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Möt Marianne och Joakim som tar
emot barn och ungdomar i sitt hem:
“Vi gör det för att hjälpa till men också
för att berika vår egen familj.”

KIRUNA INFORMATION | Välkommen

”Om du vill och kan hjälpa,
bläddra direkt till sidan 12”
Jag tror inte att det har undgått någon att vi just nu har ett oerhört högt tryck på flyktinganläggningar och boenden runt om i
Sverige, och så även i Kiruna. Våra HVB-hem i kommunen är fullbelagda och vi arbetar för fullt med att ta fram ytterligare platser för
att kunna hjälpa alla de ensamkommande barn och ungdomar som
anländer till Kiruna. Något som underlättar situationen är ni som
ställer upp som familjehem och tar emot ensamkommande barn och
ungdomar som kommer hit och behöver någonstans
att bo. Tyvärr finns det i dagsläget inte ett tillräckligt
stort antal familjehem i Kiruna för att möta efterfråVäldigt glädjande är
gan. Så om du som läser det här funderar på att vara
också
att vi i det här
familjehem tycker jag att du ska bläddra direkt till
sidan 12 där du kan läsa mer om vad det innebär!
numret kan berätta om

”

de nya bostäder som
i kommunen.

I det här numret av Kiruna Information får du
tillförs
också läsa om några av de stora byggprojekt som är
planerade framöver. Vi har bland annat en ny byggnad för Räddningstjänst, en ny grundskola, ett nytt
gymnasium och ett nytt badhus att se fram emot. Väldigt glädjande
är också att vi i det här numret kan berätta om de nya bostäder som
tillförs i kommunen. Parhusen på Videplan börjar komma på plats,
och i Svappavaara pågår renoveringen av ytterligare nio lägenheter.
Dessutom planeras det också för bostäder i Abisko.
Så ta en stund i lugn och ro och bläddra igenom ett rykande
färskt nummer av Kiruna Information. Nästa nummer kommer i
din brevlåda i mitten av december. Vi hörs då! n
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AKTUELLT | START FÖR STORA BYGGPROJEKT

Snart start för
byggboom
Infrastrukturen för nya Kiruna är på plats. Nu sätter bygget igång.
“Bilden av att ingenting händer och att ingenting byggs är så fel
den kan bli. Nu är det full fart i nya centrum, säger stadsutvecklaren
Göran Cars.
Byggprocesser för räddningstjänst, badhus, gymnasieskola,
grundskola och kulturhus/Folkets hus har dragit igång. Fem viktiga
byggnader för nya Kiruna varav den första, ny räddningstjänst,
väntas stå klar hösten 2018. >>
Text: Ulrika Isaksson | Foto: Annelie Klint Nilsson
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>> Trots att det inte syns så mycket på ytan pågår en febril
aktivitet för att påbörja byggnationerna i den nya stadskärnan.
Under kommande år är en byggboom att vänta.
– Bilden av att ingenting händer och att ingenting byggs
är så fel den kan bli. Nu är det full fart i nya centrum, säger
stadsutvecklaren Göran Cars.

G

öran Cars, stadsutvecklare vid
Kiruna kommun har sedan början av
året jobbat med förhandlingarna som
pågår mellan Kiruna kommun och de företag
som ska bebygga kvarteren kring det nya stadshuset.
– Förhandlingarna har gått jättebra. Vi har
valt ut åtta byggherrar som ska bygga tio kvarter.
Vi har till att börja med träffat dem enskilt för
att bland annat prata om bygglogistiken, berättar han.
Efter det första enskilda mötena anordnade kommunen ett stormöte för alla utvalda
företag, för att jobba fram en samsyn om hur
arbetet ska gå till.
– Det är viktigt för byggherrarna att saker
och ting växer fram samordnat. Vi är jättenöjda
med förslagen och de är nöjda med den helhet
som växer fram. Nästa steg är att återigen träffa
företagen enskilt och förhandla fram kontrakten
som leder till byggande.
Arbetet med de tio kvarteren i nya stadskärnan drog igång i februari i år när politikerna i
kommunfullmäktige sade ja till förslagen om
markanvisning. I inbjudan till markanvisning
angav kommunen sju stadsbyggnadsprinciper
som byggföretagen hade att följa. Principerna
är knutna till utvecklingsplanen för den nya
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stadskärnan, som antogs av
kommunfullmäktige våren
2014.
Tolv byggföretag anmälde
intresse att bygga i den nya
stadskärnan och åtta av dem
har alltså gått vidare i processen. Förhandlingarna med
byggherrarna beräknas bli
Göran Cars,
klara nu under hösten.
stadsutvecklare.
I april nästa år ska detaljplanen för området vara klar.
– Vi räknar med att byggandet av kvarteren
kan komma igång under nästa år, men den stora
byggboomen kommer under 2017, säger Göran
Cars.
Som vi berättade om i förra numret av
Kiruna Information, anlägger det kommunala
bolaget Tekniska Verken i Kiruna infrastrukturen för området just nu.
– Det är vatten, avlopp och fiber som läggs
ned i backen. Det måste göras innan man kan
börja bygga ovanpå marken. I september kom
bygget av studentbostäderna och stadshuset
igång. Peab startar också sitt bygge av flerbostadshus på skjutbaneområdet, säger
Göran Cars. n

Styrgruppen för räddningstjänsten och
skoltransporter startade sitt arbete i april. Från
vänster: Anne-Sofie Koivisto, Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bengt Aili, Tirsén&Aili, Lars
Wredendal, Tirsén&Aili, Jan Lundmark, Kiruna
kommun, Thomas Winnberg, Räddningstjänsten, Aleksiina Paakki,plankontoret Kiruna
kommun, Mats Dahlberg, Kiruna kommun,
Stefan Sandklint, Kirunabostäder, Krister Pounu,
Kirunabostäder, Hans Stenmark, Räddningstjänsten, Stig Thorneus, Kiruna kommun och
Robert Edlert, Kirunabostäder.
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Process igång för
fem stora byggprojekt

Nytt kulturhus/Folkets Hus är ett av fem stora byggprojekt som man nu börjat arbeta med. Bilden ovan är en idébild för ett nytt kulturhus/Folkets Hus.

Byggprocesser för räddningstjänst, badhus, gymnasieskola, grundskola och
kulturhus/Folkets hus har nu dragit igång.
– Det här är otroligt viktiga byggnader i Nya Kiruna, säger Mats Dahlberg,
biträdande kommunchef och ordförande i tre av de fem projektens
styrgrupper. Text: Ulrika Isaksson
Dagens motsvarande byggnader ligger i
det område som kommer att påverkas av deformationerna från gruvan. Kiruna kommun har
genom avtal med LKAB fått ersättning för att
bygga de nya samhällsviktiga funktionerna.
Det projekt som kommit längst är ny
räddningstjänst i kombination med garage till
skoltransporterna, där arbetet pågått sedan i
våras. Byggnaden kommer så småningom att stå
i närheten av bilprovningen. En behovsanalys är
gjord och arbetet har nu gått in i förstudiefasen.
Arkitekter har redan knutits till projektet.
– Vi har jobbat för att lokalerna ska fungera
även för andra kommunala verksamheter. De

ska också kunna nyttja de faciliteter som finns
på stationen, säger räddningschefen Thomas
Winnberg.
Projektets styrgrupp samlas en gång i
månaden och består av representanter från Kiruna kommun, Kirunabostäder, räddningstjänsten
och arkitektföretaget.
De fyra andra projekten kommer att drivas i
samma projektform som räddningstjänsten. Först
görs en behovsanalys, sedan en förstudie. När
den är klar görs en upphandling. Efter det går
projektet in i projektering och byggfas. Sist, men
inte minst, blir det inredning och inflyttning.

De övriga projekten är precis i uppstartsfasen. Styrgrupper och processledare är utsedda
och några grupper har hållit ett par första möten.
– Det är verkligen roligt att få arbeta med
det här. Alla som är med brinner verkligen för
projekten och tycker att det är en förmån att vara
med i utvecklingen av nya Kiruna, säger Mats
Dahlberg. n

DE 5 STORA BYGGPROJEKTEN BERÄKNAS
VARA KLARA:
1. Räddningstjänst och skoltransporter, oktober 2018
2. Kulturhus/Folkets hus augusti 2020
3. Badhus, mars 2021
4. Grundskola, december 2020
5. Gymnasieskola, december 2021
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HEJ HALLÅ!
Jeanette Björkenvall, processledare för Kirunas nya
gymnasieskola har 33 års erfarenhet från skolvärlden varav 14 år som rektor på Hjalmar Lundbohms
gymnasieskola. Just nu arbetar hon med utredningsfasen av den nya gymnasieskolan där behovsanalys och förstudie ingår.
Du arbetar just nu med utredningsfasen av nya
gymnasieskolan, vad innebär det?
– Behovsanalysen omfattar bland annat den
förväntade elevutvecklingen, nuvarande lokalsituation och behov utifrån gymnasieskolans och
gymnasiesärskolans program och inriktningar.
Den omfattar även nuvarande lokalsituation och
behov utifrån annan verksamhet, till exempel
skolmåltider, skolbibliotek, elevhälsa, lokalvård och
administration. I arbetet ingår även att redovisa
Lärcentras nuvarande lokalsituation och behov och
samnyttjande/samverkan med gymnasieskolan.
Vidare ska jag undersöka möjligheten till samnyttjande med grundskolan och andra verksamheter,
säger Jeanette.
Hur har du gått tillväga med arbetet?
– Jag inledde arbetet med att informera personal
och de fackliga representanterna om mitt uppdrag.
Därefter har samtliga program, utbildningar och
verksamheter inom gymnasieskolan och Lärcentra
varit delaktiga genom att redovisa nuläget och de
behov man ser inför framtiden. Jag har även träffat
samtliga årskurs 2-elever. De har gett mig synpunkter på hur de ser på sina respektive programs lokaler
och övriga verksamheters lokaler. Även Lärcentras
elever har gett synpunkter på lokalerna.
Vilka är med i styrgruppen för nya
gymnasieskolan?
– Styrgrupp för ny gymnasieskola har bildats
med representanter från stadsomvandlingsgruppen,
kultur-och utbildningsförvaltningen, Lapplands
gymnasium och Kirunabostäder AB.
Vad är nästa steg?
– När behovsanalysen är klar fortsätter arbetet
med en förstudie där vi prövar olika lösningar och
utformningar av gymnasieskolan för att se vad som
blir bäst för helheten. Arkitekt tar fram skissförslag. Skolans fysiska utformning ska bygga på mål,
verksamhetsidé, pedagogik, organisation och tillgänglighet för alla. Även i denna fas är det viktigt
att samråda med samtliga som berörs av projektet,
dels för att informera om det pågående arbetet
och dels för att få synpunkter på det som är viktigt
för det fortsatta arbetet. Arbetsgrupper med all
berörd personal och andra eventuella intressenter
skall bildas. Efter utredningsfasen startar genomförandefasen med anbud, upphandling, projektering, byggfas, inredning och slutligen inflyttning,
avslutar Jeanette.

Text: Anne-Sofie Koivisto
Foto: Ulrika Isaksson
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Jeanette Björkenvall
är processledare för Kirunas nya
gymnasieskola.

Jeanette Björkenvall
processledare för Kirunas
nya gymnasieskola

Gymnasieelever skapar konst
om stadsomvandlingen
Vad har ungdomar för tankar om utformning och
gestaltning av den nya stadskärnan? I ett konstprojekt
som ägt rum under hösten får vi ta del av några av
önskemålen. Text och foto: Maria Lindgren

U

nder ledning av produktdesignern Emma Jonsson har de nyblivna
gymnasieeleverna från estet-, samhälls-, och
byggprogrammet på Hjalmar Lundbohmsskolan arbetat med att konstruera sin egen
utställning inspirerad av stadsomvandlingen.
– Jag bor sedan ett par år tillbaka i London
men brukar varje år göra en resa till Kiruna
för att arbeta med olika konstprojekt, gärna
tillsammans med ungdomar. Det var så idén
om det här konstprojektet kom till, säger
Emma Jonsson.
Emma har, tillsammans med eleverna,
gjort en stadsvandring i de centrala delarna av
Kiruna för att titta på vilka inslag som behövs
för att göra ett centrum attraktivt, bland annat

när det gäller konstnärlig gestaltning. Utifrån
inspirationen från stadsvandringen har eleverna sedan skapat offentliga utomhusmöbler
och förslag på objekt som de önskar ska finnas
i nya Kiruna. Bland elevernas verk kunde man
bland annat se fåtöljer, parkbänkar och rena
konstinstallationer.
– De olika verken är främst konstruerade
av lastpallar som eleverna har spikat ihop och
målat under en dag i järnvägsparken, säger
Emma.
De färdiga verken var utställda i stadshuset under en vecka i september och togs
sedan om hand av ungdomens hus och
av privatpersoner. n

Konstprojekt om stadsomvandlingen. Produktdesigner Emma Jonsson har handlett gymnasieeleverna.
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Vintern är här!
Tillsammans håller vi våra vägar farbara och säkra
Snön är både en resurs och en utmaning för oss som sköter gator och
vägar, vi jobbar intensivt med att hålla en god framkomlighet och service.
Här kan du som enskild göra stor skillnad genom att hjälpa till.
Text: Stina Johansson | Foto: Sandra Eriksson
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Samarbete är en viktig utgångspunkt …
... för att vi ska kunna skapa en bra vinterväghållning i Kiruna. Alla

kan bidra på något sätt och du som är fastighetsägare har ett särskilt
ansvar.
Följande insatser kan alla hjälpa till med:
• Respektera datumparkering och parkeringsförbud. Det är svårt
och ibland omöjligt att snöröja den sida av gatan där det råder
parkeringsförbud på natten. Det beror på att bilar är felparkerade. Genom
att parkera rätt hjälper du till att göra vår stad tillgänglig, framkomlig och
trafiksäker.
• Frakta inte ut snö så du blockerar brandposter, gångvägar, lekparker,
skoterleder och skidspår.
• Frakta inte ut snö från villatomter och industritomter ut på
vägområdet.
• Avlägsna snö och istappar från tak så att ingen kan skadas av
nedfallande föremål.
• Klipp och ansa träd och buskar som växer på din tomt så att de
inte når utanför din tomtgräns.
• Märk tydligt upp låga staket och buskar som maskinförarna
inte kan se då snödjupet ökar.
• Ta bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten och
sanda om det är halt.
• Parkera inom tomtgränsen vid snöfall, inte på allmän gata.
• Postlådor och sopkärl ska stå vid tomtgräns eller minst 1,5 meter från
asfaltens kant.

Så här jobbar vi
Snöröjningen är indelad i prioriterade respektive övriga områden och
med denna indelning vill man att allmänheten alltid ska veta vilka vägar,
gång- och cykelvägar som är framkomliga och när. Ambitionen är att
alla trafikanter oavsett bostadsadress inte ska ha så långt till närmaste
prioriterade väg, gång- eller cykelväg. Eftersom det tar tid att ploga alla
gator och gång och cykelvägar finns prioriterade alternativ som åtgärdas i
första hand och även håller en högre standard.

Snöröjningen startar inte automatiskt
när det börjar snöa ...
... utan beror på olika bestämda startkriterier. På prioriterade vägar,
gång- och cykelvägar ska plogningen vara klar inom 5 timmar vid 5 cm
snödjup och för övriga kör- och gångvägar är gränsen 8 cm snö som ska vara
bortplogat inom 15 timmar. I byarna ska plogningen vara klar inom 15 timmar
vid 8 cm snödjup.

Datumparkering: Så här parkerar du
Mellan 1 oktober och 30 juni gäller datumparkering i
Kiruna tätort samt i Tuolluvaara. Under den här perioden så
är det förbjudet att parkera på sidan med udda husnummer
på udda datum, samt förbjudet att parkera på sidan med
jämna husnummer på jämna datum. Detta gäller klockan
00.00-08.00 varje dygn.
På vissa platser i Kiruna tätort finns det även enkelsidig
Trafikskylt för
datumparkering. Det innebär att det endast är tillåtet att
datumparkering.
parkera på den gatan varannan natt. Anledningen till att
vi har datumparkering är för att öka framkomligheten för
sophämtningen samt för att underlätta för snöröjningen. I övrigt gäller
avgiftsfri parkering med P-skiva på samtliga av Kiruna kommuns allmänna
parkeringar. Med P-skivan anger du ankomsttiden innan du lägger den väl
synlig bilens framruta.
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Nu tar Tekniska Verken
första steget mot Sveriges
billigaste fjärrvärme!
Som ett led i Tekniska Verkens ambition att erbjuda Sveriges billigaste
fjärrvärme till Kirunaborna sänker nu Tekniska Verken fjärrvärmepriset
med 2 procent från och med 1 januari 2016. Detta beslutades sista
september på ett styrelsemöte. Text: Sandra Eriksson | Foto: Tekniska Verken
Efter ett antal år av systematiskt arbete
med både ekonomi och verksamhet ges nu detta
ekonomiska utrymme att sänka fjärrvärmetaxan.
Detta ska ses som ett steg i den gemensamma
strategi som Tekniska Verken och LKAB antagit
för värmeförsörjningen av Kiruna centralort. Den
ska baseras på industriell restvärme och bidra till
att fjärrvärme i Kiruna
i framtiden blir Sveriges
billigaste. Inom en period
på 15 år är målet att
fjärrvärmen i Kiruna helt
och hållet ska komma från
spillvärme från LKAB.
På sikt vill man avveckla
avfallseldningen och
ersätta den med spillvärme
Lars Törnman,
vilket innebär en stor
styrelseordförande,
miljöförtjänst.
Tekniska Verken.
– Vi som ett
kommunalägt bolag har ett uppdrag att leverera
samhällsnytta, med ett lägre energipris bidrar vi till
att Kiruna som samhälle blir ännu mer attraktivt
för medborgare och näringsliv. För en familj i
en normalstor villa handlar det om mellan 30
och 40 kronor i månaden, säger Lars Törnman,
styrelseordförande Tekniska Verken.
Drygt 90 procent av alla fastigheter och
en tredjedel av Kirunas villor är anslutna till
fjärrvärme. Fjärrvärme är en prisvärd, driftsäker
och bekväm uppvärmningsform, samt att det är en
klimatanpassad uppvärmningsform som tar vara
på energi som annars skulle gå förlorad. Tekniska
Verken omvandlar huvudsakligen avfall och flis till
värme och el, men tar också till vara på spillvärme
från industrin i vår kommun. n

30-40 kr
så mycket billigare blir fjärrvärmen per
månad för en familj i en normalstor villa.
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Tekniska Verken

Evelyn Milz och Lisa Wallgren, Tekniska Verken, vid ett av bostadsområdena på Lombolo där man gräver för fiber.

Nu installerar vi supersnabbt fibernät
GIRONET är Kiruna kommuns nya stadsnät. Med en fiberanslutning genom GIRONET är fastigheten
förberedd för den digitala utvecklingen och alla dess krävande bredbandstjänster. Tillgång till ett snabbt
bredband kommer vara en förutsättning för att kunna ta del av morgondagens digitala tjänster, så som
höghastighetsbredband, fiber-tv och telefoni men också samhällstjänster som läkare på distans och läxhjälp.
Text och foto: Sandra Eriksson

Kiruna kommun satsar på att bygga ut
fibernät i hela kommunen. Erbjudandet gäller
alla som bor i centrala Kiruna såväl dig som
bor i någon av byarna, bara det är tekniskt och
ekonomiskt möjligt. Kostnaden för dig som kund
kommer att vara lika oavsett var du bor. Att det
ska kosta lika mycket att ansluta sig till nätet på
landsbygden som inne i centrala Kiruna är en
viktig utgångspunkt. GIRONET byggs inte ut
i kommersiellt syfte utan ska ses som en långsiktig
satsning där samhällsnyttan för Kirunaborna
är i fokus.
Arbetet med att kunna erbjuda Kirunaborna
anslutning till Kiruna kommuns nya stadsnät,
GIRONET, pågår för fullt. Under sommaren och
hösten har entreprenörer grävt för fiber på flera
gator på området Lombolo. Grävningarna pågår
ända tills tjälen sätter stopp, och sedan upptas
arbetet så fort tjälen gått ur backen. Samtidigt
samförläggs fiber på flera håll i kommunen med
bland annat Tekniska Verken, Vattenfall och JBF.

GIRONET heter Kiruna kommuns nya
stadsnät. Mer information om GIRONET,
utbyggnadsplan, kostnader, fritidshus
med mera finns på www.gironet.se

– Vi passar på att lägga ner fiber där man ändå
gräver för nytt vatten och avlopp eller el, till
exempel på Triangelvägen och i Piilijärvi. Dessa
gator blir sedan inkopplade till aktiv fiber vid ett
senare tillfälle enligt vår utbyggnadsplan, säger
delprojektledare Lisa Wallgren, Tekniska Verken.
När det gäller byggarbeten är det många
pusselbitar som måste passa. Tyvärr får inte alla
hushåll som var med i utbyggnadsplanen för 2015
fiber i år. Detta beror bland annat på att en entre-

prenör har skjutit fram sitt arbete till byggsäsong
2016. Informationsbrev till berörda områden har
gått ut i oktober. Arbetet kommer att tas upp igen
under våren och sommaren 2016 och anslutning
till Gironet kommer att ske löpande. Nu finns
även möjlighet för fritidshus att ansluta sig till
GIRONET, efter ett beslut i kommunfullmäktige
i september. Puoltsa är den by som står först på
tur och där beräknas grävningen påbörjas under
byggsäsong 2016.
– Man beräknar att det finns ungefär 3000
fritidshus i Kiruna kommun som är teoretiskt
möjliga att ansluta till fibernätet, säger huvudprojektledare Evelyn Milz, Tekniska Verken.
GIRONET arbetar även med en utbyggnadsplan för företagen i Kiruna C. Prismodellen för
företagen kommer att tas upp i Kommunfullmäktige under vintern.
Så fort beslut tagits kommer information att
läggas ut på: www.gironet.se n
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VI BEHÖVER FLER FAMILJEHEM

Behovet av familjehem är stort i Kiruna och antalet barn
som behöver komma till ett familjehem ökar hela tiden,
bland annat med anledning av flyktingkrisen.
– Normalt har det kommit 1-2 barn i veckan, men den
senaste tiden har det handlat det om 3-5 barn i veckan,
säger Susanne Sandström, familjehemssekreterare vid
Kiruna kommun.
Text och foto: Stefan Wikström

S

hitta nya familjer som kan tänka sig att vara
usanne Sandström arbetar som
familjehem. Den allmänna arbetsbelastningen
familjehemssekreterare och ansvarar
gör dock att det är svårt för Susanne att hinna
därmed för att hitta och utreda blivande
med detta.
familjehem. Hon säger att behovet av familje– Vi har för närvarande cirka 17 ensamkomhem är stort och att antalet barn som behöver
mande barn placerade i familjehem på annan
komma till ett familjehem ökar hela tiden,
ort och vi måste enligt lag utreda dessa en gång
bland annat med anledning av flyktingkrisen.
till, trots att det alltid är gjort innan placering,
– Vi ser att antalet ensamkommande barn
säger Susanne.
ökar stadigt. Normalt har det kommit 1-2 barn
Till det kommer även de Kirunabarn som
i veckan, men den senaste tiden har det handlat
man inte hittar några familjehem åt i komdet om 3-5 barn i veckan, säger Susanne.
munen. Det innebär många och långa resor
Det kommer barn i alla åldrar till Kiruna.
för Susanne, men avdelningen kommer nu att
De som är 16-17 år försöker man placera på
utöka med en tjänst till för att de ska hinna
något av HVB-hemmen (hem för vård och
med arbetet.
boende) som finns i kommunen. De barn som
är yngre än 16 år måste man hitta ett familjeNär avdelningen får ett fax från migrahem till.
tionsverket om ett barn, har man 48 timmar på
Idag finns det två HVB-hem med 20 platser,
som alla är upptagna. Det planeras för ytterliga- sig att hitta ett familjehem. I de flesta fall måste
barnet placeras på ett familjehem söderut efterre två HVB-hem efter nyår, men då prognosen
som det inte finns några familjehem tillgängliga
talar om ett behov av 70 nya platser under
i Kiruna.
hösten, måste man hitta
– Dessa barn
platser till dessa barn.
”Människor i Kiruna vill
kommer inte
– Det bästa för dem vore
nog också hjälpa till, men
ens till Kiruna
att få komma till famili avvaktan på
jehem i Kiruna. Tyvärr
behöver veta mer om hur
utan
har vi inga tillgängliga
det är att vara familjehem.” placering
de väntar på
familjehem idag, men
ankomstorten och
några familjehem är under
reser sedan direkt till familjehemmet. När de
utredning. Vi har även behov av familjehem för
får permanent uppehållstillstånd blir de Kirude Kirunabarn som tidvis har det svårt och inte
nabor och vårt ansvar fram till att de har gått ut
kan bo kvar hos sina föräldrar, säger Susanne.
gymnasiet, säger Susanne.
När ett barn har behov av en familjehemsI södra Sverige rapporterar många kommuplacering, så tittar man i första hand på om det
ner om ett ökat intresse för att bli familjehem.
finns släktingar till barnet som kan ta hand om
Detta har inte märkts av så mycket i Kiruna
dem.
– än.
– Man gör en vanlig familjehemsutredning,
– Jag vet inte varför det är så svårt att hitta
även om det är en släkting till barnet som kan
familjer i Kiruna. Kanske har man redan en
ta hand om dem och det är för barnens bästa,
aktiv fritid och tycker att man inte hinner med.
säger Susanne.
Människorna i Kiruna vill nog också hjälpa till,
I dagsläget gör man ett flertal insatser för
men de kanske behöver veta mer om hur det är
att rekrytera nya familjehem. Socialförvaltatt vara familjehem, vad en utredning innebär
ningen, som är den förvaltning som ansvarar
och vilket stöd man får som familjehem, säger
för familjehemmen, annonserar aktivt och har
Susanne. n
även besökt arbetsplatser och liknande för att
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Susanne Sandström, familjehemssekreterare vid Kiruna kommun hoppas
att fler Kirunabor vill öppna sina hem för
ensamkommande barn och barn med behov
av familjehemsplacering.

”Vi behöver
fler familjehem”
>>
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VI BEHÖVER FAMILJEHEM

De tar emot barn- och
ungdomar i sitt hem
Har ni funderingar på att bli familjehem men inte tagit steget? Då kanske
Joakims och Mariannes berättelse kan ge er inspiration. Kiruna Information
har träffat paret som har varit familjehem i några år. Här berättar de varför
de valt att ta emot barn- ochungdomar i sitt hem och hur det fungerar.
Text och foto: Stefan Wikström

Varför valde ni att bli familjehem?
– Vi har varit familjehem i ungefär 3-4 år nu
och innan vi blev det så hade tankarna redan funnits en tid, till att börja med hos Marianne. Vi gör
det för det sociala engagemanget; att kunna hjälpa
till men också för att berika vår egen familj. Vi vet
att behovet av familjehem, avlastningsfamiljer och
andra sociala insatser är stort i Kiruna och hela
landet i övrigt.
– Vi har båda två förmånen att ha bra arbetsgivare som är flexibla och som underlättar för
oss så att vi kan ta emot placeringar och anpassa
oss utifrån hur behoven ser ut. Vi tycker att våra
arbetsgivare och kollegor inte bara stöttar oss utan
också är med på att bidra till en viktig social insats
i samhället vilket vi vill ge dem en stor eloge för
Hur kan placeringar se ut?
– Det kan variera, det kan handla om planerade
placeringar där man i förväg vet vem som kommer
och man har gjort upp hur och när inflyttning och
allt det praktiska ska ske. Det kan också handla
om akuta placeringar, det vill säga att barnet eller
ungdomen kommer med någon timmes eller någon dags varsel. Vi har haft placeringar av mindre
barn, tonåringar men också barn tillsammans med
förälder.

”Att vara familjehem är inte
att vara ”supermänniskor”
utan en helt vanlig ordinär
familj.”
Hur länge varar en placering?
– Placering kan vara från någon dag, några
månader eller flera år. Det beror ju på orsak till
placeringen och vad som ska uppnås under tiden
placeringen pågår.
Vad kan orsaker till placeringar vara?
Orsaker kan vara att barnet eller ungdomen har
egen problematik av olika slag. Det kan vara
föräldrar som för en tid eller mera varaktigt inte
kan utöva sitt föräldraskap på grund av egna >>
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Marianne och Joakims hem har varit
familjehem i 3-4 år: “Vi gör det för att
kunna hjälpa till men också berika vår
egen familj.”

KIRUNA KOMMUN
HAR AVTAL MED
MIGRATIONSVERKET
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>> svårigheter eller sjukdom eller för att
dom inte finns i Sverige. I bland kan
det vara föräldrar som själva söker
hjälp till sitt barn som kanske börjat
komma ”på glid” och en insats blir då
en placering. Inte för att föräldrarna
är dåliga utan det kan vara så att
ständig oro och konflikter förvärrar
situationen hemma. Då kan miljöombyte, att flytta till ett familjehem, vara
en lösning.
Vad tycker ni krävs för att
vara familjehem?
– Att vara familjehem är inte att vara
”supermänniskor” utan en helt vanlig, ordinär familj som i likhet med
En helt vanlig familj. Joakim och Marianne säger att man
inte behöver vara några supermänniskor för att fungera som
andra familjer ska få vardagen att
familjehem. Det är helt vanliga, ordinära familjer som är
flyta på för såväl vuxna som barn.
familjehem. Foto: Privat
Vad kan vara svårt med att
vara familjehem?
eller kortare tid kunna släppa på ”gamla vanor”
– Oavsett om placeringen gäller
eftersom nya rutiner kommer att uppstå. Det är
spädbarn, småbarn eller tonåringar så tar det
ju precis samma när man får egna biologiska barn,
tid för familjen att komma tillrätta i det nya
man kommer ju naturligt som vuxen ”i andra
som blir med en ny människa i familjen. Kring
hand” under en tid. Utmaningar uppstår och det
barnet finns ju också andra viktiga personer som
gäller att ha tålamod och inte ge upp. Man ska
föräldrar, syskon, släkt och så vidare. Man ska nog
som familjehem inte vara rädd för att be om råd
som familjehem vara beredd på att för en längre

Sedan sommaren 2006 har antalet
ensamkommande barn* ökat i stort sett
oavbrutet, liksom behovet av överenskommelser med kommunerna om platser för både de asylsökande barnen och
de barn som beviljats uppehållstillstånd.
2006 kom 816 barn till Sverige, 2013
kom 3852, 2014 kom 7049 barn och i år
har, fram till oktober, 14 058 ensamma
barn kommit till Sverige i år, enligt statistik från migrationsverket.
*Till ensamkommande barn räknas ålder
under 18 år, barn som blivit skilt från
båda sina föräldrar vid ankomsten till
Sverige eller övergivet barn.

och stöd av socialtjänsten eller andra aktörer
för att det ska fungera för både den som är
placerad och för resten av familjen.
Vad är det bästa med att vara familjehem?
– Det är glädjen att se och veta att vi varit
med om att hjälpa till eller göra skillnad,
om så bara för en kortare tid. Man skapar ju
dessutom nya relationer och kontakter som
man annars inte skulle fått och man berikar
även hela sin släkt och sitt nätverk på olika
sätt. Om man till exempel inte har tonåringar
sedan tidigare i familjen så får man vid tonårsplaceringar tillfälle att ”hänga med” bättre
i tiden. Man lär sig nya saker vilket är givande
och utvecklande. Att vara familjehem är både
utmanande och roligt.
Vad säger ni till andra som funderar
på att bli familjehem?
– Vänta inte på att det ska bli ”rätt i tiden”
eftersom den tiden troligtvis inte kommer. Alla
har vi fullt upp i vardagen med jobb, familj och
aktiviteter och så kommer det nog alltid vara.
Vill man bli familjehem så ska det ju inrymmas i
vardagen, avslutar Marianne och Joakim. n
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Vem kan bli och hur blir
man familjehem?
Familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och som
vill öppna sitt hem för utsatta barn och ungdomar som inte kan
bo hemma eller som inte har sin familj närvarande. Som familj
måste du ha tid, engagemang och tålamod. Text och foto: Stefan Wikström
Du kan vara mellan 25 och 65 år – det viktiga är att din ålder fungerar
bra med barnets eller ungdomens ålder. Du ska ha en god hälsa. Det kan finnas
barn i familjen sedan tidigare, men det är inget krav. Om du har barn under 3
år råder vi dig att vänta med att bli familjehem.
Du kan vara gift eller sambo, ha registrerat partnerskap eller
vara ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet.
Det är ett krav att barnet erbjuds eget rum. Barnet ska ha fortsatt kontakt med
föräldrar, syskon och andra viktiga personer, där det är möjligt, och vi vill därför
att du är behjälplig med detta.
Som familjehem kommer familjehemssekreteraren att finnas till hands
för omfattande stöd, både i form av utbildning och vardaglig kontakt.
Familjehemssekreteraren kan också svara på frågor och hjälpa till. Barnets
socialsekreterare har ansvaret för barnets situation och kan också vara ett stöd i
besvärliga situationer.
Varje familjehem får ersättning som täcker kostnaderna för det som
barnet behöver. Dessutom får familjehemmet ett arvode för sitt uppdrag.
Om du är intresserad av att bli familjehem påbörjar vi en utredning.
Vi gör en första bedömning om du har de förutsättningar som krävs och du
har möjlighet att ställa frågor och fundera över vad det kan innebära att vara
familjehem.
Vi tar registerutdrag ur polisens misstanke- och brottsregister, kronofogden,
försäkringskassan och socialtjänsten. Sedan träffar vi dig och din familj, först
på vårt kontor och senare hemma i din bostad. Vi ställer frågor kring hälsa,
ekonomi, syn på barnuppfostran, inställning till samarbete med barnets eller
ungdomens familj och till samarbete med socialtjänsten. När vi besöker dig i
hemmet vill vi att alla i familjen är hemma, så att vi får möjlighet att träffa barn
som bor hemma och höra vad de tycker om att få en familjemedlem till.
Den färdiga utredningen kommuniceras med er och går sedan till
Kommunstyrelsens arbetsutskott för ett medgivande. Allt detta tar cirka en
månad. Om ni får ett medgivande påbörjas placeringen av barnet/ungdomen
till ert hem.

Är du intresserad av att bli familjehem
eller vill veta mer?
Kontakta familjehemssekreterare Susanne Sandström
på telefon 0980-755 30 eller via e-post:
susanne.sandström@kommun.kiruna.se
Läs mer på: www.kiruna.se/familjehem
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Behovet av familjehem är stort i Kiruna och antalet barn som behöver
komma till ett familjehem ökar hela tiden, bland annat med anledning
av flyktingkrisen. Om du kan tänka dig att öppna ditt hem, tveka inte,
hör av dig till oss på Kiruna kommun, kontaktuppgifter ser du här
nedan.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planläggning av bostäder i Abisko
Efterfrågan på bostäder i Abisko är stor och nu följer Kiruna
kommun upp det genom en detaljplan för bostäder på södra
sidan av järnvägen. Syftet med planarbetet är att möjliggöra
för permanenta bostäder och säsongsbostäder i byn, där
både villor och flerbostadshus kan bli aktuella.

© MS2006/02386 Lantmäteriet

Detaljplan för planerade bostäder ligger inom
det blåmarkerade området.

– Målsättningen är att planen kan skickas ut på
samråd till sakägare runt årsskiftet. Detaljplanen
beräknas antas sommaren 2016, så först efter det
kan eventuella byggnationer starta, säger Aleksiina
Paakki, planarkitekt vid Kiruna kommun.
Planområdet angränsar till järnväg, helikopterplatta och en kraftledning. Förutom det måste det
vid planeringen av området även tas hänsyn till
bland annat områdets förutsättningar, buller samt
dagvatten.

Utifrån en geoteknisk undersökning som visar
markens sammansättning och bärighet gör man
en bedömning om området lämpar sig för bostäder och i så fall hur många bostäder som kan vara
aktuella.
– Den geotekniska undersökningen genomförs
inom några veckor. Sedan vet vi hur förutsättningarna blir för området, säger Aleksiina Paakki.
n
Text och foto: Annelie Klint Nilsson

Planavdelningen på Kiruna kommun önskar få in
synpunkter från Abiskobor och andra som är intresserade av
området. Kontakta planarkitekt Aleksiina Paakki för mer information:
e-post: aleksiina.paakki@kommun.kiruna.se
telefon: 0980-702 63

Aleksiina Paakki,
planarkitekt.

Ny karttjänst tillgänglig för allmänheten
n n Nu erbjuder Kiruna kommun en egen digital
karttjänst över centrala Kiruna. Kartorna är
utskriftsvänliga och har lagts upp av GIS-enheten på kommunens
Stadsbyggnadsförvaltning. Än så länge finns fritidsverksamheter,
service, återvinningscentral, kommunikationer, gångstråk mellan
tågstation och centrum, parkering och hälsans stig upplagda. Vid
användning av karttjänsten väljer du som besökare vilken funktion
som ska visas. Målet är att så småningom bygga ut hela Kiruna
kommun.
– Vi vill gärna få in önskemål på information du vill hitta på kartan.
Det får dock inte vara av kommersiellt slag, säger Renitha Johansson,
GIS- samordnare, Kiruna kommun.
Som underlag till karttjänsten används eget kartmaterial från
kommunen i kombination med foton från Lantmäteriet. n

Var ligger kommunens parkeringar i centrala Kiruna? Med den

Text och foto: Annelie Klint Nilsson

Har du önskemål om vad du vill se
för funktioner på kartan?
Kontakta Kiruna kommuns GISsamordnare Renitha Johansson, e-post:
renitha.johansson@kommun.kiruna.se
telefon: 0980- 756 04.

© MS2006/02386 Lantmäteriet

nya karttjänsten på Kiruna kommuns hemsida kan du hitta verksamheter
och funktioner i kommunal regi, exempelvis som på bilden ovan –
parkeringar.

Renitha
Johansson,
GIS-samordnare

Karttjänsten och mer information hittar du på Kiruna på
kommuns hemsida:
http://kiruna.se/Kommun/Bygga-bo-miljo/GIS-och-kartor/
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Kirunabostäder

Dags att dra upp persiennen och sätta
igång. Det är nio ettor som ska renoveras
i Ormen Långe i Svappavaara. Inflyttning
beräknas till senvåren 2016.

Fler lägenheter renoveras
i Svappavaara
Nu sätter Kirunabostäder igång och renoverar ytterligare nio lägenheter
i Ormen Långe i Svappavaara. “Det känns roligt att vi tillför fler lägenheter
till Svappavaara. Det är efterfrågat”, säger Britt-Marie Kemi, förvaltare vid
Kirunabostäder. Text Petra Sternlund | Foto: Kirunabostäder

K

irunabostäder har i sommar
påbörjat renoveringen av sex kallställda
trerumslägenheter i flerbostadshuset Ormen Långe i
Svappavaara.
– När vi började med treorna frågade flera om
vi inte även skulle renovera de nio ettorna som
ligger högst upp i fastigheten, vi begärde in anbud och snart är vi igång med dessa, säger Peter
Kyrö, projektledare vid Kirunabostäder.
Det handlar om nio enrumslägenheter som
man nu börjar renovera. Ormen Långe består i
dag av 31 lägenheter och en allmän lokal förde-
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lade på fem ingångar. Ytterligare en ingång har
varit kallställd och det är den ingången som nu
öppnas. Treorna beräknas vara inflyttningsklara
i december i år och ettorna någon gång under
senvåren 2016.
Enligt Peter Kyrö gör man ingen ny
utformning på lägenheterna utan de gamla
planlösningarna gäller, utformade av arkitekten Ralph Erskine som ritade byggnaden på
1960-talet.
– Det är lite speciella lägenheter i Erskines stil,
ettorna har till exempel stora fönster och bal-

konger i söderläge, de är riktigt fina. Ormen
Långe är en riktig kultbyggnad, säger Peter Kyrö.
Britt-Marie Kemi som jobbar som förvaltare i
Kiruna kommuns östra landsbygd, säger att många Svappavaarabor som hon träffar är glada över
att det blir fler lägenheter i Svappavaara.
– Det är ett häftigt hus och Svappavaaraborna
är glada över att man nu rustar upp det, det har
man velat under flera år, säger hon.
Under våren och sommaren har man även bytt
fönster i hela fastigheten.
– Det blev väldigt bra och hyresgästerna är
nöjda, säger Peter Kyrö. n

Kirunabostäder

Snart dags för inflyttning på Videplan
Foto: Catarina Alanärä Lassi

På Videplan har bygget av Kirunabostäders nya enplanshus kommit en bra bit på väg. De första huskropparna är på plats och
Älvsbyhus som står för byggnationerna jobbar just nu med inredningen i
de första lägenheterna. De nya husen kommer att bestå av fem huskroppar med två lägenheter på vardera 4 rum och kök, med en yta på 101,5
kvadratmeter samt ytterligare ett enkelhus med en lägenhet. Totalt blir
det elva lägenheter. Åtta av dessa är i dag uthyrda och de första fyra hyresgästerna flyttar i den 15 december. Ytterligare fyra hyresgäster får sedan
flytta i den 1 februari 2016 och resterade den 1 mars. Kallhyran för lägenheterna är fastställd till 10 404 kronor per månad. n

Ormen Långe med den karaktäristiska söderfasaden (bilden
överst) har blivit ett landmärke för Svappavaara. Den norra fasden är inte
lika ofta avbildad men man känner igen arkitekten Ralph Esrkines stil
även här. Erskine har även ritat husen i kvarteret Ortdrivaren i centrala
Kiruna.

“I Svappavaara ville Ralph Erskine
förverkliga sina idéer om bostadsbygge
i ett arktiskt klimat.”
Foto: Börje Rönnberg, Kiruna kommuns bildarkiv ©

Ormen Långe uppfördes 19641965, som en första del i ett
större stadsplaneprojekt för
Svappavaara, kallat “Ansikte mot
söder”, ritad av Ralph Erskine. I
förslaget ritade Erskine en bostadslänga som öppnar sig mot
syd i en bågform, med balkonger
och stora fönster. Mot norr var
anläggningen sluten som en
skyddande barriär mot kalla vinterstormar. Av hela det planerade
projektet blev det dock bara Ormen Långe som uppfördes.
I slutet av 1990-talet, hade Kiruna
kommun ett stort överskott av lägenheter och flera fick kallställas,
bland annat lägenheter i Ormen Långe. Dessa angreps av fukt och
mögel och 2010 blev man tvungen att riva en del av byggnaden.

Huskropparna lyfts på plats. Tidigare i höst kom de färdiga
modulerna till Videplan och ställdes på plats. Inredning för kök och
badrum är på plats.
På Kirunabostäders hemsida www.kirunabostader.se hittar
du mer information om nybyggnationerna på Videplan.
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Kultur- och utbildningsförvaltningen

Förskola med växtvärk
Det har skett en stor ökning av antalet barn i Kiruna under de senaste åren,
vilket också har medfört en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Kiruna
kommun arbetar nu intensivt med att tillföra ytterligare platser på befintliga
och nya förskolor. Text: Anne-Sofie Koivisto | Foto: Maria Lindgren

K

irunas befolkning växer och många
av våra nya kommunmedborgare är barn.
De allra flesta kommer förr eller senare också
att ha behov av förskoleplats. Idag är det stor
efterfrågan på plats i förskolan och våra befintliga
verksamheter är välfyllda, vilket flera av er med
barn i förskoleåldern är medvetna om och fått
erfara.
– Sedan en tid tillbaka har efterfrågan på förskoleplatser ökat i en sådan takt att det inte har
varit praktiskt möjligt att tillföra nya platser i
den mån det behövs. Den här situationen är en
utmaning för Kiruna kommun då vår uppgift är
att skapa förutsättningar för alla barn som skall
erbjudas plats på en förskola, säger Simon Lindh,
förvaltningschef för kultur- och utbildningsförvaltningen.
Utmaningen har heller inte blivit mindre av
det faktum att kommunens förskoleverksamheter
förlorat två förskolor under förra året. Fjällets
förskola med två avdelningar brann ner och
Bergkristallens förskola, också med två avdelningar, befanns vara i så dåligt skick att den revs.
– På grund av att de här förskolorna försvann
har vi idag en lokalsituation som är sämre än
2012, samtidigt som barnantalet under den här
tiden har ökat med hundratals barn, säger Conny
Persson, kulturchef/biträdande förvaltningschef
för kultur- och utbildningsförvaltningen.
Kommunen har vidtagit och beslutat om flera
åtgärder för att möta aktuell utveckling:
• Tillfälliga avdelningar vid både Bolagsskolan
och Högalidskolan.
• Fjällets förskola med tre avdelningar öppnar
i Björnbyn på Vasallens område under våren
2016.
• En modulförskola med tre avdelningar
upprättas i anslutning till Kottens och
Kastanjens förskolor på Lombolo. Beräknas
vara klar kring årsskiftet 2015/2016.
Under hösten inleds arbetet med att bygga
en ny förskola på Bergskristallens gamla tomt,
även denna med tre avdelningar. Förskolan planeras vara färdig sommaren 2016.
I och med detta kommer förskolan i
Kiruna under det närmaste året att tillföras åtta
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Efterfrågan på förskoleplatser ökar och de befintliga lokalerna räcker inte till.

Simon Lindh,
Förvaltningschef
för kultur- och
utbildningförvaltningen.

Fjällets förskola som brann ner förra
sommaren återuppstår med tre avdelningar till
våren 2016.
nya avdelningar. För att klara aktuell kösituation
fram till att dessa lokaler står klara måste kommunen skapa och bruka fler tillfälliga lösningar
för de barn som skall erbjudas plats i förskolan
enligt de regelverk som gäller. En sådan tillfällig
lösning kan vara att under någon månad eller
mer bruka något eller flera klassrum vid någon
grundskola eller annan tillgänglig lokal i kom-

Conny Persson,
kulturchef/biträdande
förvaltningschef
för kultur- och
utbildningsförvaltningen

munens övriga lokalbestånd.
– Kiruna kommun har växtvärk och utmanas
idag på flera områden av det offentliga uppdraget.
Kommunen har dock vidtagit möjliga åtgärder
och kommer även, med vårdnadshavares bidrag
och samarbete, att hantera aktuell utveckling och
situation, säger Simon Lindh. n

Konstverket på Tarfalahallens fasad ska bestå av fyra olika figurer som är gjorda av figurskuren tunnplåt. Figurerna är mellan 3 och 5 meter höga.
Skylten ”Tarfalahallen” blir ej som på bilden ovan.

”Stjärnstoff” på Tarfalahallens fasad
Kiruna kommun arbetar kontinuerligt med konstnärlig gestaltning av byggnader
och utomhusmiljöer. Kommunen tillämpar 1-procentsregeln som innebär att
man avsätter en procent av kostnaderna till konstnärlig gestaltning vid om-, tilloch nybyggnationer av kommunala fastigheter. Text: Anne-Sofie Koivisto

N

skuggfigurer. Totalkostnaden för konstverket är
cirka 400 000 kr och det kommer att sättas upp
på hallens fasad i maj 2016.

ågra av byggnaderna som nu
kommer att utsmyckas enligt 1-procentsregeln är Tarfalahallen och det nya boendet på
Movägen 28. Utöver det påbörjas även ett konstprojekt i Vittangi som ska vara klart nästa sommar.

n n Tarfalahallen: Efter en omfattande urvalsprocess är det 2014 års Kirunastipendiat Maria
Jokitalo från Borlänge som, i hård konkurrens, fått
det ärofulla uppdraget att göra ett konstverk till
fasaden på Tarfalahallen.
Först valdes tre konstnärer som fick i uppdrag
att göra ett skissförslag på konstnärlig gestaltning
på fasaden. De tre konstnärerna fick sen presentera
sina förslag för en jury bestående av representanter för Konstnärernas Riksorganisation (KRO),
Svenska Konstnärsförbundet, Kiruna Konstgille,
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott
samt Kiruna Fotbollsförening. Juryn enades om
Maria Jokitalos förslag och gav följande motivering: ”Maria Jokitalos förslag speglar verksamheten i
Tarfalahallen och är lekfull, dynamisk, full av rörelse
samt har en spännande asymmetri!”

Maria Jokitalo jobbar just nu med två offentliga
konstverk i Kiruna kommun.

n n Movägen 28: Maria Jokitalo, Mikael
Fagerlund, AnnaSofie Mååg, Lena Lysvret och
Ulrika Weinz har fått i uppdrag att göra var sitt
konstverk inomhus. Dessa konstverk kommer att
monteras upp på boendet under november månad
i år. Totalkostnaden för konstverken är cirka
1 miljon kronor. Dessutom har tre konstnärer
fått i uppdrag att presentera var sitt förslag på
utomhuskonstverk. Vem av konstnärerna som
sedan får uppdraget att göra konstverket bestäms i
december månad.

Konstverket heter ”Stjärnstoff” och består
av fyra olika delar som är gjorda av figurskuren
tunnplåt. Utgångspunkten för figuren i mitten är
den så kallade Krabbnebulosan, ett spår av supernovan i stjärnbilden Oxen som inträffade år 1054.
Figurerna är mellan 3 och 5 meter höga. Verket
kommer att lysas upp av spotlights som skapar

n n Konstprojekt i Vittangi: Tre konstnärer,
Ulrika Tapio Blind, Anja Örn och Sara Edström,
har fått i uppdrag att göra var sitt förslag till
ett utomhuskonstverk. Detta ska sättas upp till
sommaren. Skolelever från Vittangi kommer att
delta i detta konstprojekt, som inte är kopplat till
1-procentsregeln. n
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Kommunkontoret

Så kan du vara med och påverka!

Nu införs
kommunkontakten!
Möjligheten att skicka in medborgarförslag ersätts nu med
Kommunkontakten, ett snabbare och smidigare sätt att hantera
förslag som lämnas in till vår politiska ledning.
Text: Maria Lindgren

Den 14 september beslutade kommunfullmäktige i Kiruna om att ersätta medborgarförslagen med något som kallas för Kommunkontakten. För dig som kommunmedborgare innebär
det att handläggningstiden minskar och att du
kan få ett snabbare svar på ditt inlämnade förslag.
– Administrationen kring medborgarförslagen
var både kostsam och i många fall långdragen.
Kommunkontakten är en mer ändamålsenlig
form av förslagsrätt, säger Kristina Zakrisson,
kommunalråd.
Sedan medborgarförslag infördes i
Kiruna år 2004 så har 155 förslag lämnats in till
kommunen. Anledningen till att handläggningen
i många fall har gått långsamt är att beredningsoch beslutsprocessen för medborgarförslagen är
reglerad av ett regelverk som är väldigt hårt styrt
och som tillämpas för samtliga kommuner. Regelverket medger till exempel inte möjlighet att
avstyra medborgarförslag som inte ligger inom
kommunens område, är kränkande eller av andra
orsaker är direkt olämpliga att ta upp till behandling vilket betyder att handläggningstid måste
läggas även på de förslagen.
– Fler och fler kommuner avskaffar medborgarförslagen till förmån för egna förslagssystem.
Vi ser bara positiva effekter av att vi nu kan styra
hanteringen av förslagen så att processen blir så
effektiv som möjligt, säger Kristina Zakrisson
Kommunkontakten kan användas av alla som
vill; kommunmedborgare, besökare, företag,

föreningar och så vidare. Förslagen kan beröra all
kommunal verksamhet och vilken nämnd eller
funktion som ska besvara förslaget beslutas av
kommunstyrelsens arbetsutskott som sammanträder 10-15 gånger per år. Själva inlämningen av
förslag till kommunen fungerar precis som tidigare via en blankett på Kiruna kommuns hemsida.
Blanketten kan skrivas ut och skickas per post,
alternativt skickas digitalt till diabas@kommun.
kiruna.se.
Medborgarförslag som är inlämnade
innan den 4 september 2015 kommer att väckas i
kommunfullmäktige och behandlas som ett ordinarie medborgarförslag. Förslag som är inkomna
efter den 4 september går enligt rutinerna för
Kommunkontakten, vilket innebär att du är garanterad ett skriftligt svar senast fyra månader från
det att förslaget bedömts. n

För att skicka in förslag till
Kommunkontakten använder
du blanketten som du hittar på
Kiruna kommuns hemsida:
kiruna.se/Kommun/Kommun-politik/
Sa-kan-du-paverka/Kommunkontakten/

Blanketten till kommunkontakten kan skrivas ut och skickas
per post till: Kommunkansliet, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna
alternativt skickas digitalt till: diabas@kommun.kiruna.se.
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Notiser

Gratis busskort för dig med
beviljad färdtjänst och ledsagare
n n Du som är beviljad färdtjänst kan hämta ut ett

Kirunakort för att få åka buss gratis, på något av kommunens
utlämningsställen. Är du beviljad ledsagare till färdtjänsten,
kan du beställa ett busskort från RKM, där det framgår att
du har rätt att ta med dig en ledsagare. Kontakta färdtjänsthandläggare på telefonnummer 0926-752 77 för att beställa
ett busskort.

Nytt växelsystem

Drick kranvatten!
Vatten är en fantastisk naturresurs som vi alla
har tillgång till direkt i kranen. Det är gott,
hälsosamt, lokalproducerat och nästan gratis.
Vårt kranvatten är en riktig förmån.
Kvaliteten på vårt dricksvatten håller världsklass. Trots det köper och
dricker vi ändå stora mängder vatten på flaska. Det är onödigt och dyrt att köpa
hem vatten på flaska när det vatten som kommer ur våra kranar är av bättre kvalitet och mer miljövänligt.
Rent och gott dricksvatten är en förmån vi tar för givet. Den billigaste hälsodrycken finns i en kran nära dig. Dricksvatten från kranen håller en hög kvalitet i
enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter. Det är miljövänligt, finns i stort sett
alltid till hands och är en färsk, kalorisnål och nyttig törstsläckare.
För några ören per liter förser vi dig med friskt, gott och hälsosamt vatten från någon av våra vattentäkter runt om i kommunen. Vi är väldigt mån om att skydda våra vattentäkter från
utsläpp och föroreningar för att vi ska kunna bibehålla
och förbättra den goda kvaliteten som vi har på vårt
dricksvatten. Det är vi som ser till att vattnet levereras
till dig dygnet runt, året om.

Vi lottar ut våra fina vattenflaskor! Skicka in
ditt namn och telefonnummer till:
info@tvab.kiruna.se senast 30 november 2015.
VINN EN FIN FLASKA
FÖR VÅRT KRANVATTEN!

n n Sedan den 1 september har Kiruna kommun ett
nytt och modernare växelsystem. Bytet av växelsystem

orsakade till en början vissa störningar i vår telefoni, vilket vi
ber om ursäkt för. Samtliga problem är åtgärdade och du når
som vanligt Kiruna kommuns växel på 0980-70 000.
Bytet av växelsystem innebär att vi nu har ett ännu driftsäkrare
system, men det innebär i övrigt inga skillnader för dig som
kommuninvånare. Samtliga telefonnummer till vår personal är
oförändrade.

Välkommen på
Tekniska Verkens dag
n n Skyltsöndag 29 november är du
välkommen på Tekniska Verkens dag på Folkets
Hus i Kiruna. Kom och träffa oss, lämna dina
synpunkter och få svar på dina frågor kring våra
verksamheter. Vi bjuder på fika, tävlingar,
aktiviteter för barn och mycket mer.
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Är trygghet i samhället viktigt för dig?
Kom och berätta för oss vad du tycker!
Kiruna är en trygg kommun. Tillsammans
kan vi göra vårt samhälle ännu bättre. Därför
bjuder vi in dig och alla kommuninvånare
till dialogmöten om hur vi gemensamt kan
förbättra tryggheten i kommunen.
Resultatet från mötena ska formas till medborgarlöften om hur polisen och kommunen
ska hantera lokala problem, öka tryggheten
och minska brottsligheten. Löftena ska
fokusera på det som kommuninvånarna tycker
är viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Dialogcafé om medborgarlöften:
• Kiruna stadshus,
lördag 7 november kl. 12.00 – 15.00
• Vittangi Folkets Hus
söndag 8 november kl. 10.00 – 12.00
• Soppero skola
söndag 8 november kl. 14.00 – 16.00
• Eurosuandohuset, Karesuando
söndag 8 november kl. 14.00 – 16.00
Vi bjuder på fika. Välkommen!

