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I det här numret kan du också läsa om hur kommunens
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Vi investerar för
Kirunaborna
I slutet av maj drog markarbetet igång för Kirunabostäders kvarter 1. Bolaget är därmed först ut att bebygga ett kvarter i den nya stadskärnan – en del
i kommunkoncernens storsatsning på Kiruna. Anders Similä, arbetschef vid Nåiden Bygg, och Sten Nyhlén, styrelseordförande för Kirunabostäder, var
på plats för att ta det historiska och traditionella spadtaget. Nåiden Bygg kommer att ansvara för entreprenaden.

Under åren framöver kommer flera byggnader och bostäder att stå
klara i den nya stadskärnan. Det är Kiruna kommun, Tekniska Verken
och Kirunabostäder som satsar flera miljarder kronor på att bygga
upp den nya staden. Här presenteras de pågående projekten.
Text: Ulrika Hannu | Foto: Ulrika Isaksson

Det handlar om flera nya kommunala
verksamheter som får nya byggnader och flera
kvarter som bebyggs med bostäder och kontor.
Men det är inte bara i den nya stadskärnan som
det satsas, utan även Luossavaara-Matojärvi
friluftsområden utvecklas. En ny avfallsanläggning
ska stå klar 2022. Merparten av projekten
finansieras av ersättningar för stadsomvandlingen,
som tillsammans med kommunal finansiering
gör det möjligt att växla upp insatsen och

skapa innovativa anläggningar, bostäder och
serviceerbjudanden för Kirunaborna.
– Vi i kommunkoncernen satsar ungefär tre till
fyra miljarder kronor på att bygga upp en helt
ny stad. Samtidigt passar vi också på att skapa en
miljö- och funktionsmässigt smart stad genom
att kombinera verksamheter i gemensamma
lokaler. Det ger både samordningsvinster och
kostnadseffektivitet ur driftsynpunkt, säger
kommunalrådet Kristina Zakrisson. n
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Nu byggs för

Förutom att öka tillgängligheten
ska den första delen av Stadstorget innehålla
många andra funktioner. Det ska bland annat
fungera som en testyta för sådant som ska
finnas på plats när hela Stadstorget är färdigbyggt. Till exempel ska belysning, stenplattor,
sittplatser, cykelställ och mycket annat testas
för att säkerställa bästa hållbarhet när det permanenta torget ska byggas upp. Växtbäddar
som enkelt förklarat är den jord eller torv som
träd och annat grönt planteras i, kommer
också att testas för att nå bästa resultat.
– De kommer att fungera som testbäddar

där vi ska anlägga träd i olika typer av
växtbäddar för att vi ska kunna se var det tar
sig bäst, säger Elin Hansson, Tekniska Verkens
projektledare.
Mycket krut läggs på belysningen i hela
stadskärnan och förutom att klocktornet
får en specialanpassad belysning så kommer
även Kirunalyktan att testas. Det blir en
stadsspecifik gatulykta som ska användas
för att markera centrala delar av Kiruna i syfte
att bidra till förstärkt identitet och förbättrad
orientering.
– Den ser ut som en kon eller pyramid-

form och ska anspela på samernas kåtor och
på materialet magnetit som utvinns ur gruvan.
Självklart är det miljövänlig LED-belysning
som används, säger Elin Hansson.
Hela den första etappen av Stadstorget
kommer inledningsvis att asfalteras. Sedan ska
de olika kvarteren ritas upp på asfalten, något
som ska bilda ett slags miniatyr av Kirunas nya
stadskärna. På så sätt kommer det vara möjligt
att promenera runt på gatorna och titta på de
olika kvarteren, redan innan själva kvarteret
har byggts upp.

rsta delen av Stadstorget
Kristallen är färdigbyggd och kommunens verksamheter håller
på att flytta in. Området i den nya stadskärnan är till stora delar
under uppbyggnad och för att både personal och allmänhet ska
kunna ta sig till och från stadshuset anläggs den första delen av
Stadstorget redan nu under sommaren.
Text: Mattias Forsberg | Illustrationer: White Arkitekter

Kvarterens olika exploatörer kommer att
ha möjlighet att anordna olika aktiviteter
i just sin del av Stadstorget.
– Sedan blir det i mitten av området
ett trädäck som ska symbolisera stadshuset
Kristallen. I anslutning finns en grillplats
och tanken är att man även här ska kunna
arrangera olika aktiviteter, säger Elin
Hansson.
Etapp ett av Stadstorget ska vara färdigbyggt hösten 2018. n
Stadstorget sett från ovan. Rutorna föreställer kvarteren så som de ska byggas
i nya stadskärnan.

AKTUELLT | Sommar

Äntligen sommar!
Sommar och sol, grönt och blommigt. Efter vinter, snöskottning och kyla är
sommaren äntligen här. 1200 ton sand som använts vid halkbekämpning har
sopats upp från våra gator, vinterns och vårens skräp har plockas bort, med viss
hjälp av föreningar. Varma soliga dagar i maj har gjort att grönskan kommit tidigt.
Text: Stina Johansson | Foto: Mattias Forsberg

Grönytorna klipps och krattas till stor del
av feriearbetande skolungdomar och Tekniska
Verkens personal, som ansar buskar och träd och
slyröjer. I juni planteras 20 000 blomplantor som
smyckar stadens gator och torg. Under sommaren
kommer även en del beläggningsarbeten på gator
att utföras i centrala Kiruna samt i de östra och
västra kommundelarna.
Lekplatserna utvecklas med tiden för att
erbjuda barnen säkra och varierande lekmiljöer.
Lekredskapen ses över varje år och byts ut och
anpassas efter de krav som gäller. Passa på att
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besöka några av de upprustade lekplatserna på
Lavinvägen, Skogsvägen, Torp-Rösvägen, den
nya i Vittangi och lekplatsen i Tuolluvaara som
färdigställs under sommaren.
Mycket tid och resurser läggs på att städa, men
det är och upplevs ändå skräpigt ibland. Bidra
till ett renare Kiruna och låt oss alla ta hand om
vårt eget skräp från början, så det inte hamnar
på marken. Ett renare Kiruna ökar trivsel och
trygghet och det blir trevligare för oss alla att
vistas i parker och på rena gator och torg. Det
är i högsta grad den som producerar och slänger
skräp som har ansvar för att plocka upp och städa.

Renhållningen är inte bara kommunens ansvar.
Plocka upp du också!
Sist men inte minst - håll rent i vår vackra
fjällvärld och på våra rastplatser. Tänk på att våra
rastplatser är till för gäster, både för dem som
besöker vår kommun och för oss som bor här. Att
lämna avfall som inte hör hemma i rastplatsens
sopkärl är förbjudet. Ta sådant avfall till närmaste
återvinningscentral. Sortera ditt avfall och
återvinn alla förpackningar.
Vi vill alla att Kiruna kommun ska vara en ren
och trevlig miljö att vistas i – året om. n

Tänk på säkerheten
– hyr flytvästar av
räddningstjänsten
n Hos räddningstjänsten kan du hyra
flytvästar för både stora och små. Första veckan är
gratis sedan tas det ut en avgift på 35 kr per vecka.
Har du inte lämnat tillbaka flytvästen inom fyra
veckor tas det ut en avgift på 500 kr. Det finns
också ett mindre antal bilbarnstolar som hyrs ut till
samma pris.

Plocka upp efter din hund
n Ingen vill promenera eller leka bland hundlortar. Tänk på att du som
hundägare har ett ansvar att plocka upp efter din hund både sommar och vinter – stor
som liten hund. I Kiruna finns 120 hundlatriner utplacerade på strategiska platser, en
del med gratis påsar för hundbajs ifall du har glömt att ta med en egen. Hundbajspåsar
kan slängas i de speciella hundlatrinkärlen eller om det är enstaka påsar, även i det
egna sopkärlet. Tänk på att ha påsen väl försluten. Tack för att du hjälper till att hålla
Kiruna rent och snyggt!

Klipp din häck
n Som fastighetsägare är det ditt ansvar att hålla ett öga på växtligheten.
Röj, klipp och ansa de buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når
utanför din tomtgräns. Tänk på att träd och buskar skymmer sikten för trafikanter.
Det är extra viktigt om du bor i mindre villakvarter eller har en hörntomt.
Gräs, blommor, blad och grenar hör inte hemma i sopkärlet. Om du har en
kompost kan du slänga det där, eller så kan du lämna det till återvinningscentralen.

Använd flytväst även på bryggor och om ni fiskar
vid stränder. Flytväst är inte ett alternativ till att
hålla koll på barnen men det är ett hjälpmedel om
de skulle ramla i vattnet. Det är mycket lättare att
plocka upp ett barn som flyter än ett som hamnat
under vattenytan.

HYR FLYTVÄSTAR HÄR!
Uthyrningen finns i räddningstjänstens
lokaler och är öppen i mån av tid:
10.00 till 19.00 alla dagar
Telefonnummer: 0980-70 900
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Farväl till ett älskat stadshus

När eleverna från årskurs 1-3 shufflade till Samir och Victor lyfte taket i stadshuset.

Eleverna dansade ut stads
Tretusen skolelever från hela kommunen har i maj dansat ut
stadshuset. Men även de som bor på vård- och omsorgsboendena har sagt adjö till byggnaden, dock under lugnare
former. Text och foto: Ulrika Isaksson
Syftet med avskedsaktiviteterna i stadshuset har varit att erbjuda alla Kirunabor möjligheten att besöka stadshuset för att ta ett värdigt
och samtidigt festligt farväl.
– Vi lämnar en byggnad som många besökt och
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vistats i genom åren. Historiska och nationellt betydelsefulla händelser har utspelats här, exempelvis
gruvstrejksmötena. Många har gift sig borgerligt,
jubileumsfester, galor och övriga offentliga tillställningar har ägt rum. Kulturaktiviteter som dans-

uppvisningar, konstutställningar, filminspelningar
och teateruppsättningar har genomförts och vi bär
alla med oss minnena, säger kultursekreteraren
Lennart Lantto, som hållit flera dragningar för
besökarna.
Aktiviteterna har genomförts med tanken
att så många som möjligt ska få ta ett unikt farväl
av en unik byggnad. De som kom från kommunens vård- och omsorgsboenden lyssnade på ett
föredrag om stadshuset och fick se en teaterföreställning som framfördes av Tornedalsteatern.

I början på maj gav Kiruna Storband med gäster en sista
konsert, kallad Grand Finale, i stadshuset, Eva Gustafsson,
var en av solisterna.

Maj blev en riktig
tårtmånad i stadshuset.
På bilderna tar Veronica,
Silje, Olivia, Alva och
Mira varsin bit. Efter
tårtan dansade Mira,
Ellen och Olivia långdans
genom byggnaden
tillsammans med
kompisarna. Silje och
Elina
stadshuset
under discot.

shuset
Lite mer livat blev det när eleverna från förskolorna, låg- och mellanstadiet dansade ut byggnaden från
översta våningen till entréplanet under ledning av Eva
Svaneblom från Kulturskolan.
– Jag tycker att det var roligt att dansa genom huset
och tårtan var jättegod, säger Silje, som tillsammans
med sina klasskamrater tog adjö av stadshuset.
En kväll i maj hölls även ett ungdomsdisco i stadshushallen. Discot arrangerades av hotell- och turismprogrammet årskurs 1, på Hjalmar Lundbohmsskolan
och ett hundratal elever från låg- och mellanstadiet
deltog. n

Kiruna Dragspelsklubb gav en lunchkonsert.

Lennart Lantto och Mia Fors, som båda arbetar i stadshuset,
tog en sista chans till dans på det patinerade stengolvet i
entréhallen när dragspelsklubben spelade.
Foto: Petra Sternlund

HEJ DÅ!

Fler som tackade av
Kirunabornas vardagsrum
I vintras gick Kiruna kommun ut med en uppmaning
till föreningar och andra att komma med idéer kring hur
Kiruna stadshus kunde avtackas. Och under våren har flera
olika evenemang hållits. Musik, dans, utställningar, föreläsningar, guidade turer och sist men inte minst ett stort kalas
i form av Öppet hus för allmänheten med aktiviteter, teater
musik, kaffe och tårta. Omkring tvåtusen personer kom till
Öppet hus.
Stadshuset hålls nu öppet i juni och juli. Den 10 augusti
stängs det för gott. n
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Konsten flyttar med
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För att ta ned X:et Erixsons Soltrumma
från Rautas krävdes det att en ställning
byggdes. Därefter lossades ryan försiktigt
under överinseende av textilkonservatorn från
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Sedan rullades
ryan försiktigt ihop i olika lager av skyddande
material för vidare transport till konservering
och rengöring (bild längs till vänster).
Ryan som hela tiden har hängt på samma ställe
var rejält dammig.

Stadshuskonsten
flyttar med
Kiruna har en lång och grundmurad konsttradition att bygga
vidare på. Redan 1904 väcktes tanken hos Hjalmar Lundbohm
om ett konstmuseum i det unga samhället. Detta blev starten på
den förnämliga konstsamling som Kiruna kommun i dag äger.
Text: Curt Persson | Foto: Ulrika Isaksson, Curt Persson

När Lundbohm avled på påskdagens
morgon 1926, stod det klart att den forne
disponentens ekonomi var i miserabelt
tillstånd. För att räta upp sin privatekonomi
hade Lundbohm erhållit kortfristiga räntefria
lån av TGO, Trafikaktiebolaget Grängesberg
Oxelösund, som var huvudägare av LKAB. Men

Lundbohm hade inte hunnit betala tillbaka hela
summan innan han gick bort. TGO fick då
hans konstsamling som ersättning. Delar av den
blev stommen i Kiruna kommuns omfattande
konstsamling, då Hjalmar Lundbohms brorson,
Sixten Lundbohm (1895-1982) köpte stora
delar av samlingen och skänkte denna till >>
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Konsten flyttar med

Sixten Lundbohms stora målning Kiirunavaara, drygt sju meter lång, monterades ned och paketerades varsamt in för vidare transport till
konservatorn i Landskrona.

>> kommunen. Detta ledde bland annat till att
Kiruna konstgille, LKAB, och Kiruna stad 1959
instiftade Kirunastipendiet. Det kom att bli ett av
Sveriges mest eftertraktade konststipendium, inte
i första hand för den ekonomiska delen, utan mer
för vistelsen i Kiruna som ingår i stipendiet, samt
konstinköp av konstnären i samband med dennes
utställning.
I dag omfattar Kiruna kommuns konstsamling
över 2 300 enskilda konstverk, fördelade på
tre huvuddelar. Dels den så kallade Lundbohmssamlingen av äldre samtida konst, dels
Kirunastipendiesamlingen, samt övrig inköpt och
donerad konst. Till detta tillkommer givetvis all
offentlig utsmyckning på gator och torg i hela
kommunen.
I Kirunas nuvarande förvaltningsbyggnad
finns alla dessa tre delar av konstsamlingarna
representerade. Mest synligt visas Kirunastipendiaternas konst, där över hundra stipendiater finns representerade. Den andra stora delen
av konsten utgörs av Lundbohmssamlingen, där
enstaka objekt betingar mycket höga värden.
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All denna konst har flyttats till Kristallen under
senvåren. Arbetet startade redan i december förra
året, då med en noggrann planering.
Flytten av konsten innebär att varje enskilt
konstverk inventeras, registreras och omsorgsfullt
packas in.
I samband med flytten görs även restaureringar
av utvalda konstverk som ska hänga i bland annat
fullmäktigesalen och sessionssalen i Kristallen.
Bland de mest synliga konstverken som redan
tagits ned och där konservatorer startat arbetet
med rengöring och restaurering finns X:et
Erixsons vackra rya Soltrumma från Rautas,
Sixten Lundbohms Kiirunavaara, samt Helmer
Osslunds Höstliga färger.
Arbetet med att packa ned all konst och
flytta den till Kristallen, har tagit cirka tre veckor
och har utförts av specialutbildad personal som
kan hantera konst på ett professionellt sätt.
Väl i Kristallen, börjar det omfattande
arbetet med att placera ut konsten. I första
hand är det stipendiekonsten som kommer
att hänga mest synlig för besökarna. I de olika

sammanträdesrummen placeras konst från
Lundbohmssamlingen, eftersom säkerhetsnivån
är en aning högre i dessa lokaler.
Slutligen ska all konst som nu hänger i
tjänstepersonernas rum i möjligaste mån följa
med till de nya rummen. Men eftersom de
nya rummen är mindre kommer inte all konst
att kunna placeras i kontoren. Med anledning
av bland annat detta, finns det i den nya
förvaltningsbyggnaden konstförråd, där det
även finns utrymme för att hantera konsten
på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Under
sensommaren och hösten kommer det att
arbetas med hängning av konst, ända fram
till den officiella invigningen i november
månad.
Varmt välkommen att njuta av Kiruna
kommuns konstsamling, när den är på
plats i Kristallen! n

Identitetssvit
av Fritz Sjöström.

Tavlor och modell på turné
Stadshusets klocktorn, 26 meter hög utan fot, är som bekant redan flyttad till
torget i den nya stadskärnan. I det nuvarande stadshuset finns även en 111
centimeter hög modell av klocktornet. Modellen kommer att få en permanent
plats på entréplan i det nya stadshuset.
Text: Lennart Lantto | Foto: Ulrika Isaksson, Curt Persson, Åsa Andersson-Junkka

Innan flytten har klocktornsmodellen
tagit en tur till Stockholm och Statens Centrum
för arkitektur och design, tidigare Arkitekturmuseet. Detta museum vill absolut visa denna
modell under juni och juli månad. Modellen
är skapad av samma arkitekt och konstnär som
originalet, det vill säga Bror Marklund.
Britta Marakatt-Labba gjorde stor succé
som Sveriges representant i den stora europeiska
konstutställningen Documenta förra sommaren
i Kassel och Aten. Detta har inneburit att allt
fler konsthallar och konstmuseer vill visa hennes
konst. Senast i raden är Gävle konstmuseum.
Även där blev hennes utställning en stor succé.
Till denna utställning lånade Kiruna kommun
ut två Britta Marakatt-Labba-verk från den stora
konstsamlingen på totalt drygt 2 300 verk. Till
samma utställning lånade Kiruna kommun också
ut åtta självporträtt av Fritz Sjöström, en konstnär
som betytt mycket för Britta Marakatt-Labba när
hon var en ung konstnär. n

Fiskare av Britta Marakatt-Labba.

Modell av stadshusets klocktorn
av Bror Marklund.

Möte kring ett runt samlingsbord
av Britta Marakatt-Labba.
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Kommunen träffar kulturföreningar

Nytt koncept blev succé

Föreningen Norden träffade tjänstemän och politiker för att berätta om sin verksamhet
och vilket stöd de önskar få från kommunen. Från vänster Ulla Bergström, MarjaLeena Seikkula, Lennart Lantto, Kerstin Holm, Susanne Hägglund, Elisabeth Brusheim
Johansson, Roger Suup, Kerstin Munkhammar Andersson, Siv Henriksson, Annica
Henelund och Bo Ek.

Sedan förra hösten träffar kommunen kulturföreningarna
på enskilda möten. Ett koncept som kommit för att stanna.
Text: Lennart Lantto | Foto: Lasse Lecklin

Sedan flera år tillbaka har kultur- och
utbildningsförvaltningen anordnat ett till två
möten per år med kulturföreningarna då alla har
bjudits in till samma möte. Två av mötena har
ägt rum i Svappavaara respektive Vittangi och dit
har kulturföreningarna från östra kommundelen
bjudits in. Kommunen har informerat om bland
annat budgetfrågor och bidragsregler.
Föreningarna har också kunnat ge sina
synpunkter på kulturfrågor och ställa frågor till
politiker och tjänstemän. En del frågor har också
gällt fritidsfrågor och dessa har vidarebefordrats
till berörda tjänstemän. Rent allmänt har mötena
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upplevts som positiva, men deltagandet från
kulturföreningarnas sida kunde ha varit större.
Under hösten 2017 och vintern 2018 har
kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott
samt några av tjänstemännen träffat 24 olika
kulturföreningar en och en i en timme per
förening under totalt åtta vardagskvällar. Varje
förening har berättat om sin verksamhet och
vilket stöd de önskar få från kommunen. Dessa
möten har upplevts som mycket bra från både
föreningarnas, politikernas och tjänstemännens
sida. Föreningarna har speciellt uttryckt sin

tillfredsställelse över att verkligen få prata om just
sin förening och har uppskattat att kommunen
varit intresserad av detta. Efter mötena har
politikerna konstaterat att de verkligen fått ökad
kunskap om deras verksamhet. Det har också
kunnat konstateras att föreningarnas största
problem ofta inte är ekonomiska utan handlar om
brist på ledare.
Man kan utan överdrift säga att mötena med
det nya konceptet blivit en succé och kommit för
att stanna! n

Välkommen till Kulturskolan

Kom och spela! Musikläraren Ellen Bergström hoppas att fler ska börja spela brassinstrument. Hennes egen favorit är valthornet, som hon håller i.
Övriga instrument på bordet är tenortuba, trumpeter, och tromboner.

”De har blåst, frustat och fräst”
Under vårterminen har lågstadieklasser på Luossavaaraskolan och Högalidskolan fått bekanta sig med de
fantastiska brassinstrumenten.
Text: Ellen Bergström och Malin Rolund | Foto: Ulrika Isaksson

Under några veckor har de tillsammans
fått prova på trumpet, valthorn, trombon och
tenortuba.
– De entusiastiska eleverna har blåst, frustat
och fräst på läppar och i munstycken för att
få till en fin ton i instrumenten och lärt sig
hur man får olika toner genom att trycka på
ventiler eller dra i trombonerna. Under dessa
veckor har vi hittat tre toner och spelat upp
till tre olika låtar, säger musikläraren Ellen
Bergström.
Eleverna har engagerat sig i instrumenten
och en del har haft lättast att få fin ton i
trumpeten eller valthornet. Andra tyckte det

var lättare att få ljud i trombonen eller tuban.
w– Alla fick dock ljud i något av instrumenten, vilket var härligt att både se och höra.

VILL DITT BARN SPELA
BRASSINSTRUMENT?

Kulturskolan vill gärna uppmärksamma
brassinstrumenten, eftersom det börjar bli allt
ovanligare att barnen väljer just dem.
– Projektet visar på att man kan ha mycket
kul tillsammans på kort tid och eleverna får en
förståelse för att det blir intressantare om
det finns lite olika instrument och att alla
varianter behövs i en orkester! säger Ellen
Bergström. n

Anmäl intresse genom att gå
in på hemsidan:
www.kiruna.se/kulturskolan
Här finns aktuellt kursutbud och intresseanmälan att ladda ner, kontaktuppgifter
till Kulturskolans personal, arkiv från tidigare
föreställningar samt annan matnyttig
information om vår verksamhet.
Du kan även följa oss på facebook:
Kulturskolan Kiruna

Stadsbyggnadsförvaltningen | Projekt KirunaBo

En plats som behövs
“En plats dit jag kan gå för att träffa andra föräldrar och leka
med mina barn.” Detta var budskapet vi på KirunaBo fick med
oss efter vår första aktivitet för barnfamiljer på stadshuset under
Snöfestivalen. Text: Emma Jonsson | Foto: Samir Mujagic

Rymdstationen i Gallerian har varit välbeökt av både stora och små.

Under de följande veckorna klurade vi på
lokaler som lämpade sig för att testa hur en lekfull
mötesplats kunde se ut för att bäst möta behovet
från föräldralediga i Kiruna. Tack vare LKAB och
KBAB kunde vi flytta in i Gallerian – en perfekt
plats för vårt uppdrag.
I samarbete med konstpedagogen Lucy Smalley
från Konstmuseet i Norr kunde vi i mitten av april
öppna “Rymdstationen” – en lekfull mötesplats för
föräldrar och barn 0-6 år.
Rymdstationen har varit öppen under maj
och vi har testat olika sätt att skapa dialog med
föräldrarna om hur vi kan utveckla vår nya
stadskärna på bästa sätt utifrån ett småbarns- och
föräldraperspektiv. Vi har uppmanat föräldrarna att
använda platsen så som de själva önskar och även
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kat rymdfarkoster och för de allra minsta barnen
har Lucy skapat sensoriska lekar där bebisarna fått
klämma, känna, rulla och stimuleras av både lukt,
ljud, ljus och material med olika texturer.

Här har barnen fått använda alla sina sinnen.

skapa egna aktiviteter i lokalen, för att se hur vi
kan fortsätta utveckla vår idé.
Vi har erbjudit olika kreativa aktiviteter ledda av
Lucy, där barn och vuxna bland annat har tillver-

”En plats som behövs och som är enormt
viktig”, är en av de många kommentarer vi fått
dagligen. Många har kommit tillbaka flera gånger
och platsen har varit välbesökt av både nya, gamla
och möjligen framtida Kirunabor. Genom barnens
lek har även föräldrar skapat kontakt mellan varandra och vi hoppas att Rymdstationen har varit ett
startskott till fler lekfulla mötesplatser för små och
stora Kirunabor.
Hälsningar projektledarna
Emma Jonsson och Samir Mujagic n

Stadsbyggnadsförvaltningen | Tillväxtavdelningen kompetensrådet

Vid detta möte deltog Terje Raattamaa, arbetsförmedlingen, Monica
Isaksson, integrations- och arbetsmarknadsenheten, Ann-Sofie Reineström,
personalavdelningen, Marianne Öhman, tillväxtavdelningen, Cecilia Flemström,
IRF, Lotta Gunillasson, LKAB, Ann-Christin Samuelsson, tillväxtavdelningen,
Magnus Westerlund, arbetsförmedlingen och Carola Stålnacke från LKF.

Smakrik dag då olika kulturer möttes i köket.

Cykleverkstad och workshop
med musik:

Det här händer
i KirunaBo
Vad händer mer i KirunaBo? Under våren
har elever på Hjalmar Lundbohmsskolan
i kurserna ”Etnicitet” och ”Kulturmöten”
haft i uppdrag att utveckla och testa
aktiviteter för att öka integrationen och
inkluderingen på skolan.
Deras arbete resulterade i en smakrik dag i skolans restaurangkök där elever från IM språk och SA15
lärde varandra att laga maträtter och göra efterrätter från
olika kulturer.
Musikern och musikproducenten Björn Petterson har
utfört ett antal musikworkshops som en del i förstudien
om musik som mötesplats. Runt 40 intresserade från
Hjalmar Lundbohmsskolan fick under några timmar
testa på att göra melodier, beats och komponera en egen
musikslinga. Förhoppningsvis kan projektet starta med
full styrka till hösten.
I juni startar feriearbetet Idéstudion där 30
ungdomar kommer att se över hur en cykeluthyrning kan
bedrivas under hela sommaren. Hur får vi fler Kirunabor
att cykla eller hur kan vi erbjuda turister att utforska
och besöka staden från en cykelsadel? Håll utkik efter
Cykelverkstaden om du är i Kiruna i sommar! n

Personalbristen
- en utmaning
En låg arbetslöshet gör att det råder brist på arbetskraft
i Kiruna. Liksom i resten av Norrbotten gäller det att hitta
rätt kompetens till de jobb som finns. Här kommer
kompetensrådet in. Text: Ann-Christin Samuelsson | Foto: Ulrika Isaksson
Kompetensrådet har funnits
sedan nittiotalet i olika former och
haft varierande inriktning beroende
på läget på arbetsmarknaden. I tider
av arbetslöshet har fokus varit på att få
människor i sysselsättning.
– Den största utmaningen i dag, för
både det privata näringslivet och den
offentliga sektorn, är att hitta rätt kompetens till de jobb som finns. Kiruna
har under ett decennium haft en historiskt mycket låg arbetslöshet och det
råder i dag brist på personal i stort sett
inom alla branscher, säger Ann-Christin
Samuelsson, som är ordförande i kompetensrådet.
Trots en nuvarande låg arbetslöshet diskuterar och samarbetar
också rådet kring frågor och insatser
för hur till exempel långtidsarbetslösa
eller människor med utländsk
bakgrund, som vill komma i jobb
eller företagande, ska komma in på
arbetsmarknaden.
– Kunskapen inom rådet ska vara
ett stöd i våra arbeten, men vi ska även
kunna göra gemensamma insatser och
aktiviteter. Kampen om arbetskraften

är inte bara en utmaning för Kiruna
utan gäller för hela Norrbotten och
även stora delar av landet. För att
klara konkurrensen behöver vi jobba
tillsammans lokalt.
En aktivitet som planeras är en
hemvändardag den 27 december. Målgruppen är utflyttade Kirunabor och
dagen syftar till att presentera en helhetsbild av vad Kiruna kan erbjuda.
– Människor flyttar oftast inte till en
plats enbart för jobbet eller naturens
skull utan vill att det ska finnas en god
offentlig och kommersiell service, likväl
som möjlighet och sammanhang för att
möta andra människor och kunna ha
en meningsfull fritid. Vi tar gärna emot
synpunkter på inspel till kompetensrådet, säger Ann-Christin Samuelsson.
Syftet med rådet är att få en
bild av den ekonomiska utvecklingen
på den lokala arbetsmarknaden. Rådet
verkar för att sätta igång aktiviteter
som stärker kompetensförsörjningen
för arbetsgivare och arbetstagare inom
områdena utbildning, rekrytering och
integration. n
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Kultur- och utbildningsförvaltningen | Föreläsning Nina Rung

Nina Rung, expert i frågor om barns rätt,
normarbete och förebyggande arbete kring
sexualiserat våld, poängterade i sin föreläsning
det viktiga jobb som skolpersonal och andra
gör. ”Ni som jobbar inom skola och med barn
och unga, kom ihåg att ni har en fantastisk
möjlighet att påverka deras villkor
och förutsättningar.”

Nina Rung föreläste för elever och personal om ungas utsatthet:

”Om vi inte agerar nu,
när ska vi då göra det?”
“Vi behöver reglera porren så att våra barn och ungdomar får en chans
till en hälsosam syn på sig själva, andra och sin sexualitet.” Det var ett av flera konkreta
förslag från genusvetaren och experten på ungas utsatthet, Nina Rung, när hon
föreläste på Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna i maj. Text och foto: Petra Sternlund
I slutet av maj föreläste Nina Rung,
kriminolog, genusvetare, föreläsare och debattör,
i Kiruna. Hon arbetar som expert i frågor om
barns rätt, normarbete och förebyggande arbete
kring våld och sexualiserat våld. Under två dagar
fick gymnasieelever och personal som jobbar med
barn och unga chans att lyssna till Nina Rung.
I sin föreläsning tog Nina bland annat upp
ungas utsatthet och hur man kan bemöta utsatta
och agera samt hur man kan samverka för att
motverka övergrepp.
Nina Rung menar att alla vuxna som jobbar
med barn och unga är skyldiga att ta ansvar.
– En vuxen människa kan säga ”nej tack,
här vill inte jag vara” och lämna till exempel en
arbetsplats som inte fungerar, men våra barn och
unga har inte den möjligheten, förskolan och
skolan är deras värld och här måste vi agera för att
det ska bli en jämställd miljö och för att skydda
våra barn.
Nina Rung tog ett flertal exempel från reklam
och media, där våld och porr blivit normaliserat,
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Nina Rung menar att prevention är bland
det viktigaste att få till. “Det måste finnas ett
metodiskt arbete i förskolan och skolan”.

reklam som barn och unga möter dagligen i olika
sammanhang.
– Sex och samlevnad borde bli ett eget ämne
i skolan och vi behöver reglera porren så att våra
barn och unga får en chans till ett hälsosam och
peppig syn på sig själva, andra och sin sexualitet -

utan påverkan från porrindustrin. Man måste vara
både blind och döv för att inte se kopplingen
mellan porr och sexuella övergrepp mot barn.
Nina Rung bjöds in av Hjalmar Lundbohmsskolan som under det senaste läsåret mer medvetet
arbetat med jämställdhet. Engagerade elever
började i höstas uppmärksamma ämnet genom
elevarbeten och kampanjer och Nina Rung
poängterade att vi alla har ett ansvar att agera.
– Det är bra att att vi alla gör något. Vi står
mitt i metoo-rörelsen och jag lånar ett citat från
skådespelaren och FN-ambassadören Emma
Watson:
– Om inte jag agerar, vem ska då göra det?
Om vi inte agerar nu? När ska vi då göra det?
Marianne Stöckel, rektor på Hjalmar
Lundbohmsskolan, säger att skolans arbete med
jämställdhet naturligtvis kommer att fortsätta.
– Nina Rung gör ett viktigt arbete och är
en stor inspiratör. Nu, när vi tagit på oss de här
”glasögonen”, kan vi inte ta av dem. Arbetet
fortsätter. n

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar

Ta hand om ditt uttjänta fordon
Kiruna kommun arbetar hela
tiden med att ta hand om felaktigt
långtidsuppställda fordon och
kan genom myndighetsutövande
tvångsflytta fordon som står
felaktigt uppställda.
Text: Lisbeth Pekkari och Magdalena Wäppling
Foto: Magdalena Wäppling

Har din bil kört
sin sista mil?
Skrota den.
/Tack!

Under 2017 var kommunen i kontakt med
152 fordonsägare om felaktigt långtidsuppställda
fordon, så kallade skrotbilar. Av dessa tvångsflyttades cirka 70 fordon. Många av fordonen
skrotades sedan och kostnaderna för hanteringen
debiterades fordonsägaren. Felaktigt uppställda
fordon hindrar snöröjning och drift av gator och
parkeringar, vilket påverkar alla trafikanter.
Ta hand om ditt uttjänta fordon så slipper du
onödiga kostnader och bidrar dessutom till en
bättre och säkrare trafikmiljö.
n Fordon som står så illa att det är
trafikfarligt flyttas omgående till en
uppställningsplats, sedan tas kontakt med
fordonsägaren. Om fordonsägaren inte löser ut
sin bil eller inte går att nå, skrotas fordonet efter
tre månader.
n Om fordonet står fel, men inte
trafikfarligt, blir det först ”rödlappat”.
Samtidigt kontaktas fordonets ägare via
rekommenderat brev. I brevet och på den röda

lappen finns information om att fordonet
kommer att forslas bort om det inte flyttas
inom angiven tid. Beroende på fordonets skick
tas det till uppställningsplatsen eller direkt till
auktoriserad skrotningsfirma.
n Fordon utan registreringsskylt
rödlappas. Om fordonet inte flyttas inom
angiven tid förs det direkt till auktoriserad
skrotningsfirma där fordonet och därmed också
ägaren kan identifieras.
n Om ett fordon tvångsflyttas är
det fordonsägaren som får stå för
kostnaderna för flyttning, uppställning och
eventuell skrotning. Kostnaden som ligger på
cirka 2 000 kronor och uppåt baseras på vad det
kostar för kommunen att hantera ärendet.
När ett fordon omhändertas kungörs detta på
kommunens anslagstavla. Denna kungörelse
delges även polisen och kronofogden.
Den gula delen av ägarbeviset ska medtas och
undertecknas av ägaren. n

I Kiruna kan du som privatperson
lämna in ditt fordon till:
Kuusakoski – 0980-144 60 eller
e-post: kiruna@kuusakoski.com
Öppettider: mån- tors 06.30 – 15.30
fre 06.30 – 13.30 helgfria dagar
Stena Recycling AB – 0980-135 30/010-445
89 70 eller e-post: kiruna.stenarecycling@
stenametall.se Öppettider:
mån- fre 07.00 – 16.00 helgfria dagar
Det är bra om ägaren ringer före
inlämnandet av fordonet. Bilen ska vara
tömd på ovidkommande material.

Mer information om bidrag för
elcykel med mera finns på
Naturvårdsverkets webbplats:

TRAFIKINGENJÖREN TIPSAR!
Sedan den 1 februari kan privatpersoner ansöka om bidrag för elcykel,
elmoped, elmotorcykel och vissa fordon som kan användas av personer
med fysisk funktionsnedsättning.
Bidraget gäller för fordon köpta tidigast den 20 september 2017 och ansökan ska skickas till Naturvårdsverket
inom sex månader efter köpet. Bidraget omfattar 25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller
maximalt 10 000 kronor. Naturvårdsverket fördelar bidrag i den ordning som ansökningarna kommer in
och bidragen betalas ut så länge det finns pengar kvar.

www.naturvardsverket.se

Socialförvaltningen | Förändringsarbete

Socialförvaltningen genomgår ett genomgripande förändringsarbete. På bilden Norra teamet - en nysammansatt grupp, som jobbar enligt den nya
organisationen. Från vänster avdelningschefen Lena Kvist, enhetscheferna Maria Emmoth, Margareta Värja, Ann-Helen Björkman, Anki Medelid, Pia
Widhult, Elisabeth Hansson (förvaltningschef), Eila Hiljanen, Veronika Patomella, Catarina Andersson och Maria Johansson.

Viktigt med en god a
Just nu pågår ett förändringsarbete inom socialförvaltningen
vid Kiruna kommun. Arbetet ska leda till bättre förutsättningar
för enhetscheferna att jobba för en god arbetsmiljö, kvalitet,
uppföljning och kontroll. Här berättar Elisabeth Hansson, chefen
för socialförvaltningen, om arbetsmiljöproblemen och vad som
gjorts för att åtgärda dem. Text: Elisabeth Hansson | Foto: Ulrika Isaksson
2013 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion av ”Hållbar arbetsmiljö med kvinnor
i fokus”, i ett antal kommuner i Sverige. Jämförelsen var mellan en typisk kvinnlig arbetsplats,
hemtjänsten och en typisk manlig arbetsplats,
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Tekniska Verken. Resultatet visade på stora skillnader framför allt på chefernas förutsättningar i
arbetet. I Kiruna framkom även arbetsmiljöproblem som resulterade i en handlingsplan som
Arbetsmiljöverket godkände.

Vid samma tidpunkt genomfördes en organisationsförändring på förvaltningen där syftet var
att ge bättre förutsättningar till enhetscheferna att
bedriva nära ledarskap. Samtliga chefer fick då en
hundra procent verksamhetsledare som stödresurs. Efter en utvärdering av organisationen våren
2017 visade resultatet på en otydlighet mellan
verksamhetsledare och chefer framför allt av det
nära ledarskapet.
Med anledning av det påbörjades
ett förändringsarbete med syfte att förbättra
förutsättningarna för enhetschefer att arbeta
för god arbetsmiljö, kvalitet, uppföljning och
kontroll. Socialförvaltningens chefer ska ges
möjlighet till tillgängligt och nära ledarskap som

DET HÄR ÄR
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Socialförvaltningen

n Socialförvaltningen är den
största förvaltningen i Kiruna
kommun med cirka 1000 tillsvidare
anställda. Förutom dessa så finns
några hundra vikarier som jobbar
hos oss. Vi jobbar med människor
och det är av största vikt att jobba för
en god kvalitet som gagnar brukaren
av våra insatser.

2018-04-01

Förvaltningsstöd

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Social ansvarig socionom

Hälso- och sjukvårdsenhet
AC/MAR

IFO myndighet

Äldreomsorg

Socialnämndens verksamheter
ska tillgodose människors behov
av trygghet och verka för att
kommunens invånare får social
omsorg i olika former och med ett
speciellt ansvar att tillvarata svaga
gruppers behov och intressen.

Social omsorg

Norra ÄO

LSS

Södra ÄO

Psykiatri

Östra ÄO

EKB

arbetsmiljö
Resultatet av förändringsarbetet är att
enhetschefer på Socialförvaltningen ska ha cirka
20 medarbetare per enhetschef istället för 30-40.
Sedan den första april i år finns en gemensam
äldreomsorg med hemtjänst och boende fördelat på tre avdelningar, Norra, Södra och Östra
äldreomsorgen. Utöver äldreomsorgen har vi
gemensam myndighetsavdelning och en avdelning för Social Omsorg där LSS, psykiatri,
ensamkommande barn och förvaltningens

“

ökar möjligheten till inflytande och delaktighet
för medarbetare. Målet har också varit att minska
antalet underställda per enhetschef utifrån ett
jämställdhetsperspektiv men också utifrån Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Socialförvaltningen jobbar
proaktivt med ständiga förbättringar
för att uppnå en god kvalitet,
god arbetsmiljö och budget i balans”.

öppenvård är samlad. I övrigt finns Hälso- och
sjukvårdsenheten samt enheten för förvaltningsstöd kvar med mindre förändringar. För
att kvalitetssäkra den sociala verksamheten samt
patientsäkerheten anställs även en socialt ansvarig
socionom samt en medicinskt ansvarig rehabiliterare som tillsammans med förvaltningens
medicinskt ansvariga sjuksköterska följer upp att
verksamheterna håller en god kvalitet.
Förvaltningen jobbar proaktivt med ständiga förbättringar för att uppnå en god kvalitet,
god arbetsmiljö och budget i balans. Samtidigt
ökar behovet av våra insatser och lagstiftningar
förändras som ökar kraven medan resurs- och
kompetensbrist hotar. n
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AKTUELLT | Kiruna Sustainability Center

Innovationsdagar om hållbarhet och
grön finansiering i Kiruna

”Vi måste
tänka nytt”
Kiruna bjöd på strålande väder och vackra vyer under
innovationsdagarna i april. Sveriges sex innovationsplattformar och internationella experter på hållbarhet
och grön finansiering fanns på plats för att tala och
samarbeta om hållbar stadsutveckling, innovation och
hur nya Kiruna ska bli en attraktiv stad för investerare.
Text och foto: Sandra Eriksson

I Kiruna Sustainability Center arbetar kommun, näringsliv, forskningsaktörer och samhällsinvånare tillsammans för att utveckla och testa idéer,
metoder och lösningar inom hållbarhet.
– Innovationsdagarna blev ett fantastiskt bra
arrangemang. Det är tydligt hur hemmablinda vi
är när alla besökare tittar ut genom fönstret och
ser allt som händer i staden. Stadsomvandlingen är
vardag för oss men besökarna blir tagna av omfattningen av den, säger Mats Nilsson, huvudprojektledare Kiruna Sustainability Center.
Valet av takvåningen på Ferrum som lokal med
den vidunderliga utsikten öppnade upp till samtal,
frågor och diskussioner om staden, stadsomvandlingen och gruvbrytningen.
– Kiruna säljer sig själv på det sättet, och stadsomvandlingen skapar stort intresse och nyfikenhet
från omvärlden, säger Mats Nilsson.
Ett nationellt mål är ett fossilfritt Sverige och
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riktning, det är en stor kraft som gemensamt
agerar för att ställa krav. Gröna obligationer kan
finansiera omställningen. Med en grön obligation
ska likviden användas för att helt eller delvis finansiera eller refinansiera nya eller befintliga gröna
projekt som förnybar energi, gröna byggnader och
vattenhantering. Likviden ska användas till gröna
projekt, det är innovation, säger Björn Bergstrand,
som är hållbarhetschef vid Kommuninvest.
Björn Bergstrand, hållbarhetschef vid
Kommuninvest.

många kommuner har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. I nya Kiruna kan de kommande
bostäderna byggas med nya typer av material som
inte släpper ut så mycket växthusgaser.
– Även kapitalmarknaden ställer om i hållbar

Mats Nilsson och Joakim Norman
presenterade projektet Innovationsplattform Kiruna, som utvecklar nya metoder och arbetssätt för
att fånga idéer inom stadsomvandlingen. De andra
städerna som är med i Vinnovas satsning på
innovationsplattformar är Lund, Malmö, Stockholm, Göteborg och Borås. Projektet heter
Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer. Städerna arbetar

Medan andra städer behöver ställa om sig
till hållbara städer har Kiruna ett blankt papper,
att bygga och rita en helt ny stad. Att det finns en
grundfinansiering för den nya staden genom den
ersättning LKAB betalar är unikt.
– Vi måste våga tänka nytt och ha ett hållbarhetsperspektiv. Klimatfrågan är den absolut största
frågan. Kan vi bygga ett klimateffektivt samhälle
i ett arktiskt klimat kan alla göra det, säger Mats
Nilsson. n

HALLÅ! NIKLAS SIRÉN, PROJEKTLEDARE
KIRUNA SUSTAINABILITY CENTER
Niklas Sirén avslutar sitt politiska uppdrag
till hösten och blir projektledare för Kiruna Sustainability Center.
– Hållbarhet och klimat är bland det mest
spännande man kan jobba med just nu.
Hållbarhet är vår generations stora fråga och
det ger en extra motivation att driva den
typen av arbete. Jag ser dessutom hållbarhetsarbete som en framgångsfaktor för en
stad och tror att ju mer aktiva vi kan vara i
att driva innovativa lösningar för ett hållbart
samhälle desto mer bygger vi en stark grund
för vår stads framtid.
Hur känns övergången från politik till att

arbeta med hållbarhet
och stadsomvandling?
– Jag har under lång
tid varit engagerad i de
här frågorna och det
känns väldigt positivt
med tanke på att jag
upplever en stark samsyn bland de politiska
partierna att vi måste satsa på hållbarhet.
Stadsomvandlingen gör att vi kan ta stora
kliv vad gäller energi- och klimatfrågan vilket
gör att miljömässig hållbarhet har en naturlig
drivkraft i detta, där också ekonomisk och
social hållbarhet är viktiga delar. n

Foto: Mattias Forsberg

tillsammans för att skapa kunskapsöverföring, både
mellan plattformarna och till kommuner och städer.
– Nu har de andra plattformarna fått en bild
av Kiruna och stadsomvandlingen. De undrar hur
vi kan vara så lugna och varför vi inte talar om
hinder. Men vi talar om utmaningar och möjligheter. Det är ett mindset, säger projektledaren
Joakim Norman.
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Medborgarlöften

Tillsammans för
ökad trygghet

Kristina Zakrisson, kommunalråd, Anette Koivuniemi, lokal polisområdeschef, och Peter Niemi, kommunchef
har skrivit under gemensamma medborgarlöften.

Sedan tre år jobbar kommunen och polisen med så kallade medborgarlöften för att öka tryggheten i Kiruna kommun, något som gett resultat
på flera områden. Text: Lisbeth Pekkari, Heidi Kari, Therése Forslund | Foto: Marianne Nordmark
För tredje året i rad har kommunen och
polisen arbetat fram medborgarlöften tillsammans med kommuninvånarna. Under 2018 fokuserar löftena på områdena trafik, droger och unga
samt våld. Sammanställningen av arbetet visar att
många Kirunabor upplever kommunen som en
trygg plats, men bland de unga finns en stor oro
över att bli utsatta för ofredanden på sociala
medier och ungdomsarenor. Bland de vuxna
upplevs krogmiljön som otrygg. Belysning och
snöröjning är faktorer som upplevs påverka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter.
– Tekniska Verken och Kirunabostäder kommer att förbättra belysningen i vissa områden och
kommunen kommer under året att genomföra en
trygghetskartläggning av prioriterade gång- och
cykelvägar, säger Heidi Kari som är folkhälsostrateg på Kiruna kommun och som tillsammans
med polisinspektör Therése Forslund har genomfört dialogerna som ligger till grund för årets
medborgarlöften.
– I dialogerna har vi fått önskemål om att
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polisen blir mer synlig på allmänna platser där
folk samlas, inte minst på ungdomarnas arenor,
men också att fler kontroller görs av hastighet
och nykterhet i hela kommunen, säger Therése
Forslund.
De unga har också framfört önskemål om att
kommunen och polisen gemensamt fortsätter
med arbetet att informera och utbilda unga och
viktiga vuxna.
– Viktiga vuxna är förutom föräldrar också
vuxna som de unga möter i föreningar, på Arbetsförmedlingen, HVB-hem och liknande, fyller
Heidi Kari i.
Under 2019 kommer en utvärdering att göras,
men redan nu går det att se att antalet trafikförseelser - både vad gäller hastighet och nykterhet
- har minskat. Det har gjorts en trygghetsinventering, som bland annat lett till förbättrad
belysning på ett flertal ställen samt röjning av
vegetation för att skapa ökad trygghet. Trygghetsinventeringen och de dialoger som genomförts

har också gett polisen ökad kunskap om vilka
områden de bör synas mer i.
Therése Forslund tycker att arbetet med medborgarlöften har lett till ett bra samarbete med
skolor och unga. Polisen har nära kontakt med
skolorna, kan utbyta information och vara ett
stöd i det förebyggande arbetet i alla årskurser.
Till hösten kommer socialförvaltningen
tillsammans med polisen att besöka årskurs åtta
i alla skolor i kommunen för att prata om lag
och rätt, sociala medier med mera. Detta är ett
direkt resultat av de önskemål som kommit fram
i dialogerna.
– Vår samverkan har lett till en mycket mer
naturlig kontakt mellan kommunen och polisen
på många olika plan, vilket vi har stor nytta av. Vi
hoppas också att samverkan, dialog och synlighet
ska leda till att invånarna i Kiruna kommun känner att de kan ha förtroende för både kommunen
och polismyndigheten, säger Heidi Kari.n

Medborgardialog
260 personer i ålder 6-90 år deltog i dialogerna för årets
medborgarlöften. Flest deltagare finns i gruppen 33-45 år samt bland
unga i gruppen 13-17 år, lite fler kvinnor än män har svarat och de flesta
bor i tätort. I sammanställningen har även intryck och förslag från landsbygdsdialoger tagits med.

Medborgarlöften 2018
Kommunens
medborgarlöften 2018

Polismyndighetens
medborgarlöften 2018

Tekniska verken kommer att under 2018 fortsätta arbeta
med att byta ut och förstärka belysning kring utvalda vägar i
Kiruna. Områden med mycket människor och trafik kommer
att prioriteras.
Kirunabostäder kommer att arbeta med att under 2018
förbättra belysningen kring sina hyresfastigheter på Kyrkogatan
(21A-D), Skyttegatan (2) och planer finns också att fortsätta
belysningsprojektet på Lombolo (Rönn- samt Videplan) med
belysningsförbättringar.
Gällande trafik kommer Tekniska Verken även att:
• under 2018 fortsätta arbetet med slyröjning och belysningsåtgärder i områden runt prioriterade gång- och cykelvägar.
• arbeta med en cykelplan för Kiruna C.
• aktivt arbeta med utveckling av nya snöupplagsplatser
där snöhantering är ett problem i bostadsområden,
vägar och parker.
• göra informationsinsatser tillsammans med polisen, till
exempel gällande datumparkering i samband med
snöröjningsinsatser.

Polisen arbetar underrättelsestyrt vilket
innebär att polisen behöver få information från
medborgarna för att planera sin verksamhet.
Polisen kommer därför finnas på plats i olika
delar av kommunen för informationsinhämtning,
anmälansupptagning och vara mer tillgängliga.

Samverkanslöften 2018
Förebyggande arbete i temaområden
våld samt droger och unga:
• Polismyndigheten och Kiruna kommun kommer under 2018
att arbeta med information till skolungdomar kring vad våld
i form av kränkningar på sociala medier innebär och ger för
konsekvenser
• Polismyndigheten och Kiruna kommun kommer fortsätta
att samverka kring förebyggande arbete om droger och unga
under 2018 genom att informera unga, vuxna och föräldrar
om lokala problem. Syftet med informationen att få unga
medvetna om konsekvenser av droger och för sin person vid
till exempel brott. När det gäller de vuxna är syftet att öka
kunskap och delaktighet på ungas arenor, exempelvis på stan,
vid evenemang, Ungdomens hus, vid idrottssammanhang eller
på digitala medier

Polisen kommer att arbeta utifrån
ett trafiksäkerhetsperspektiv riktat mot hastighet
och rattonykterhet vid skolor och förskolor, samt
längs väg E10, E45, länsväg 395 och länsväg
870. Vi kommer även att arbeta i fjällmiljö och
terräng. I det förebyggande arbetet med barn och
unga i hela Kiruna kommun kommer Polisen i
Kiruna att erbjuda alla kommunala skolor och
friskolor ett utbildningsmaterial för utvalda
årskurser inom olika områden.
Polisen och Kiruna kommun kommer att
informera vuxna och föräldrar om lokala problem. Syftet är att få vuxna delaktiga på ungas
arenor, exempelvis på stan, Ungdomens hus, vid
idrottssammanhang eller på digitala medier.
Polisen arbetar för att närvara vid ungas arenor.
Polisen kommer att arbeta förebyggande
mot lokala problembilder gällande drogproblematik i kommunen och våld i offentlig miljö.
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Bygglovskontoret informerar

Ska du söka bygglov?
Ta kontakt med oss!
Innan du söker bygglov rekommenderar vi att
du tar kontakt med bygglovskontoret.
Vi hjälper dig hitta rätt blankett och vägleder dig. Behöver du ritningar
på ditt hus, fastighet eller annan byggnad hjälper vi dig med det. Du kan också boka
tid med en byggnadsinspektör som går igenom dina ritningar och ansökan med dig
och svarar på dina frågor.
När du är klar med din ansökan kan du maila eller lämna in den på bygglovsexpeditionen. Du kan även skicka dina handlingar via post. Vi arbetar just nu
med att införa en e-tjänst, mer information om det kommer framöver!

TIPS!
Sök bygglov tidigt
Söker du under vintern är du säker på att
ha ditt beslut och ditt startbesked inför
sommaren. Ett bygglov gäller fem år och ett
startbesked två år.

Ta kontakt med oss
Är du osäker på om du behöver ett bygglov
eller göra en anmälan? Vi kan svara på det.
Vi hjälper dig så du kan lämna en komplett
ansökan. Vet vi vad du har för projekt
underlättar det handläggningen också.

Ha koll på nämndskalendern
Är det nämnden som fattar beslut
måste byggnadsinspektören vara klar
med handläggningen tre veckor innan
nämndsmötet.

Prata med dina grannar
Det är oftast smidigast om du
informerar dina grannar om ditt
byggprojekt innan vi skickar brev till
dem. Men kom ihåg! Dina grannar
har rätt att lämna synpunkter
under handläggning och överklaga
bygglovsbeslut.

Enskilda avlopp kartläggs
n Miljökontoret har under våren inlett en inventering av
enskilda avlopp. Inventeringen påbörjades i Kurravaara och arbetet
fortsätter under sommaren. Bakgrunden är att miljökontoret fått i uppdrag av
kommunstyrelsen att inventera enskilda avlopp inför ett eventuellt framtida
beslut om kommunala vattentjänster. De områden som är aktuella för
inventering är framför allt byarna i närheten av centralorten där fritidsområden
successivt omvandlats till åretruntboende, bland annat Kurravaara och
Laxforsen. Många av de avlopp som finns i dessa områden är äldre och kan vara
underdimensionerade då de inte var tänkta att användas på helårsbasis.
Inventeringen görs alltså för att kartlägga hur avloppsbeståndet ser ut i dag.
Det kan upptäckas avlopp som inte finns i Miljökontorets register. Detta
kan exempelvis bero på att de är äldre och därför inte var anmälningspliktiga
vid anläggningstillfället. Målet är inte att leta efter dåliga avlopp men om
inspektörerna skulle bedöma att en anläggning utgör fara för människors hälsa
och miljön kan den behöva åtgärdas.
Miljökontorets personal har alltid arbetskläder eller varselvästar och kan identifiera sig på uppmaning. Arbetet är en del i kommunens myndighetsutövning
vilket innebär att inspektörerna inte får nekas tillträde.
Vid frågor om inventeringen kontakta miljökontoret på:
miljo@kiruna.se eller 0980-701 60
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Så här når du oss!
Bygglovskontoret
Telefon: 0980-70140
E-post: plan.bygg@kiruna.se
PS. I Kristallen kommer du att hitta
bygglovsexpeditionen på entréplan.

Anläggningsarbeten
i Luossabacken
n Under sommaren bygger Tekniska Verken
och Kiruna kommun för fullt i Luossabacken.
Det kan innebära att delar av Midnattssolstigen,
parkeringen, anslutningsvägar och självklart själva nedfarterna påverkas. Bland annat byggs en ny stollift, nya
rörledningar för konstsnö och en ny linje med belysning.
Tekniska Verken vill inte att anläggningsarbetena ska påverka dig som utövare av fritidsaktiviteter men ibland kan
det vara nödvändigt att stänga av vissa områden på grund
av säkerheten.
n Respektera och följ skyltning. Större avspärrningar
aviseras på Tekniska Verkens hemsida:
www.tekniskaverkenikiruna.se och på Facebook.

Notiser

n Ett arrangemang som nu
har funnits i tre år på Hjalmar
Lundbohmsskolan är Blås Grönt.
Skolans personal erbjuder tillsammans med elevhälsan alla
avgångselever att blåsa i en alkoholmätare och alla som blåser
grönt är med i en utlottning av
fina resepresentkort. Det lönar
sig alltså att avstå alkohol och
vara nykter. Chans till vinst
kan vara ett skäl för många att
tacka nej till att dricka alkohol
på studentdagen, en ursäkt att
stå emot grupptryck och visa att
fest inte behöver förknippas med
alkoholbruk.
Det förebyggande arbetet på
skolan och samverkan mellan
olika samhällsaktörer har gett
stora resultat på avslutningen.

– Syftet är att vi alla ska få
ett riktigt fint och minnesvärt
studentfirande, säger Christina
Söderlund, rektor på Hjalmar
Lundbohmsskolan.
I Norrbotten tycker i princip
alla tonårsföräldrar att det är fel
att ge sina ungdomar alkohol.
Och även om det fortfarande
förekommer, så får allt färre alkohol av sina föräldrar.
– Vi vill därför helt enkelt
uppmana föräldrar i Kiruna
kommun att fortsätta stå på sig
i frågan eftersom det hjälper
ungdomar att avstå från alkohol,
säger folkhälsostrategen Heidi
Kari.
Text: Heidi Kari
och Lisbeth Pekkari

Foto: Petra Sternlund

Blås Grönt och
vinn en resa

Kiruna kommun och Hjalmar Lundbohmsskolan
samverkar för att göra studentfirandet fint och
minnesvärt för alla elever. Ett nyktert studentfirande
kan dessutom belönas med respengar.

BLÅS GRÖNT!
Blås Grönt kommer att dyka upp på Kirunafestivalen.
Även där finns fina priser i potten för dem som är nyktra.

Byggnadsarbeten på Malmvägen
n Tänk på att det pågår byggnadsarbeten på och vid
Malmvägen som kommer att påverka framkomligheten under hela
sommaren. Vi ber er att välja andra vägar att färdas på för att på så sätt
underlätta situationen.

Nya cykelvägar på Lombolo
för säkrare trafikmiljö
n Under 2018 kommer gång- och cykelväg att byggas
längs Jökelvägen, från Passvägen till Glaciären. Detta är etapp 2
i ett projekt som påbörjades 2017 för att binda samman huvudnätet
för gång och cykel från Österleden till Stamgatan/Jökelvägen. Syftet är
att öka tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister och buss.
Etapp 3 genomförs 2018-2019 och omfattar Stamgatan, sträckan
mellan Österleden och Auroravägen.

Foto: Göran Berggren

TACK TILL ALLA
UNDERBARA ELEVER!
n Under två kvällar i april bjöds Kirunaborna återigen in till
Our House. Första kvällen bjöd eleverna på musikframträdanden

med bland annat SångkidZ, orkestern Gott och Blandat, Kulturskolans stråkensemble och en nydanande rockgrupp. Även några
sång- och blåssolister deltog. Därtill kunde besökarna ta del av
vernissage, teater-teasers och dansframträdanden. Allt framfört med
mycket själ och hjärta av våra fantastiska elever. Dag två genomfördes flera prova-på-aktiviteter som bland annat dansmix, workshop i rock och pop, teater, bild och skapande.
Vi från Kulturskolan vill rikta ett stort tack till våra elever,
deras nära och kära och alla besökare. Vi siktar på ett kärt
återseende till hösten.

/ Malin Rolund, kulturskolechef

VI SES IGEN I AUGUSTI!

GLAD SOMMAR
önskar Kiruna Information!
3/2018 KIRUNA INFORMATION 27

Lainio är en av de vackra byarna i kommunen. Här en vy över Erkinniva – byns medelpunkt. Lainio har fått sitt namn efter älven som delar denna
gamla jordbruksby mitt itu. Foto: Anna-Kristina Kuoksu

Kiruna blev årets
glesbygdskommun! Igen!
För fjärde året i rad har Kiruna utsetts till årets
glesbygdskommun i tidningen Fokus årliga ranking
Här är det bäst att bo. Text: Ulrika Isaksson | Källa: Tidningen Fokus
Rankingen är gjord av Jönköpings
högskola och utgångspunkten har varit att
en attraktiv kommun är en plats dit fler har
flyttat än som flyttat därifrån. Det innebär
inte att alla tycker att dessa kommuner är
de mest attraktiva, men tillräckligt många
tycker så för att det ska göra ett avtryck i
utvecklingen på platsen, enligt tidningen
Fokus.
De kommuner som Fokus rankar högt på
listorna har ofta det gemensamt att de har
haft en positiv befolkningsutveckling under
en längre tid. Detta mönster gäller inte bara
i jämförelsen mellan stad och land, utan
även inom de grupper som Fokus använder
- storstad, stad, landsbygd och glesbygd.
Förutom att Kiruna blev årets glesbygdskommun är det också positivt att
kommunen är en plats där unga människor
gillar att bo.
– Det är jätteroligt att vi återigen blir årets

glesbygdskommun och att vi fortfarande
sticker ut i topp 40 bland kommuner där
ungdomar vill bo, säger Stefan Sydberg,
andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
När människor flyttar påverkar det
utvecklingen för alla dem som vill bo
kvar och som faktiskt tycker att detta är
den bästa platsen. På samma sätt påverkas
förutsättningarna ofta positivt på de platser
som många vill flytta till. Fokus samlar i
”Bäst att bo” ihop statistik från en rad olika
källor för att illustrera skillnader i olika
aspekter som påverkar livskvaliteten runt
om i landet.
– Kiruna har en otroligt stark ekonomisk
tillväxt genom gruvnäringen och har ökat i
genomsnittsinkomst mer än någon annan
kommun, säger Charlotta Mellander,
professor i nationalekonomi i Jönköping. n

Stefan Sydberg tog emot
utmärkelsen å Kirunas vägnar. På
andra plats kom Åre och på tredje
plats Krokom.

