin livstid vid besök i Kiruna - bo gratis i den så kallade konstnärslägenheten i 
Kiruna.

Fredrik Vestergård vann även i kategorin Publikens pris. Bland de fem finalisterna till 
årets Kirunastipendiat fick Fredrik 30 procent av allmänhetens röster.

4D-teknik och enkäter 


