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Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, 2021-06-07, kl 13.00-19.50 
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Beslutande; Se särskild närvaroförteckning  
 
 
Övriga deltagande; Lennart Andersson, kommundirektör 
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Underskrift;  ________________________________________ 
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NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
12 13

2021-06-07, kl. 13.00-19.50 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I

C Annica Henelund I I
  §§ 73-95

C Thore Johansson I

C Katarina Hjertell -

C Rune Lans I I

C Kärstin Lampa -
§§ 96-106

C Mats Holmström I I

C Kenneth Paulsson -

C Birgitta Stålnacke I I

C Magnus Gustafsson I I

C Maria Ryytty -

C Jimmy Johansson -

C Elisabeth Fors -

C Ingemar Aho -

C Mirja Niva I I

SJVP Doris Messner I I

SJVP Bo Ek -

SJVP Birgitta Pounu -

SJVP Jörgen Ek -

M Stefan Sydberg I I

M Lars-Johan Dalhägg    -
Justerare

M Elisabeth Andersson I I

§ 97



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
12 13

2021-06-07, kl. 13.00-19.50 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu -

S Mats Taaveniku I I

S Sirpa Bäckström I I

S Jonas Stålnacke I I

S Siv Gunillasson Sevä I I

S Roger Suup I I

S Marianne Baas I I

S Kenneth Nilsson I

S Lars Törnman -

S Hanna Rannerud -

S Mats Niemi -

S Håkan Bäckström -

V Siv Henriksson -
§§ 73-104

V Sten Stridsman I I

V Sanna Inga Poromaa I I

SL Åsa Larsson Blind -

SL Per-Gustav Idivuoma I I
§§ 96

FI Christine Brännvall I
§§ 73-95, 87-100

FI Peter Aléx I I

SD Mats Fredlund -
Justerare

SD Madeleine Vestling I I

 - Sten Nylén I I

- Kenneth Stålnacke I I

Frånvarande

§ 97



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst-
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad 12 13

ersättare
2021-06-07, kl. 13.00-19.50 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE
§§ 73-95

C Peter Göransson IR I

C Göran Johansson -

C Anna Lans -

C Jonas Selberg -

C Emilia Selberg -

C Åsa Holmdal -

C Tyko Lampa -

C  

SJVP Hanna Fredriksson -

SJVP Per Eriksson -

M Mattias Abrahamsson -

M Carina Kauppila -

KD Peter Stenberg IR I

KD Ann-Helen Alajärvi -

S Emilia Töyrä -

S Anders Tano -

S Ashkan Ekthiari -

S Barbro Olofsson -

S Helene Rundgren -

S Magnus Hilmér -

V Doris Söderberg -

V Roger Norman -

SL Matti Berg -

SL Lars Jonas Kemi -

§ 97



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst-
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 12 13
2021-06-07, kl. 13.00-19.50 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen -

FI Emma Bergman -

SD

SD

KIP Lilly Rönnebro I

 - Ingemar Uusitalo -

§ 97



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
13 11 9 2

2021-06-08, kl. 09.00-12.10 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I

C Annica Henelund I I
  

C Thore Johansson -

C Katarina Hjertell -

C Rune Lans I I

C Kärstin Lampa -

C Mats Holmström -

C Kenneth Paulsson -

C Birgitta Stålnacke I I

C Magnus Gustafsson I I

C Maria Ryytty -

C Jimmy Johansson I I

C Elisabeth Fors -

C Ingemar Aho -

C Mirja Niva I I

SJVP Doris Messner I I I

SJVP Bo Ek -

SJVP Birgitta Pounu -

SJVP Jörgen Ek -

M Stefan Sydberg I I

M Lars-Johan Dalhägg    -
Justerare

M Elisabeth Andersson I I

Avstår

§ 107 § 113a

Avstår

Avstår

Avstår

Avstår

Avstår

Avstår

Avstår

Avstår



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
13 11 9 2

2021-06-08, kl. 09.00-12.10 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu -

S Mats Taaveniku I I I

S Sirpa Bäckström I I I

S Jonas Stålnacke I I I

S Siv Gunillasson Sevä I I I

S Roger Suup I I I

S Marianne Baas I I I

S Kenneth Nilsson

S Lars Törnman -

S Hanna Rannerud -

S Mats Niemi -

S Håkan Bäckström -

V Siv Henriksson -

V Sten Stridsman I I

V Sanna Inga Poromaa I I

SL Åsa Larsson Blind I I

SL Per-Gustav Idivuoma -
§ 115

FI Christine Brännvall I
§§ 115-119

FI Peter Aléx I

SD Mats Fredlund -
Justerare

SD Madeleine Vestling I I I

 - Sten Nylén I I I

- Kenneth Stålnacke I I I

§ 107 § 113a

Avstår

Avstår

Avstår

Frånvarande



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
13 11 9 2

2021-06-08, kl. 09.00-12.10 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Peter Göransson IR I

C Göran Johansson -

C Anna Lans -

C Jonas Selberg -

C Emilia Selberg -

C Åsa Holmdal -

C Tyko Lampa -

C  -

SJVP Hanna Fredriksson -

SJVP Per Eriksson -

M Mattias Abrahamsson -

M Carina Kauppila -

KD Peter Stenberg IR I

KD Ann-Helen Alajärvi -

S Emilia Töyrä -

S Anders Tano -

S Ashkan Ekthiari -

S Barbro Olofsson -

S Helene Rundgren -

S Magnus Hilmér -

V Doris Söderberg -

V Roger Norman -

SL Matti Berg -

SL Lars Jonas Kemi -

§ 107 § 113a

Avstår

Avstår



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
13 11 9 2

2021-06-08, kl. 09.00-12.10 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen -

FI Emma Bergman -

SD -

SD -

KIP Lilly Rönnebro I

 - Ingemar Uusitalo -

§ 107 § 113a



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
15 9 13 12

2021-06-08, kl. 09.00-12.10 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I I

C Annica Henelund I I I
  

C Thore Johansson -

C Katarina Hjertell -

C Rune Lans I I I

C Kärstin Lampa -

C Mats Holmström -

C Kenneth Paulsson -

C Birgitta Stålnacke I I I

C Magnus Gustafsson I I I

C Maria Ryytty -

C Jimmy Johansson I I I

C Elisabeth Fors -

C Ingemar Aho -

C Mirja Niva I I I

SJVP Doris Messner I I I

SJVP Bo Ek -

SJVP Birgitta Pounu -

SJVP Jörgen Ek -

M Stefan Sydberg I I I

M Lars-Johan Dalhägg    -
Justerare

M Elisabeth Andersson I I I

§ 113b § 115



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
15 9 13 12

2021-06-08, kl. 09.00-12.10 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu -

S Mats Taaveniku I I I

S Sirpa Bäckström I I I

S Jonas Stålnacke I I I

S Siv Gunillasson Sevä I I I

S Roger Suup I I I

S Marianne Baas I I I

S Kenneth Nilsson

S Lars Törnman -

S Hanna Rannerud -

S Mats Niemi -

S Håkan Bäckström -

V Siv Henriksson -

V Sten Stridsman I I I

V Sanna Inga Poromaa I I I

SL Åsa Larsson Blind I I I

SL Per-Gustav Idivuoma -
§ 115

FI Christine Brännvall I
§§ 115-119

FI Peter Aléx I I

SD Mats Fredlund -
Justerare

SD Madeleine Vestling I I I

 - Sten Nylén I I I

- Kenneth Stålnacke I I I

§ 113b § 115

Frånvarande



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
15 9 13 12

2021-06-08, kl. 09.00-12.10 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Peter Göransson IR I I

C Göran Johansson -

C Anna Lans -

C Jonas Selberg -

C Emilia Selberg -

C Åsa Holmdal -

C Tyko Lampa -

C  -

SJVP Hanna Fredriksson -

SJVP Per Eriksson -

M Mattias Abrahamsson -

M Carina Kauppila -

KD Peter Stenberg IR I I

KD Ann-Helen Alajärvi -

S Emilia Töyrä -

S Anders Tano -

S Ashkan Ekthiari -

S Barbro Olofsson -

S Helene Rundgren -

S Magnus Hilmér -

V Doris Söderberg -

V Roger Norman -

SL Matti Berg -

SL Lars Jonas Kemi -

§ 113b § 115



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
15 9 13 12

2021-06-08, kl. 09.00-12.10 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen -

FI Emma Bergman -

SD -

SD -

KIP Lilly Rönnebro I

 - Ingemar Uusitalo -

§ 113b § 115



KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (4)
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2021-05-28

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

Kommunfullmäktige

Tid: 2021-06-07, kl 13.00
Sammanträdet fortsätter 2021-06-08, kl 09.00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna

Centerpartiet, Moderaterna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna
sammanträder kl 09.00 i kommunstyrelsens sessionssal

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen

Feminstiskt initiativ sammanträder kl 08.00 i samtalsrum på entréplan.

Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med (S) kl 11.00 i Järven, Kristallen

Till dagens sammanträde väljs justerare från (SJVP), (M)  och  (SL )

Ärenden Bil nrDnr § nr

1 Avsägelser 1 21/00041 § 75

2 Röstsammanräkning 2 21/00041 § 76

3 Val 3 21/00041 § 77

Ks 200419

4 § 116 Nytt system för internhyresdebitering inom 4 10/00286 § 78
Kiruna kommun, kommunledningsförvaltningen

5 § 136 Redovisning och granskning av partistöd 2020 5 21/00217 § 79

6 § 138 Anhållan om att flytta investeringsmedel från 2022 till 6 20/00581 § 80
2021, kultur- och utbildningsnämnden

7 § 144 Detaljplan del av Kurravaara 3:2, bostäder, antagande 7 20/00303 § 81



Ks 210524 2 (4)

8 § 148 Årsredovisning 2019, Karesuando skogsallmänning 8 20/00327 § 82

9 § 149 Årsredovisning 2020, Karesuando skogsallmänning 9 21/00130 § 83

10 § 150 Årsredovisning 2019, Konstmuseet i Norr 10 20/00345 § 84

11 § 151 Redovisning av motioner och medborgarförslag under 11 21/00365 § 85

beredning

12 § 153 Slutdokument, E-nämndens ansvarsutövande 2019, 12 20/00430 § 86

kommunens revisorer

13 § 154 E-nämndens ansvarsutövande 2020, kommunens 13 21/00318 § 87

revisorer

14 § 155 Revidering av arvodesreglementet 14 21/00208 § 88

15 § 157 Anhållan om tilläggsbudgetering, kommunstyrelsens 15 20/00581 § 89
investeringsbudget 2021, kommunledningsförvaltningen, 
objekt kulturhusets teknik

16 § 159 Budgetdirektiv 2022-2025 16 21/00493 § 90

17 § 160 Beräkningsunderlag till budget 2022-2025 17 21/00398 § 91

18 § 161 Taxor och avgifter 2022, kultur- och utbildningsnämnden 18 21/00408 § 92

19 § 162 Taxor och avgifter 2022, miljö- och byggnämnden 19 21/00372 § 93

20 § 163 Taxor och avgifter 2022, kommunstyrelsen 20 21/00541 § 94

21 Revisorernas anslagsäskande för år 2022 21 § 95

22 § 164 Nämndernas och styrelsens driftbudget 2022 samt 22 21/00009 § 96
flerårsplan 2023-2025

23 § 165 Nämndernas och styrelsens investeringsbudget 2022 samt 23 21/00373 § 97
flerårsplan 2023-2025

24 § 166 Kommunal skattesats 2022 24 21/00550 § 98

25 § 174 Uppföljning av 2019-2020 års arbete i enlighet med 25 19/01393 § 99
kommunal strategi för arbete med samhällsstörningar 
2019-2022 

26 § 181 Årsredovisning 2020 26 21/00127 § 100



3 (4)
27 Revisionsberättelse 2020, kommunens revisorer 27 21/00320 § 101

28 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 21/00320 § 102

29 § 182 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommun- 29 20/00581 § 103
styrelsens investeringsbudget 2021, objekt snökanoner 
Luossabacken

30 § 184 Särskilt ägardirektiv avseende styrelsearvoden för 30 21/00473 § 104
Kirunabostäder AB och Tekniska Verken i Kiruna AB,
kommunledningsförvaltningen

31 § 185 Överföring av investeringsmedel för skolgårdar från 31 20/00581 § 105
kultur- och utbildningsnämnden till Kirunabostäder AB,
kultur- och utbildningsnämnden  

32 § 186 Samråd, Lokalisering ny järnvägsstation, Trafikverket 32 20/01191 § 106

33 § 187 Taxa för småhustomter, tomtpriser med koppling till 33 20/01491 § 107
storleken på tomten, kommunledningsförvaltningen 

34 § 188 Friköp av tomträtter, försäljningspris på villatomt och 34 20/01348 § 108
fritidshustomt med tomträtt, kommunledningsförvaltningen

35 § 193 Omfördelning av kommunstyrelsens driftbudget 2021, 35 20/00154 § 109
kommunledningsförvaltningen

36 § 194 Anhållan om investeringsmedel, stadsomvandlingen 36 20/00581 § 110

37 § 195 Anhållan om investeringsmedel till Kuttainens isbana 37 20/00581 § 111

38 § 198 Detaljplan för del av Luossavaara 1:2, Lokstallet, 38 20/00174 § 112
förtätning av kulturmiljö, bostäder, antagande

39 § 199 Detaljplan västra Stenbacken, nya fritidshusområden, 39 16/00139 § 113
antagande

Kf 210412

40 Motion

a § 69 Utveckla del av "gröna stråket" till skulpturpark, 40a 20/01041 § 114
väckt av Roger Suup (S)

Ks 210524

b § 147 Jämställd idrott i Kiruna kommun, väckt av Christine 40b 20/01167 § 115
Brännvall (FI) och Peter Alex (FI) 



4 (4)

c Överlämnande av motioner 40c § 116

Kf 210412

41 Besvarande av interpellation

a § 72 Äldreboendeplatser, väckt av Mats Taaveniku (S) 41a 21/00339 § 117

42 Information om stadsomvandling 12/01245 § 118

Stefan Sydberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Ändring i dagordningen § 73

Rätt till sammanträdesarvode från dagens gruppmöte § 74

Fråga, Övre Soppero som testby § 119

Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal.
Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym

Utrymningsväg från kommunfullmäktiges sessionssal

Från kommunfullmäktiges sessionssal finns tre utrymningsvägar varav dörren längst in i
salen leder in i förvaltningskorridoren till närmaste trapphus B. Bakre dörrarna går till 
”stora trappan” samt trapphus B, C och D i yttercirkeln. Åhörarläktaren har närmaste 
utgång till trapphus E eller stora trappan ner. Återsamling vid besöksparkeringen.



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-06-07--08  2   
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 73  
 
 
Ändring i dagordningen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillföra ny punkt på dagordningen som första punkt ”Rätt till sammanträdesarvode från 

dagens gruppmöte” 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M) 
 
att en ny punkt tillförs dagordningen som första punkt ”Rätt till sammanträdesarvode från 

dagens gruppmöte” 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs yrkande 
______ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-06-07--08  3   
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 74 
 
 
Rätt till sammanträdesarvode från dagens gruppmöte 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ledamöter och ersättare som inte deltar på dagens sammanträde, men som deltagit vid 

dagens gruppmöte, har rätt till ett sammanträdesarvode med anledning av minskat antal 
ledamöter på sammanträdet på grund av covid-19 pandemin 

 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M) 
 
att ledamöter och ersättare som inte deltar på dagens sammanträde, men som deltagit vid 

dagens gruppmöte, har rätt till ett sammanträdesarvode med anledning av minskat antal 
ledamöter på sammanträdet på grund av covid-19 pandemin 

 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs yrkande 
______    
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-06-07--08  4   
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 75     2021.00041  900 
 
 
Avsägelser 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Johan Thorneus (S) avsägelse som ersättare i miljö- och byggnämnden 
 
att godkänna Johan Thorneus (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
 
att godkänna Felicia Lidströms (C) avsägelse som nämndeman i Gällivare tingsrätt 
 
att godkänna Bengt Nivas (C) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
 
att godkänna Anna Egwalls (C) avsägelse som ombud i Malmfältens Folkhögskola 
________ 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-06-07--08  5   
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 76    2021.00041  900 
 
 
Röstsammanräkning  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2021-04-21 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2021-04-21 till och med den 14 oktober 2022 efter Andreas 
Wahlberg, Centerpartiet, har utsetts Bengt Niva, Centerpartiet. Vid beslutet bortsågs Anna Egwall som 
ej valbar kandidat. 
 
Föreligger beslut 2021-04-21 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2021-04-21 till och med den 14 oktober 2022 efter Mirja 
Björkman, Centerpartiet, har utsetts Tyko Lampa, Centerpartiet.   
 
Föreligger beslut 2021-04-21 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2021-04-21 till och med den 14 oktober 2022 efter Johan 
Thorneus, Socialdemokraterna, har utsetts Magnus Hilmér, Socialdemokraterna. 
______ 
 
 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-06-07--08  6   
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 77     2021.00041  900 
 
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
  
att bordlägga val av ledamot i Kiruna kulturhus AB  
 
att utse Lennart Lantto (S), Dalvägen 2, 981 43 Kiruna till ledamot i Kiruna kulturhus AB  
 
att bordlägga val av vice ordförande i Kiruna kulturhus AB 
 
att utse Britta Markatt Labba (V), Övre Soppero 89, 980 14 Övre Soppero till ersättare i 

Kiruna kulturhus AB 
 
att bordlägga val av ersättare i Konstmuseet i Norr efter Mattias Timander (C) 
 
att bordlägga val av ersättare i kommunstyrelsens fritidsutskott efter Dick Vånsjö (SJVP) 
 
att bordlägga val av ledamot i Gränskommunrådet efter Dick Vånsjö (SJVP) 
 
att bordlägga val av ombudsersättare i Kiruna Lappland Ekonomisk Förening efter Dick 

Vånsjö (SJVP) 
 
att bordlägga val av ombudsersättare i Malmfältens Kraftverk AB efter Dick Vånsjö (SJVP) 
 
att bordlägga val av ombud i Norrbottens kommuner efter Dick Vånsjö (SJVP) 
 
att bordlägga val av ombudsersättare i Sámi Teáhter efter Dick Vånsjö (SJVP) 
 
att bordlägga val av ersättare i styrelsen för Tornedalsrådet efter Dick Vånsjö (SJVP) 
 
att bordlägga val av ombudsersättare i Svenska Kommun försäkrings AB efter Dick Vånsjö 

(SJVP) 
 
att utse Waldemar Tapojärvi (S), Dübengatan 29 C, 981 40 Kiruna till ersättare i 

socialnämnden efter Reino Krank (S) 
 
att utse Mats Sidmalm (S), Borgenvägen 2, 98141 Kiruna till ersättare i miljö- och 

byggnämnden efter Johan Thorneus (S) 
 
att bordlägga val av ersättare i Sámi Teáhter efter Jimmy Johansson (C)  
 
att utse Kevin Lidström (C), Rönnplan 4B, 98142 Kiruna till nämndeman i Gällivare tingsrätt 

efter Felicia Lidström (C)  
 
att bordlägga val av ombud i Malmfältens Folkhögskola efter Anna Egwall (C) 
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§ 77 forts 2021-00041 900 

att välja Lennart Lantto (S) till ledamot i Progresum AB 

att välja Britta Marakatt Labba (V) till ersättare i Progresum AB 

____ 
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§ 78     2010.00286  260 
 
 
Nytt system för internhyresdebitering inom Kiruna kommun, kommunlednings-
förvaltningen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att beräkna internhyran, även för stadsomvandlingsfinansierade fastigheter, utifrån en 

fastighetskostnad för kapitaltjänstkostnader, fastighetsdrift och planerat underhåll 
 
att göra en revidering av nuvarande internhyror per fastighet och att justera upp eller ned 

internhyrorna utifrån beräkningen beskriven i att-satsen ovan. De reviderade intern-
hyrorna börjar gälla retroaktivt från 2021-01-01 

 
att göra budgetöverföringar mellan respektive fastighets kostnadsställe och hyresgästens 

kostnadsställe i samma storlek som revideringen av internhyrorna för samtliga ej 
stadsomvandlingsfinansierade fastigheter 

 
att göra en budgetöverföring för stadsomvandlingsfinansierade fastigheter från respektive 

fastighets kostnadsställe i samma storlek som avskrivningarna till hyresgästens 
kostnadsställe 

 
att överlämna skillnaden mellan internhyran och överförd budget för stadsomvandlings-

finansierade fastigheter enligt att-satsen ovan till budgetberedningen för hantering 
 
att investering i byggnader avseende om-, till- och nybyggnad ska först behovsutredas och 

dokumenteras och därefter tas investeringen och dess driftkonsekvenser upp som ett 
äskande i budgetberedningen för inarbetande i kommunens fleråriga investeringsplan 

 
att i samband med äskanden om investeringar enligt ovan ska åtgärdens konsekvenser för 

hyresnivån redovisas 
 
att revidera internhyrorna årligen så att de stämmer överens med fastigheternas kostnader 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-02-15 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att 2010 gav 
dåvarande kommunchef i uppdrag till Kirunabostäder AB att utarbeta ett nytt system för intern-
hyresdebitering, vilket inte utförts. 
 
Hyresnivåerna för närvarande inte är i nivå med kostnaderna som fastigheterna genererar varför en 
internhyressättningsmodell behöver tas fram och implementeras. För att skapa incitament och styrning 
mot ett effektivt lokalnyttjande. 
 
Kommunledningsförvaltningen administrerar de kommunala fastigheterna. Förvaltningen ansvarar för 
uthyrning av lokalerna både till egna avdelningar men även till övriga förvaltningar. Förvaltningen 
ansvarar även för förvaltningsuppdraget som utförs av Kirunabostäder AB. 
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§ 78 forts    2010.00286  260 
 
 
Kostnaderna som ligger till grund för internhyrorna påverkas av prisutvecklingen i samhället och 
kapitaltjänstkostnaderna kan både minska eller öka beroende på om investeringar i byggnader blir 
färdigavskrivna eller om renoveringar görs som tas upp som anläggningstillgångar. Därför bör 
internhyrorna revideras årligen för att stämma överens med faktiska kostnader. 
 
Fastigheter som finansierats genom stadsomvandlingsmedel hanteras på ett annat sätt bokförings-
mässigt än övriga fastigheter. Avskrivningskostnaderna för dessa fastigheter belastar inte kommunens 
skattefinansierade resultat, utan stadsomvandlingen. Dessa fastigheter bör ändå hyressättas på samma 
sätt som övriga fastigheter. För en nybyggd fastighet utgör kapitaltjänstkostnaderna ca 60-70 % av 
hyreskostnaderna. Om kommunen ska ta ut korrekta internhyror bör avskrivningskostnaderna tas med 
i beräkningen och ligga till grund för interhyressättningen även för fastigheter byggda med 
stadsomvandlingsmedel. Alternativet är att de verksamheter som fått nybyggda lokaler i och med 
stadsomvandlingen får kraftigt subventionerade hyror. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-04-19, § 116, att internhyran, även för stadsomvandlingsfinansierade 
fastigheter, beräknas utifrån en fastighetskostnad för kapitaltjänstkostnader, fastighetsdrift och 
planerat underhåll, att en revidering av nuvarande internhyror görs per fastighet och att internhyrorna 
justeras upp eller ned utifrån beräkningen beskriven i att-satsen ovan. De reviderade internhyrorna 
börjar gälla retroaktivt från 2021-01-01, att budgetöverföringar görs mellan respektive fastighets 
kostnadsställe och hyresgästens kostnadsställe i samma storlek som revideringen av internhyrorna för 
samtliga ej stadsomvandlingsfinansierade fastigheter, att för stadsomvandlingsfinansierade fastigheter 
görs en budgetöverföring från respektive fastighets kostnadsställe i samma storlek som avskrivningarna 
till hyresgästens kostnadsställe, att skillnaden mellan internhyran och överförd budget för stadsom-
vandlingsfinansierade fastigheter enligt att-satsen ovan överlämnas till budgetberedningen för 
hantering, att investering i byggnader avseende om-, till- och nybyggnad ska först behovsutredas och 
dokumenteras och därefter tas investeringen upp som ett äskande i budgetberedningen för inarbetande 
i kommunens fleråriga investeringsplan samt att internhyrorna revideras årligen så att de stämmer 
överens med fastigheternas kostnader. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att i 6:e att-satsen tillförs text ”och dess driftkonsekvenser” enligt nedan; 

”att investering i byggnader avseende om-, till- och nybyggnad ska först behovsutredas 
och dokumenteras och därefter tas investeringen och dess driftkonsekvenser upp som ett 
äskande i budgetberedningen för inarbetande i kommunens fleråriga investeringsplan” 

 
att i samband med äskanden om investeringar enligt ovan ska åtgärdens konsekvenser för 

hyresnivån redovisas 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs (C) 
tilläggsyrkande 
______  
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§ 79     2021.00217  910 
 
 
Redovisning och granskning av partistöd 2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisning av kommunalt partistöd för 2020 från Norrbottens sjukvårdsparti, 

Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Nya Kirunapartiet, Centerpartiet, Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-03-31 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Norrbottens 
sjukvårdsparti, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Nya Kirunapartiet, Centerpartiet, 
Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ inkommit med 
redovisning samt tillhörande granskningsrapport. 
 
Kommunledningsförvaltningen har vid genomgång av de inlämnade redovisningarna med tillhörande 
granskningsrapporter inte kunnat se några oegentligheter. 
 
Av riktlinjerna för kommunalt partistöd framgår bland annat att mottagare av partistödet årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning senast 6 månader efter utgången av föregående kalenderår, det vill säga 
senast den 30 juni varje år. Redovisningen ska visa att partistöd har använts för det ändamål som anges 
i kommunallagen. Till redovisningen ska biläggas ett granskningsintyg utfärdat av granskare som är 
utsedd av partiet. 
 
Partistödet betalas ut i förskott uppdelat på två utbetalningar. Den första utbetalningen sker i januari 
och den andra utbetalningen sker i juni eller i september efter beslut i kommunfullmäktige. För att 
redovisningen ska hinna godkännas i kommunfullmäktige för utbetalning av partistöd i juni ska 
redovisningen inlämnas senast den 31 mars. De partier som lämnar in redovisningen efter den 31 mars 
men senast den 30 juni, får partistödet utbetalt i september. 
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § 2 st kommunallagen inte lämnats in senast 
den 30 juni, utbetalas inget stöd för innevarande år. Partiet blir återbetalningsskyldig om stöd redan 
har betalats ut för innevarande år. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-04-19, § 136, att redovisning av kommunalt partistöd för 2020 från 
Norrbottens sjukvårdsparti, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Nya Kirunapartiet, Centerpartiet, 
Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ godkänns. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______  
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§ 80     2020.00581  906 
 
 
Anhållan om att flytta investeringsmedel från 2022 till 2021, kultur- och 
utbildningsnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera medel om 6 000 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, 

objekt 10782 Byggnadstekniska åtgärder, för Triangelskolans kök 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2021-03-04, § 26a, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att av 
det finns ett behov av att tidigarelägga investering i projekt Triangelskolans kök från 2022 till 2021.  
 
Ombyggnad av Triangelskolans skolkök (och även Bergaskolans skolkök) föranleds av 
stadsutvecklingen och med stadsutvecklingen så måste de skolkök som blir kvar i gamla Kiruna C 
byggas om för mottagning av kyld mat från Jägarköket eftersom nuvarande gymnasieskola, varifrån 
varm mat skickas ut idag till alla skolor i Kiruna C, ska rivas. Det finns ingen möjlighet till servering när 
nuvarande gymnasieskola stänger och lunchen ska levereras från Jägarköket istället. Då måste köken 
vara ombyggda för mottagning av kyld mat. Kunskapsstadens kök har inte planerats för att leverera 
mat till befintliga grundskolor. Förutom detta så är dessa kök i stort behov av helrenovering för att de 
är slitna. Köken är prioriterade enligt måltidsutredningen beslutad av kommunfullmäktige 2013-09-23 
§ 96.  
 
Anledningen till att påskynda ombyggnationen av Triangelskolans kök är den kommande 
grundskolestrukturförändringen som genomförs till hösten som gör att det blir hårdare belastning med 
fler elever i de lägre årskurserna (vilket innebär betydligt fler mellanmål förutom fler elever till 
skollunchen) och därmed en omöjlig arbetsmiljösituation i köket. 
 
Ett annat skäl är att det inte är rimligt att bygga om två kök samma år (d.v.s. år 2022 enligt 
investeringsplanen). Vid en helrenovering stängs köket och vi måste organisera om vår verksamhet så 
att eleverna fortfarande kan erbjudas sin lagstadgade skollunch, vilket kräver mycket omorganisering, 
transporter och annan logistik. Detta är inte görligt för två skolor samtidigt. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att av Kiruna kommunfullmäktige anhålla om att flytta 9500 tkr av kultur- och 

utbildningsnämndens investeringsbudget från år 2022 till år 2021 i syfte att påbörja 
projekt Triangelskolans kök år 2021 

 
att förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-04-19, § 138, att medel om 9 500 tkr flyttas från kultur- och 
utbildningsnämndens investeringsbudget år 2022 till år 2021 i syfte att påbörja projekt Triangelskolans 
kök år 2021. 
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§ 80 forts    2020.00581  906 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att medel om 6 000 tkr tilläggsbudgeteras kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, 

objekt 10782 Byggnadstekniska åtgärder, för Triangelskolans kök 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Jonas Stålnacke (S), Annica Henelund (C), Magnus Gustafsson (C), 
Kenneth Stålnacke (-), Peter Aléx (FI) och Mats Taaveniku (S),  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs (C) yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs yrkande 
 
Noteras till protokoll av Mats Taaveniku (S), Gunnar Selberg, kommunstyrelsens ordförande, föredrar 
ärendet och ändrar investeringsbeloppet till 6 000 tkr under sitt föredragande. När ärendet 
behandlades i kommunstyrelsen 2021-04-19, var investeringsbeloppet 9 500 tkr. 
Fullmäktigeledamöterna har inte fått ta del av ändringsförslag, varken i handlingarna eller att ärendet 
med ändrade belopp bereds i kommunstyrelsen och då funnits i kommunstyrelsens protokoll 
 
______   
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§ 81     2020.00303  313 
 
 
Detaljplan del av Kurravaara 3:2, bostäder, antagande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för del av Kurravaara 3:2, bostäder 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-10-05, § 281, att ändra detaljplanens förfarande från standard-
förfarande till utökat förfarande, att godkänna samrådsredogörelse samt att skicka ut detaljplanen på 
granskning. 
 
Föreligger skrivelse 2021-04-19 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår har under plan-
processen låtit ta fram de undersökningar och utredningar som krävts samt tagit ställning till de syn-
punkter som inkommit under samråds- och granskningstiderna och utifrån detta samt gällande 
lagstiftning bedömt om planen ska antas. 
 
Genom de yttranden som inkommit under planbesked, samråd och granskning, påtalar både Läns-
styrelsen och Gabna sameby att det genom upprättande av fördjupad översiktsplan bör klarläggas vilka 
områden som är lämpliga att bebygga och de effekter som finns på de allmänna och särskilda 
intressena. 
 
Länsstyrelsens roll är att ha tillsyn över att riksintressena tillgodoses. I det här fallet har Länsstyrelsen i 
ett tidigt skede påtalat att särskild hänsyn måste tas till rennäringen, varför en rennäringsanalys tagits 
fram. Denna har visat på att detaljplanen som sådan inte har allt för stora effekter på rennäringen. 
Sammantaget med den bebyggelse och den påverkan som finns idag i Kurravaara så kan effekterna bli 
mer omfattande. Det går, enligt Länsstyrelsen, inte att ta tillräckliga hänsyn till riksintresset rennäring 
utan att ta fram en fördjupad översiktsplan som visar var och hur ny bebyggelse lämpligast placeras. 
Länsstyrelsen har därför flaggat för att de kan komma överpröva detaljplanen vid ett antagande. 
 
Exploatören är informerad om Länsstyrelsens synpunkter om att en överprövning kan vara aktuell och 
om samebyns ståndpunkt att överklaga detaljplanen. Företaget vill gå vidare med planprocessen trots 
risk för överprövning och överklagande. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-04-19, § 144, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna 
detaljplanen. Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan för del av Kurravaara 3:2, bostäder, antas. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL) och Gunnar Selberg (C),  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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§ 82     2020.00327  488 
 
 
Årsredovisning 2019, Karesuando skogsallmänning  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna Karesuando skogsallmännings årsredovisning 2019  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger årsredovisning för Karesuando Skogsallmänning för räkenskapsåret 2019. Av 
årsredovisningen framgår bland annat att skogsallmänningen bedriver skoglig verksamhet. Under 
barmarksperioden har 117 ha ungskogsröjning utförts. Det senaste årens satsning på ungskogsröjning 
innebär att skogsallmänningen har bra uppföljning av allmänningens skogsbestånd. Anläggning av 
grustäkt är uppskjuten till år 2020 då skogsallmänningen hoppas få till ett bra täckt för underhåll av 
sina skogsbilvägar. Försäljning av skog har uteblivit på grund av för låga virkespriser vilket medför att 
försäljning blir olönsam. 
 
Årets resultat efter finansiella poster visar - 508 tkr. Förändring av eget kapital visar vid årets en utgång 
ett belopp om 32 368 194 kr. 
 
Föreligger granskningsrapport 2020-04-01 från revisorn av vilken framgår att revisorn anser att 
årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baseras på en ordnad 
bokföring. Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens 
stadgar. Revisorn anser således att föreningsstämman kan fastställa årsredovisningen och bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 148, att Karesuando skogsallmännings årsredovisning 2019 
godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 83     2021.00130  488  
 
 
Årsredovisning 2020, Karesuando skogsallmänning  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna Karesuando skogsallmännings årsredovisning 2020  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger årsredovisning för Karesuando skogsallmänning för räkenskapsåret 2020. Av årsredo-
visningen framgår bland annat att skogsallmänningen har investerat i en ny skogsbilväg för att kunna 
möjliggöra skogsförsäljning i framtiden. Kostnaden blir ca 1 mnkr, de övriga skogsbilvägarna omfattas 
av reparationer för ca 400 tkr. Skogsbilvägarna färdigställs under år 2021. Skogsallmänningen har 
pågående röjning av rågångar i anslutning till allmänningen och arbetet avslutas år 2021. Försäljning 
av skog har uteblivit på grund av för låga virkespriser vilket medför att försäljning blir olönsam. 
 
Årets resultat efter finansiella poster visar - 47 tkr. Förändring av eget kapital visar vid årets en utgång 
ett belopp om 32 321 034 kr. 
 
Föreligger granskningsrapport 2021-04-01 från revisorn av vilken framgår att revisorn anser att 
årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baseras på en ordnad 
bokföring. Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens 
stadgar. Revisorn anser således att föreningsstämman kan fastställa årsredovisningen och bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 149, att Karesuando skogsallmännings årsredovisning 2020 
godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 84     2020.00345  650 
 
 
Årsredovisning 2019, Konstmuseet i Norr  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna årsredovisning 2019 för Konstmuseet i Norr   
 
att bevilja Konstmuseet i Norrs direktion och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-01-29, § 82, från Konstmuseet i Norr av vilket framgår att direktionen antar 
årsredovisning 2019 och lämnar den för revision.  
 
Av årsredovisningen framgår bland annat att kommunalförbundet Konstmuseet i Norr erhåller sin 
grundfinansiering, sammanlagt 11 mnkr, av förbundsmedlemmarna Region Norrbotten 60 % och 
Kiruna kommun 40 %. Enligt avsiktsförklaringen reserveras 1 mnkr av grundfinansieringen till inköp i 
samlingen. Konstmuseet i Norrs resultat för verksamhetsåret 2019 blev 243 431 kr. På grund av det 
positiva resultatet och ekonomiska överskotten har Konstmuseet i Norr inte tagit ställning till balans-
kravet då den aktiveras i fall av underskott. Konstmuseet i Norrs ekonomiska status är stabil eftersom 
åren 2017 och 2018 gav ett överskott som kan användas till godo under de kommande verksamhets-
åren.  
 
Finansiering som erhålls av staten, regionen och kommunen ger en balanserad grund till verksamhet 
enligt Konstmuseet i Norrs uppdragsbeskrivning. I balansen ligger ett tidigare bidrag av 400 tkr från 
LKAB till verksamhet riktad till barn och unga. Konstmuseet i Norrs direktion beslutar således att anta 
Årsredovisning 2019 och lämna den för revision att ge länskonstmuseichefen mandat att göra behövliga 
redigeringar i förvaltningsberättelsen att föra över Region Norrbottens inköpsmedel 2018 på 600 000 
kr, föra över Kiruna kommuns inköpsmedel 2018 på 400 tkr samt LKABs bidrag till pedagogisk verk-
samhet på 400 tkr att ha till godo för kommande verksamhetsår att balansera resterande överskott för 
verksamhetsåret 2019 i reservutjämningsreserven att balansera samlingen i resultaträkningen att delge 
samlingens inventering till revisionsgruppen  
 
Föreligger revisionsberättelse 2020-03-19 från revisorerna i Konstmuseet i Norr. Granskningen har 
utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövande. Revisorerna har i sina prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en 
bedömning av väsentlighet och risk.  
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-04-27, § 63, att avvakta godkännande och fastställande av Konstmuseet i 
Norrs årsredovisning för 2019 i väntan på rättelse av räkenskaper enligt revisionsberättelsen.  
 
Föreligger protokoll 2020-02-02, § 5, från Konstmuseet i Norr av vilket framgår att direktionen har 
behandlat årsredovisning 2019 vid sitt sammanträde 2020-01-29 samt 2020-03-11. Årsredovisningen 
är enligt direktionsbeslut lämnat till förbundsmedlemmarna Region Norrbotten och Kiruna kommun.   
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Region Norrbotten har 2020-11-25 beviljat Konstmuseet i Norrs direktion och de enskilda förtroende-
valda ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.  
 
Kiruna kommun har gett muntligt besked om att räkenskaperna kan rättas i samband med 
framtagandet av konstmuseets årsredovisning 2020. Direktionen godkänner Årsredovisning 2019 och 
konstaterar att räkenskaperna angående samlingens bokföringsvärde rättas till i samband med 
Årsredovisning 2020. 
 
Konstmuseet i Norrs direktion beslutar således  
 
att godkänna årsredovisning 2019 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 150, att årsredovisning 2019 för Konstmuseet i Norr 
godkänns samt att Konstmuseet i Norrs direktion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokollet att Annica Henelund (C), Kenneth Nilsson (S), Doris Messner (SJVP) och Roger 
Suup (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets behandling och beslut. 
______ 
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§ 85     2021.00365  900 
 
 
Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-04-15 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning, § 30, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt.  
 
Föreligger redovisning från kommunledningsförvaltningen över de motioner och medborgarförslag 
som är under beredning. Av redovisningen framgår att av 13 motioner är två motioner under politisk 
behandling, nio motioner inväntar yttrande från kommunledningsförvaltningen, en motion inväntar 
yttrande från Kirunabostäder AB och en motion inväntar yttrande från socialnämnden. Ett medborg-
arförslag inväntar yttrande från kommunledningsförvaltningen 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-24, § 151, att till kommunfullmäktige redovisa pågående beredning 
av motioner och medborgarförslag och lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 86     2020.00430  912 
 
 
Slutdokument, E-nämndens ansvarsutövande 2019, kommunens revisorer 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga revisorernas slutdokument till handlingarna med hänvisning till e-nämndens 

yttrande  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger slutdokument 2020-03-25 från kommunens revisorer av vilket framgår att revisorerna 
genomfört en årlig grundläggande granskning av nämndens ansvarsutövande. För år 2019 års 
verksamhet har revisorerna genomfört en dokumentationsgranskning med inriktning på ändamåls-
enlighet, ekonomisk styrning samt intern kontroll. I granskningen har revisorerna biträtts av 
sakkunniga från PwC. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att e-nämndens ansvarsutövande under 2019 har varit 
tillräcklig. Revisorerna baserar deras bedömning på framförallt följande iakttagelser: 
- Granskningen har omfattat tillgänglig dokumentation; reglemente, verksamhetsplan 2019, 

verksamhetssummering för 2018 och 2019 samt protokoll från 2018-12-11 till och med 2019-12-17. 
- Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 

under verksamhetsår 2019. 
- Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ur ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt under år 2019.  
- Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under 

verksamhetsår 2019. Det är fortsatt relativt lågt deltagande vid nämndens sammanträden, men 
deltagandet har blivit bättre från föregående år. 

 
Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar revisorerna följande rekommendationer: 
- Att tydliggöra vad, när och hur rapportering ska ske till nämnden 
- Att formulera tydliga verksamhetsmål som gäller för respektive verksamhetsår. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-06-01, § 17, att e-nämnden får återkomma till Kiruna kommunfull-
mäktige med förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporten. 
 
Föreligger protokoll 2020-09-16, § 17 från Norrbottens e-nämnd av vilket framgår att det har till  
e-nämnden inkommit tre revisorsgranskningar för året 2019 från Jokkmokk, Kiruna och Luleå 
kommun som kräver yttrande och beslut från e-nämnden. 
 
I Jokkmokks kommuns revisionsrapport gällande e-nämndens ansvarsutövande 2019 sammanfattas att 
för att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden: 
- Att tydliggöra vad, när och hur rapportering ska ske till nämnden. 
- Att formulera tydliga verksamhetsmål som gäller för respektive verksamhetsår. 
 
I Kiruna kommuns revisionsrapport är revisorernas sammanfattande bedömning att e-nämndens 
ansvarsutövande under 2019 varit tillräcklig med lämnar följande rekommendationer:  
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Att tydliggöra vad, när och hur rapportering ska ske till nämnden. 
Att formulera tydliga verksamhetsmål som gäller för respektive verksamhetsår. 
 
Luleå kommuns grundläggande granskning för 2019 sammanfattar att mål- och ekonomistyrning för 
samtliga nämnder är tillräcklig men kan förbättras. Specifikt för e-nämnden påpekas att: 
- Det finns ingen upprättad internkontrollplan, samt risk- och väsentlighetsanalys för 2019 och man 

uppmanar nämnden att ta fram och besluta om dessa. 
 
Nämnden beslutar om korrigeringar enligt nedanstående: 
- Gällande Jokkmokks och Kiruna kommuns rekommendationer anser nämnden att det i        

reglementet samt verksamhetsplanen framgår vad, när och hur rapportering sker till nämnden. Från 
och med 2020 framgår specifika verksamhetsmål som gäller för respektive verksamhetsår i 
verksamhetsplanen. 

- Gällande Luleå kommuns grundläggande granskning anser nämnden att delar av det  som 
granskningen pekar på har upprättats och beslutats om i 2020-års verksamhetsplan, nämligen en 
internkontrollplan. Nämnden kommer fortsatt arbeta vidare med uppföljning under kommande 
sammanträden samt besluta om risk och väsentlighetsanalys till verksamhetsplan 2021. 

 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 153, att revisorernas slutdokument läggs till handlingarna 
med hänvisning till e-nämndens yttrande. 
  
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
________  
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§ 87     2021.00318  912 
 
 
E-nämndens ansvarsutövande 2020, kommunens revisorer 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  e-nämnden får återkomma till Kiruna kommunfullmäktige med förslag till åtgärder med 

anledning av revisionsrapporten 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-03-25 från kommunens revisorer av vilken framgår att revisorerna genomfört 
en årlig grundläggande granskning av nämndens ansvarsutövande. För 2020 års verksamhet har 
revisorerna genomfört en dokumentationsgranskning med inriktning på ändamålsenlighet, ekonomisk 
styrning samt intern kontroll. I granskningen har revisorerna biträtts av sakkunniga från PwC.  
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att e-nämndens ansvarsutövande under 2020 har varit 
tillräckligt. Revisorerna baserar sin bedömning på framförallt följande iakttagelser: 
- Granskningen har omfattat tillgänglig dokumentation; reglemente, verksamhetsplan 2020, 

verksamhetssummering för 2019 och 2020 samt protokoll från 2019-12-17 till och med 2020-11-05. 
- Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 

under verksamhetsår 2020 
- Nämnden kan delvis verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt under år 2020.  
- Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under 

verksamhetsår 2020.  
 
Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar revisorerna följande rekommendationer: 
- Att upprätta instruktion/direktiv för verksamhetens rapportering till nämnden, till exempel i form av 

ett årshjul. 
- Att, utöver projektstatus, pröva behovet av att följa upp måluppfyllelse för verksamhetsmålen löpande 

under året. 
- Att i verksamhetssummeringen för året tydligt redogöra för verksamhetens måluppfyllelse.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 154, att e-nämnden får återkomma till Kiruna kommunfull-
mäktige med förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporten. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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§ 88     2021.00208  900 
 
 
Revidering av arvodesreglemente  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  tillföra ordet gruppledarmöte i den nya punkten § 7 c till att lyda enligt nedan: 

”Presidiet har rätt att i undantagsfall göra avsteg från arvodesreglementet och bevilja 
ledamöter och ersättare sammanträdesarvode vid deltagande på gruppmöte/ 
gruppledarmöte när presidiet anser det vara nödvändigt, som till exempel vid tillfälligt 
minskat antal ledamöter på sammanträden” 

 
att därmed anta arvodesreglementet 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22, § 2, bland annat att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att revidera arvodesreglementet så att kommunfullmäktiges presidium har rätt att i 
undantagsfall göra avsteg från arvodesreglementet för ledamöter och ersättare när presidiet anser det 
vara nödvändigt 
 
Föreligger skrivelse 2021-04-23 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att den rådande 
pandemin har inneburit många utmaningar för bland annat kommuner, som till exempel genom-
förande av sammanträden i de politiska forumen. Precis som många andra kommuner har kommun-
fullmäktige i Kiruna kommun, men även andra beslutsforum, initialt valt att lösa det genom överens-
kommelser partierna emellan om minskat antal ledamöter vid sammanträdena.  
 
Trots att antalet ledamöter minskas till sammanträdena så är det av vikt och det förväntas att leda-
möter deltar vid gruppmötena inför kommunfullmäktigesammanträdet. Det blir dock en orättvis 
fördelning om de ledamöter som deltar vid både gruppmöte och sammanträde erhåller samman-
trädesarvode medan de ledamöter och ersättare som deltar vid gruppmötet men inte får delta vid 
sammanträdet inte erhåller något arvode alls.  
 
Ett enat kommunfullmäktige har därmed beslutat att ledamöter eller ersättare som deltar vid 
gruppmötet men inte får delta vid sammanträdet ska erhålla arvodesersättning, när presidiet så 
godkänner. Eftersom arvodesreglementet inte medger sammanträdesarvode för deltagande vid 
gruppmöte måste reglementet revideras. Då detta behov kan uppstå vid andra liknande tillfällen bör 
formuleringen hållas generell och inte vara situationsspecifik. Därmed har en ny punkt § 7 c införts i 
arvodesreglementet som medger avsteg från arvodesreglementet i undantagsfall.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 155, att i den nya punkten § 7 c tillförs ordet gruppledarmöte 
till att lyda enligt nedan: ”Presidiet har rätt att i undantagsfall göra avsteg från arvodesreglementet och 
bevilja ledamöter och ersättare sammanträdesarvode vid deltagande på gruppmöte/gruppledarmöte 
när presidiet anser det vara nödvändigt, som till exempel vid tillfälligt minskat antal ledamöter på 
sammanträden” samt att därmed antas arvodesreglementet. 
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Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 89     2020.00581  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering, kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, 
kommunledningsförvaltningen, objekt kulturhuset teknik  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, kommunledningsförvalt-

ningen, 910 tkr för objekt kulturhuset, teknik 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-04-16 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att kommunfull-
mäktige har 2020-10-19-20, § 128, budgeterat 500 tkr för objekt kulturhuset, teknik för år 2021.  
 
Förvaltningen hade för avsikt att dela upp inköpet av teknik på år 2021 och 2022, hittills har inga 
beviljade medel använts för inköp. För att kommunledningsförvaltningen ska kunna utrusta 
kulturhuset med avancerad teknik så är det utifrån de anlitade experterna en nödvändighet att tekniken 
är från samma generation, det vill säga inköpta samtidigt, detta för att undvika tekniska problem då 
hela huset är fullt utrustat. 
 
Förvaltningen har med ovan beskrivning behov av tilläggsbudgetering med 910 tkr för inköp av all  
AV-teknik samtidigt enligt experternas rekommendationer. AV-tekniken kostnadsberäknas till totalt 
1 410 tkr. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 157, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, 
kommunledningsförvaltningen, tilläggsbudgeteras 910 tkr för objekt kulturhuset, teknik. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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§ 90     2021.00493  906 
 
 
Budgetdirektiv 2022-2025 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att budgetdirektiv 2022-2025 samt tidplan för budgetarbetet antas 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-09 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att kommun-
styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksam-
heter. Här ingår att besluta om direktiv för hur kommunens arbete med budgeten ska bedrivas och 
vilka förutsättningar som finns för kommande budgetår och planår. 
 
Av budgetdirektivet framgår bland annat att varje nämnd ska klara av att utföra sin verksamhet till ett 
genomsnittligt pris och en genomsnittlig kvalitet. Det är det som de tekniska ramarna ska räcka till. 
Ökade volymökningar/minskningar tar modellen hänsyn till i de tekniska ramarna. Ökade ambitioner 
är däremot inte medräknade i de tekniska ramarna utan är upp till varje nämnd att klara av i sin 
aktuella budgetram, genom strukturgenomsyn, omprioriteringar i verksamheten, översyn av intäkter 
och kostnader.  
 
Nämnder/styrelser får kompensation för lönerevision och prisökningar i den tekniska budgetramen. De 
behov nämnder/styrelser ser i sin verksamhet ska hanteras inom egen ram. Till budgetberedningen ska 
således inte tilläggsäskande för drift inkomma utan en beskrivning om hur nämnden/styrelsen ska 
hantera sina driftbehov inom tilldelad budgetram. 
 
En viktig del i budgetarbetet är att arbeta över förvaltnings- och koncerngränsen, om det finns 
verksamhet som kan drivas effektivare med samordning mellan förvaltningarna ska förslag om detta 
visas. Det är viktigt att forum skapas för ändamålet under året så att konkreta förslag kan arbetas fram 
tillsammans. Det kan även vara förslag på verksamhet som bör flyttas till annan förvaltning/bolag för 
mest effektiv och kvalitetsmässig drift och samordning. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 159, att budgetdirektiv 2022-2025 samt tidplan för 
budgetarbetet antas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Mats Taaveniku (S) och Sanna Inga Poromaa (V) 
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Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokoll av Mats Taaveniku (S) att Socialdemokraterna ej tar ställning i ärendet 
 
Noteras till protokoll av Sanna Inga Poromaa (V) att Vänsterpartiet ej tar ställning i ärendet 
__________ 
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Beräkningsunderlag till budget 2022-2025 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 2022-2025 till 22 691 för 

år 2022, till 22 741 för år 2023, till 22816 för år 2024 och till 22 916 för år 2025 
 
att till budget 2022-2025 använda SKL Cirkulär 21:20 som beräkningsgrund för skatte- och 

statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra 
- budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 461 232 tkr för år 2022, 1 496 663 

tkr för år 2023, 1 542 537tkr för år 2024 och 1 599 220 tkr för år 2025 
- budget för generella statsbidrag till 205 413 tkr för år 2022, 193 827 tkr för år 2023, 

199 327 tkr för år 2024 och 201 058 tkr för år 2025 
- budget för kommunal fastighetsavgift till 60 889 tkr för perioden 2022-2025  
 

att   därmed fastställa preliminära intäkter till 1 666 645 tkr för år 2022, 1 690 490 tkr för år 
2023, 1 741 865 tkr för år 2024 och 1 800 278 tkr för år 2025 

 
att   till budget fastställa centrala finansposter till -22 513 tkr för år 2022, till -4 879 tkr för år 

2023, till 7 998 tkr för år 2024 och till 9 279 tkr för år 2025   
 
att  använda Sveriges kommuner och regioners rekommendation för arbetsgivaravgiften samt 

PO-pålägg år 2022 vilken är 40,15 procent 
 
att  använda Sveriges kommuner och regioners cirkulär 21:20 som beräkningsgrund för 

internräntan år 2022 vilket är 1,00 procent enligt cirkulär 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-09 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Sveriges 
kommuner och landsting lämnar under året ett antal prognoser på utveckling av preliminär inkomst-
skatt samt utveckling av statsbidrag samt fastighetsavgift för landets samtliga kommuner och landsting 
i olika cirkulär. Den prognos som nu föreligger för Kiruna kommun är de senast kända, SKL cirkulär 
21:20. För beräkning av statsbidrag, arbetsgivaravgifter och kapitaltjänstkostnader i budgetarbetet 
behövs vissa beräkningsunderlag fastställas såsom internränta, arbetsgivaravgift och befolkningssiffra 
till prognosunderlagen. Fastighetsavgiften är beräknad kommunvis och preliminärt beräknat för 
Kiruna kommun till 60 889 tkr.  
 
Övriga finansposter är centralt budgeterade medel som inte direkt kan fördelas ut på nämnds nivå. Det 
är pensionskostnader baserade på kommunens pensionsbolag KPA beräkningar, avskrivningar, 
finansiella kostnader- och intäkter men även övergripande politiska poster som arbetsmiljö- och 
omstruktureringsmedel och budget för kommunstyrelsens oförutsedda. På grund av det svårprognos-
ticerade läget rekommenderar Sveriges kommuner och regioner att arbetsgivaravgifterna inklusive  
avtalsförsäkringar och avtalspensioner år 2022 blir 40,15 procent av lönesumman och därmed 
oförändrat mot 2021. 
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Internräntan grundar sig på Sveriges Kommuner och Landstings beräkning. Den föreslagna beräk-
ningen bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Huvudkällan är informationen från Kommun-
invests skulddatabas, KI Finans. Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå 
sett över en investerings hela livslängd. Förslaget tas fram i samband med att förutsättningarna för 
kommande års budgetarbete behöver fastställas. Internräntan föreslås för år 2022 att ändras till 1,00 
procent och sänkas mot föregående år.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 160, att befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 
2022-2025 fastställs till 22 691 för år 2022, till 22 741 för år 2023, till 22816 för år 2024 och till 22 916 
för år 2025, att till budget 2022-2025 använda SKL Cirkulär 21:20 som beräkningsgrund för skatte- och 
statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra -budget för skatteintäkter inklusive 
slutavräkning till 1 461 232 tkr för år 2022, 1 496 663 tkr för år 2023, 1 542 537tkr för år 2024 och 1 599 
220 tkr för år 2025, -budget för generella statsbidrag till 205 413 tkr för år 2022, 193 827 tkr för år 
2023, 199 327 tkr för år 2024 och 201 058 tkr för år 2025, -budget för kommunal fastighetsavgift till 60 
889 tkr för perioden 2022-2025, att därmed fastställa preliminära intäkter till 1 666 645 tkr för år 
2022, 1 690 490 tkr för år 2023, 1 741 865 tkr för år 2024 och 1 800 278 tkr för år 2025, att till budget 
fastställa centrala finansposter till -22 513 tkr för år 2022, till -4 879 tkr för år 2023, till 7 998 tkr för år 
2024 och till 9 279 tkr för år 2025, att använda Sveriges kommuner och regioners rekommendation för 
arbetsgivaravgiften samt PO-pålägg år 2022 vilken är 40,15 procent samt att använda Sveriges 
kommuner och regioners cirkulär 21:20 som beräkningsgrund för internräntan år 2022 vilket är 1,00 
procent enligt cirkulär. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att Socialdemokraternas beräkningsunderlag bifalls 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
______ 
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Taxor och avgifter 2022, kultur- och utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   behålla taxor och avgifter oförändrade 2022 
 
att  behålla den del av biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som inte regleras genom 

samverkansavtal för samarbetet Biblioteken i Norrbotten oförändrade 
 
att  fortsätta justera måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus enligt avtal med 

Region Norrbotten  
 
att  separata avtal om hyra till affärsdrivande verksamheter tecknas av respektive ansvars-

område i samråd med centrala skolkansliet, intäkterna tillfaller ansvarsområdet om det 
inte krävs anpassningar av exempelvis lokalerna, moms enligt lag tillkommer 

 
att fortsätta tillämpa maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet enligt Skolverkets förord-

ning avseende fastställda avgiftsnivåer för förskola och fritidshem, inklusive årliga 
indexregleringen av maxbeloppet för förskola och fritidshem 

 
att taxor och avgifter börjar gälla 2022-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2021-04-15, § 48, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att 
nämnden antar taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden år 2022 så som sitt eget 
förslag samt att kultur- och utbildningsnämndens beslut enligt första att-satsen skickas till kommun-
fullmäktige. 
 
Av kultur- och utbildningsförvaltningens förslag framgår; 
att  taxor och avgifter behålls oförändrade  
att  den del av biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som inte regleras genom samverkansavtal 

för samarbetet Biblioteken i Norrbotten behålls oförändrade 
att  måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus även fortsättningsvis justeras enligt avtal med 

Region Norrbotten  
att  separata avtal om hyra till affärsdrivande verksamheter tecknas av respektive ansvarsområde i 

samråd med centrala skolkansliet, intäkterna tillfaller ansvarsområdet om det inte krävs 
anpassningar av exempelvis lokalerna, moms enligt lag tillkommer 

att maxtaxa fortsatt tillämpas inom förskolan och fritidshemmet enligt Skolverkets förordning 
avseende fastställda avgiftsnivåer för förskola och fritidshem, inklusive årliga indexregleringen av 
maxbeloppet för förskola och fritidshem. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 161, att taxor och avgifter behålls oförändrade, att den del av 
biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som inte regleras genom samverkansavtal för samarbetet 
Biblioteken i Norrbotten behålls oförändrade, att måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus  
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även fortsättningsvis justeras enligt avtal med Region Norrbotten, att separata avtal om hyra till 
affärsdrivande verksamheter tecknas av respektive ansvarsområde i samråd med centrala skolkansliet, 
intäkterna tillfaller ansvarsområdet om det inte krävs anpassningar av exempelvis lokalerna, moms 
enligt lag tillkommer, att maxtaxa fortsatt tillämpas inom förskolan och fritidshemmet enligt Skol-
verkets förordning avseende fastställda avgiftsnivåer för förskola och fritidshem, inklusive årliga 
indexregleringen av maxbeloppet för förskola och fritidshem samt att taxor och avgifter börjar gälla 
2022-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______ 
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Taxor och avgifter 2022, miljö- och byggnämnden  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bibehålla taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för år 2022  
 
att  bibehålla timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken på 900 kr/h för år 2022  
 
att  bibehålla timtaxa på 1100 kr/h för livsmedelskontroll för år 2022  
 
att  bibehålla taxa på 1100 kr för registrering av livsmedelsverksamhet för år 2022 
 
att  fastställa räddningstjänstens prislista för år 2022  
 
att  bibehålla bygglovstaxa för år 2022 
 
att  bibehålla timtaxa för bygglovsärenden på 900 kr/h för år 2022 
 
att  bibehålla trafiktaxa för år 2022 
 
att  bibehålla timtaxa för trafikärenden på 925 kr/h för år 2022 
 
att taxor och avgifter börjar gälla 2022-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2021-04-15 från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att nämnden har ett 
antal myndighetsområden där taxor används för att ta ut avgifter för handläggning och tillsyn. Taxorna 
ses över årligen och fastställs av kommunfullmäktige.  
 
Bakgrund till årets taxeförslag redovisas per taxeområde; 
- Miljö- och hälsoskydd: Förslag till oförändrad taxa då den nu gällande taxemodellen är ny och inte 

kunnat utvärderas ännu.  
- Livsmedel: Förslag till oförändrad taxa då livsmedelskontrollen ska vara självfinansierad och 

budgeten är i balans.  
- Räddningstjänst: Förslag till ändrad prislista efter indexjustering. Bygglov: Förslag till oförändrad 

taxa. 
- Trafik: Förslag till oförändrad taxa.  
- Förändrade taxor och avgifter: Priserna i räddningstjänstens prislista för främmande tjänster är 

indexreglerade enligt AKI och KPI basmånad september. Taxan för brandfarliga och explosiva varor 
är reglerad enligt prisbasbeloppet. Övriga taxor är oförändrade.  

- Nya taxor och avgifter: Inga nya taxor och avgifter. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således  
 
att  anta förslaget till bibehållen taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för 2022  
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att  anta förslaget till bibehållen timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken på 900 kr/h för 2022 
 
att  anta förslaget till bibehållen timtaxa på 1100 kr/h för livsmedelskontroll för 2022  
 
att  anta förslaget till bibehållen taxa på 1100 kr för registrering av livsmedelsverksamhet för 

2022  
 
att  anta förslaget till ändring av räddningstjänstens prislista för 2022  
 
att  anta förslaget till bibehållen bygglovstaxa för 2022  
 
att  anta förslaget till bibehållen timtaxa för bygglovsärenden på 900 kr/h för 2022  
 
att  anta förslaget till bibehållen trafiktaxa för 2022  
 
att  anta förslaget till bibehållen timtaxa för trafikärenden på 925 kr/h för 2022  
att  direktjustera dessa beslut och överlämna förslaget till nya taxor till kommunfullmäktige 

för beslut 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 162, att taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
bibehålls för år 2022, att timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken på 900 kr/h bibehålls för år 2022, att  
timtaxa på 1100 kr/h för livsmedelskontroll bibehålls för år 2022, att taxa på 1100 kr för registrering av 
livsmedelsverksamhet bibehålls för år 2022, att räddningstjänstens prislista för 2022 fastställs, att  
bygglovstaxa bibehålls för år 2022, att timtaxa för bygglovsärenden på 900 kr/h bibehålls för år 2022,  
att trafiktaxa bibehålls för år 2022, att timtaxa för trafikärenden på 925 kr/h bibehålls för år 2022 samt  
att taxor och avgifter börjar gälla 2022-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Taxor och avgifter 2022, kommunstyrelsen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2022 enligt förslag 
 
att taxor och avgifter börjar gälla 2022-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-07 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen 
har tagit fram förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2022 för att uppfylla 
kommunallagens krav på självkostnadstäckning för de respektive taxorna.  
 
Merparten av alla taxor och avgifter kvarstår på 2022 års nivå, det vill säga ingen generell taxehöjning 
är genomförd. På några punkter föreslås dock justeringar vilket översiktligt redovisas i tabell 1. De 
flesta förändringar finns inom stadsbyggnadsavdelningens arbete med detaljplanering. Största föränd-
ringen finns på fritid- och serviceavdelningens taxa för klätterväggen som föreslås sänkas med 10 000 
kr på grund av flytt av klätterväggen.  
 
Kommunen har så kallad avgiftsmakt, det innebär att kommunen har befogenhet att ta ut avgifter av 
enskilda som ersättning för kommunala prestationer eller för rätten att nyttja allmänna platser och 
inrättningar. Avgift som är privaträttslig och är grundad i frivilliga avtal kallas avgift medan avgifter 
som är offentligrättsliga, det vill säga en påtvingad prestation med stöd av bestämmelse eller allmän 
författning kallas taxa. 
 

Tabell 1. Översiktlig redovisning av föreslagna förändringar i kommunstyrelsens taxor för år 2022. 

Avsnitt Verksamhet Förändring 

5 Fritid och serviceavdelningen Höjd taxa för öppna fönster och olåsta dörrar 

Ny taxa för borttappade nycklar 

Sänkt taxa för klättervägg pga flytt 

Höjd taxa för hyra av C-hallen 

Höjd taxa för årskort styrkelokal 

6 IT-avdelningen Borttagen taxa Återbäring till fastighetsägaren, Gironet 

8 Stadsbyggnadsavdelningen Höjda taxor för åtgärder inom detaljplanering 

Höjd taxa för tidsersättning handläggare Mark och exploatering 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 163, att taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2022 
fastställs enligt förslag samt att taxor och avgifter börjar gälla 2022-01-01. 
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Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Revisorernas anslagsäskande för år 2022 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa driftbudgetramen för kommunens revisorer med 1 789 tkr för år 2022, 1 817 tkr 

för år 2023, 1 844 tkr för år 2024 och 1 873 tkr för år 2025 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2021-04-20, § 5, från kommunens revisorer av vilket framgår att kostnaderna för 
den kommunala revisionen utgörs i huvudsak av arvoden och ersättningar till de förtroendevalda 
revisorerna, samt av ersättning till revisorernas upphandlade sakkunniga biträde, f n Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB (PwC), för dess biträde till de förtroendevalda revisorernas gransknings-
insatser.  
 
Revisorernas granskning ska enligt kommunallagen ske enligt god revisionssed vilken uttolkas och 
sammanställs inför varje ny mandatperiod av Sveriges Kommuner och Landsting. Sammantaget 
innebär förändringar i lagstiftning och utvecklingen av god revisionssed att revisorernas gransknings-
uppdrag utökats i väsentlig grad på senare år. Som en konsekvens av dessa lagändringar samt nya lagar 
för stora delar av kommunens verksamhet, t ex inom skolområdet, socialtjänsten, skärpt korruptions-
lagstiftning och det utökade uppdraget de senaste åren har också behovet av utbildning för kommun-
revisorerna ökat.  
 
Revisorernas äskande för 2022 års budget bygger på en analys av tidigare års kostnader för revision. 
För år 2020 har revisionens utfall påverkats i positiv mening med anledning av rådande pandemi. I 
äskandet har revisorerna tagit hänsyn till det avtal de har med PwC om sakkunnigt biträde som medför 
en uppräkning för sakkunnigt biträde. För år 2022 uppgår de budgeterade kostnaderna avseende 
granskningsinsatser till 1 225 tkr, en indexuppräkning med motsvarande 25 tkr (2 %). Inför år 2022 
kommer nytt avtal gällande sakkunnigt biträde att upphandlas, vilket kan komma att de totala kostna-
derna för revisionen. I det fall ett nytt avtal får en större påverkan på möjligheten att genomföra 
revisionsinsatser avser kommunrevisionen att återkomma med begäran om tilläggsbudgetering för år 
2022.  
 
Det bör dock nämnas att kostnaden för revisionen kan variera från år till år vad gäller såväl behovet av 
granskningar som utbildningsbehovet i revisionsgruppen, vilket i sin tur påverkar utfallet i förhållande 
till den interna budgetfördelningen.  
 
Revisorerna beslutar  
 
att  fastställa förslaget till budgetäskande för år 2022 till totalt 1 795 tkr  
 
att  överlämna förslaget till kommunfullmäktiges presidium för särskild beredning  
 
att  förklara paragrafen för omedelbart justerad   
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Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M) 
 
att  driftbudgetramen för kommunens revisorer fastställs med 1 789 tkr för år 2022, 1 817 tkr 

för år 2023, 1 844 tkr för år 2024 och 1 873 tkr för år 2025 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens yrkande 
_________ 
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Nämndernas och styrelsens driftbudget 2022 samt flerårsplan 2023-2025   
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa nämndernas och styrelsens tekniska ram enligt nedan (tkr): 
 

Nämnd/styrelse 2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 378 160  405 402  409 185  418 033  

Kultur- och utbildningsnämnden 481 956  490 850  509 810  520 940  

Socialnämnden 527 549  542 927  561 297  580 844  

Miljö- och byggnämnden 50 801  51 007  51 366  53 479  

Överförmyndarnämnden 3 256  3 307  3 356  3 408  

Revision-kommunfullmäktige 1 789  1 817  1 844  1 873  

Valnämnden 0  0  0  0  

Summa driftbehov 1 443 511 1 495 310 1 536 858 1 578 577 

 
att öka nämndernas och styrelsens tekniska ram med politiskt prioriterade medel enligt 

nedan (tkr): 
 

Nämnd Behov 2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen Vägskyltar 50 50 50 50 

Kommunstyrelsen Förbindelse till E-nämnd 50 50 50 50 

Kommunstyrelsen Wifi-licenser 185 185 185 185 

Kommunstyrelsen Drift nya badhuset 2 000 2 000 2 000 2 000 

Kommunstyrelsen 
Lapplands 
kommunalförbund 

17 163 17 163 17 163 17 163 

Kommunstyrelsen Kirunafestivalen hälsoarbete  100 0 0 0 

Kultur och 
utbildningsnämnden 

Allmän prioritering, kultur- 
och utbildningsnämnden 

74 000 67 000 58 000 52 400 

Socialnämnden IFO 15 000 15 000 15 000 15 000 

Socialnämnden 
Allmän prioritering, 
socialnämnden 

58 000 50 000 45 000 43 200 

Valnämnd Uppstart valnämnd 600       

Summa 
prioriteringar 

  167 148 151 448 137 448 130 048 

 
att  fastställa nämndernas och styrelsens driftbudgetram för år 2022 och flerårsplan 2023-

2025, inklusive politiskt prioriterade medel, enligt nedan (tkr): 
 

Nämnd/styrelse 2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 397 708  424 850  428 633  437 481  

Kultur- och utbildningsnämnden 555 956  557 850  567 810  573 340  

Socialnämnden 600 549  607 927  621 297  639 044  
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Miljö- och byggnämnden 50 801  51 007  51 366  53 479  

Överförmyndarnämnden 3 256  3 307  3 356  3 408  

Revision-kommunfullmäktige 1 789  1 817  1 844  1 873  

Valnämnden 600  0  0  0  

Summa driftbehov 1 610 659 1 646 758 1 674 306 1 708 625 

 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens budgetram, bidrag och medfinansieringar, medel om 

400 tkr/år under planerperioden till arrangemanget Snöfestivalen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-09 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att efter budget-
beredningen 2021-04-26 utfärdade kommunledningen preliminära direktiv till budget 2022 och 
treårsplan 2023-2025.  
 
Driftbudgetförslaget innebär: 
- överskottsmål om 2 % per år 
- att påbörja återställande av lån från stadsomvandlingens kapital 
- avskrivningar för nya lokaler/anläggningar som tas i bruk under perioden på grund av 

stadsomvandlingen 
- Ge kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden en omställningstid under år 2022 för 

anpassning till de tekniska ramarna 
- en politisk ambitionsnivå om 10 % extra till kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
- skattesänkning med 20 öre från 2023 
 
Föreligger sammanställning från kommunkontoret över nämnderna och kommunstyrelsens driftbehov 
utöver tidigare fastställd budgetram.  
 
Förslag till driftbudgetram, teknisk ram för perioden 2022-2025 (tkr); 

Nämnder   Budget 
2021 

 Teknisk 
ram 2022 

Prio 

  
Preliminär 

budget 
2022 

 Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunfullmäktige 0 0 0 0 0 0 0 

Revision 1 770 1 789 0 1 789 1 817 1 844 1 873 

Överförmyndarnämnden 3 222 3 256 0 3 256 3 307 3 356 3 408 

Valnämnd 0 0 600 600 0 0 0 

Kommunstyrelsen 341 998 378 160 17 163 395 323 422 565 426 348 435 196 

Miljö- och byggnämnden 48 883 50 801 0 50 801 51 007 51 366 53 479 

Kultur- och 
utbildningsnämnden 554 160 481 956 74 000 555 956 557 850 567 810 573 340 

Socialnämnden 593 398 527 549 73 000 600 549 607 927 621 297 639 044 

Finans -1 558 788 -1 644 132   -1 644 132 -1 685 611 -1 749 862 -1 814 557 
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Verksamhetens 
nettokostnader 1 543 431 1 443 511 164 763 1 608 274 1 644 473 1 672 021 1 706 340 

Överskottsmål 15 357     33 300 33 800 34 800 36 000 

Återställning 
stadsomvandlingskapital           30 000 30 000 

Beräknat resultat  
(- innebär överskott) 0 -200 621   -2 558 -7 338 -13 041 -42 217 

 
Hantering av ärendet 
 
Sammanställning över kommunstyrelsens driftbudgetbehov 2022-2025 (tkr); 

Kommunstyrelsen 2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 2 949  4 372  4 373  4 372  

Kommunledningsförvaltningens avdelningar 2 285  2 285  2 285  2 285  

Centrala poster, uppdrag och 
kommunalförbund 

664  2 087  2 088  2 087  

-Centrala poster (medfinansiering, 
medlemsavg*) 

-1 423  0  0  0  

-Uppdrag kommunala fastigheter   0  0  0  0  

-Uppdrag gatu/park/VA 0  0  0  0  

-Lapplands kommunalförbund 2 087 2 087 2 088 2 087 

-Konstmuseet i norr 0 0   0 

Summa driftbehov 2 949 4 372 4 373 4 372 

 
Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningens driftbudgetbehov 2022-2025 (tkr); 
Behov 2022 2023 2024 2025 

Vägskyltar 50 50 50 50 

Förbindelse till E-nämnd 50 50 50 50 

Wifi-licenser 185 185 185 185 

Drift nya badhuset 2000 2000 2000 2000 

Summa behov  2 285 2 285 2 285 2 285 

 
Kommunstyrelsen, medlemsavgifter, bidrag och medfinansieringar 2022-2025 (tkr); 
Medlemsavgifter (809000) 2022 2023 2024 2025 

Summa 3 010 0   0 

Rådet för gränskommuner 16       

Norrbottens kommuner (Fd 
Kommunförbundet Norrbotten) 

1 892       

Norrbottens energikontor  45       

Norrbottens handelskammare 5       

Norrlandsförbundet 25       

Rymdforum Sverige 5       

Giron Sami Teahter 1       
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Stiftelsen Kiruna Samegård 1       

Sv kommuner och landsting 610       

Tornedalsrådet 67       

Intresseföreningen Norrtåg 8       

Coompanion Norrbotten 29       

Ung företagsamhet 57       

Närverk för starka industrikommuner 
(Oskarshamn) 

20       

Norrbottens E-nämnd inkl E-tjänsteplatt-
form 

229       

Bidrag och medfinansiering (809010) 2022 2023 2024 2025 

Summa 1 849 Årligt beslut   Årligt beslut 

Rymd för Innovation och Tillväxt (RIT)         

Snöfestival 0 0   0 

Kirunafestivalen 800 0   0 

North Sweden, European office 84 81   81 

Filmpool Nord 386 386 386 386 

Täckningskollen IQMTEL 15 15   15 

Malmfältens folkhögskola 564 0   0 

Totalsumma medlemsavgifter/bidrag 
o medfinansiering 

4 859       

 
Kommunstyrelsen, Lapplands kommunalförbunds driftbudgetbehov 2022-2025 (tkr); 

Behov 2022 2023 2024 2025 

LKF Driftsbidrag 2 068  2 068  2 068  2 068  

Medfinansiering Free Ski 19  19  19  19  

Summa 2 087 2 087 2 087 2 087 

 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetbehov 2022-2025 (tkr); 

Behov 2022 2023 2024 2025 

Helårseffekt av lönerevision år 2020 
fristående alternativ.  

0 0   0 

Niomånaderseffekt av lönerevision år 2021 
fristående alternativ 

0 0   0 

Helårseffekt av lönerevision år 2021 
fristående alternativ 

0 0   0 

Byarnas grundbemanning 0 0   0 

Högalidskolan: Storstädning inkl 
fönsterrengöring 

0       

Grundsärskolan: 2 tjänster grundskollärare 0 0   0 
Centralt förskolekök: Kock, till 
centraltförskolekök 

0 0   0 

Förskolekök: Ökade livsmedelskostnader 0 0   0 
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Jägarköket: Livsmedel 0 0   0 

Skolmåltider: Ökade råvarukostnader 0 0   0 

Nya Raketskolans kök: Utökning 
Raketskolan en tjänst. 

0 0   0 

Ny skolstruktur/Bergaskolans kök: 
Utökning Bergaskolan 25 % tjänst. 

0 0   0 

Ny skolstruktur/Luossavaaraskolans kök: 
Utökning Luossaskolan 25 % tjänst. 

0 0   0 

Ny skolstruktur/Högalidskolans kök: 
Utökning Högalid 25% tjänst 

0 0   0 

Skolbibliotek: Uppdrag Skolbibliotek 0       

Summa 0 0   0 

 
Socialnämndens driftbudgetbehov 2022-2025 (tkr); 

Behov 2022 2023 2024 2025 

Bemanning IFO 0 0   0 

Vitvaror boenden 0 0   0 

Arbetskläder 0 0   0 

Inredning, möbler o porslin 0 0   0 

Personal träffpunkt Vittangi 0 0   0 

Personal till hemmaplanslösning 0 0   0 

Utökade hyror 0 0   0 

Personal utökade servicelägenheter LSS 0 0   0 

Driftskostnader vid nytt LSS boende       0 

Utvecklingskostnader IT-system 0 0   0 

Summa 0 0   0 

 
Miljö- och byggnämndens driftbudgetbehov 2022-2025 (tkr); 

Behov 2022 2023 2024 2025 

Miljöinspektör för tillsyn enligt miljöbalken 0 0   0 

Summa 0 0   0 

 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 164, att nämndernas och styrelsens tekniska ram fastställs 
enligt förslag, att nämndernas och styrelsens tekniska ram ökas med politiskt prioriterade medel enligt 
förslag samt att nämndernas och styrelsens driftbudgetram fastställs för år 2022 och flerårsplan 2023-
2025 enligt förslag. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Sten Nylén (-) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
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av Sten Nylén (-) 
 
att kommunstyrelsens budgetram, bidrag och medfinansieringar, tilläggsbudgeteras medel 

om 400 tkr/år under planperioden till arrangemanget Snöfestivalen 
 
av Christine Brännvall (FI) 
 
att Feministiskt initiativs budgetförslag bifalls 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall från Roger Suup (S) 
 
att Socialdemokraternas budgetförslag bifalls 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) 
 
att Vänsterpartiets budgetförslag bifalls 
 
Mötet ajourneras 40 minuter för kafferast 
 
Mötet återupptas 
 
Mötet ajourneras 30 minuter för kafferast 
 
Mötet återupptas 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C), Magnus Gustafsson (C), Birgitta Stålnacke (C), 
och Siv Gunillasson Sevä (S),  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag inklusive Sten Nyléns tilläggsyrkande, Mats Taavenikus 
yrkande, Sanna Inga Poromaas yrkande och Christine Brännvalls yrkande under proposition och finner 
därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Sanna Inga Poromaa (V) anmäler Vänsterpartiets reservation mot beslutet till förmån för eget förslag 
Mats Taaveniku (S) anmäler Socialdemokraternas reservation mot beslutet till förmån för eget förslag 
Peter Aléx (FI) anmäler Feministiskt initiativs reservation mot beslutet till förmån för eget förslag 
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Nämndernas och styrelsens investeringsbudget 2022 samt flerårsplan 2023-2025   
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa investeringsramar för budgetår 2022 och flerårsplan 2023-2025 enligt 

föreslagna objektslistor 
 

att  fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget till 206 405 tkr för år 2022, 116 850 tkr 
för år 2023, 58 350 tkr för år 2024 och 1 400 tkr för år 2025 

 
att  fastställa kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget till 4 540 tkr för år 2022, 

14 040 tkr för år 2023, 4 540 tkr för år 2024 och 4 540 tkr för år 2025 
 

att  fastställa miljö- och byggnämndens investeringsbudget till 1 050 tkr för år 2022, 
12 500 tkr för år 2023, 250 tkr för år 2024 och 250 tkr för år 2025 

 
att  fastställa socialnämndens investeringsbudget till 4 500 tkr för år 2022, 4 500 tkr för år 

2023, 4 500 tkr för år 2024 och 4 500 tkr för år 2025 
 
att  fastställa investeringsramar för budgetår 2022 och flerårsplan 2023-2025 enligt 

nedan:   

Nämnder och styrelse 2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 206 405 116 850 58 350 1 400 

Kommunledningsförvaltningen 
avdelningar 

116 505 3 800 1 400 1 400 

-Uppdrag kommunala 
fastigheter   

26 450 22 400 17 000 0 

-Uppdrag gatu/park 19 450 18 550 17 350 0 
-Uppdrag VA taxafinansierat 44 000 72 100 22 600 0 

-Uppdrag VA skattefinansierat         

Kultur- o utbildningsnämnden 4 540 14 040 4 540 4 540 

Socialnämnden 4 500 4 500 4 500 4 500 

Miljö- och byggnämnden 1 050 12 500 250 250 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 

Summa 216 495 147 890 67 640 10 690 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-09 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att de äskade 
investeringarna ryms i kommunens investeringsutrymme som är 184 mnkr för år 2022. Äskade 
investeringar som ska skattefinansieras uppgår till 153,8 mnkr.  
 
Föreligger sammanställning över investeringsäskanden för kommunstyrelsen 2022-2025 (tkr); 

Kommunstyrelsen 2022 2023 2024 2025 
Summa 

2022-2025 

Kommunledningsförvaltningens 
avdelningar 

67 205 54 000 1 000 1 000 123 205 
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-Uppdrag kommunala fastigheter   31 450 22 400 17 000 17 000 87 850 

-Uppdrag gatu/park 22 850 13 950 16 850 16 850 70 500 

-Uppdrag va 48 000 71 600 20 100 20 100 159 800 

Summa investeringsbehov 169 505 161 950 54 950 54 950 441 355 

 
Kommunledningsförvaltningens investeringsäskande 2022-2025 (tkr); 

  Behov 2022 2023 2024 2025 
Förslag till 

beslut 

Ekonomi 
Förstudie RPA (Robotic 
Process Automation) 

250 0 0 0 Bifall 

Ekonomi 
Inköp och implementering 
beslutsstödsystem 

1 300 0 0 0 
Flyttas fram till 

2023 

Ekonomi 
Inköp och anpassning E-
handelssystem 

300 0 0 0 Bifall 

Ekonomi Utveckling Agresso 1 200 0 0 0 Bifall  

S:a ekonomi-
avdelningen 

  3 050 0 0 0  

IT 

Införande av administrativ 
modell för hantering av IT-
verksamheten inom PM3 i 
Kiruna kommunkoncern 

1000       Bifall 

IT 
Migreringsprojekt 
införande Datacenter i Norr 

300       Bifall 

IT 
Ortsammanbindande fiber 
för sträckan Kokkavaara – 
Silkimuotka 

5600       Bifall 

IT 
Ortsammanbindande fiber 
för sträckan Kuttainen 

2500       Bifall 

IT 
Ortsammanbindande fiber 
för sträckan Mertajärvi - 
Idivuoma 

1500       Bifall 

IT Switchar & Routrar 1000 1000 1000 1000 Bifall 

IT 
Säkerhet förstudie system 
för analys av säkerhetshot 

400       Bifall 

IT 
Säkerhet system för analys 
av säkerhetshot 

600       Bifall 

S:a IT- 
avdelningen 

  12 900 1 000 1 000 1 000 
 

Fritid & Service 
4 st nya högeffektiva 
snökanoner Luossa 

1600    Avslag 

Fritid & Service 
Fiberanslutning Luossa 
(förutsatt LKAB access) 

150    Bifall 

Fritid & Service 
Kommersialiserad webb 
hus fritid Kiruna.se 

300    
Flyttas fram till 

2023 

Fritid & Service Justering lift Luossa 250       Bifall 

Fritid & Service 

Justeringar tidigare snö 
Matto, akuta åtgärder övrigt 
anläggningar inkl 
rullskidkompl 

250       Bifall 
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Fritid & Service 
Nödvändiga åtgärder el och 
belysning Luossa 

1500    Bifall 

S:a fritid- och 
serviceavdelningen 

  4 050 0 0 0 
 

Kansli 
Arbetsmiljöåtgärder, 
centralarkivet stege m.m 

100    Bifall 

Kansli 
Hyllsystem till 
centralarkivet för kartor 

300    Bifall 

Kansli Ipads förtroendevalda 600    
Bifall 100 tkr år 
2022, 500 tkr år 

2023 

Kansli 
Ny design Kiruna 
Information 

100    Avslag 

Kansli 
Uppgradering och 
anpassning av 
diariesystemet Ciceron 

800    
Bifall 500 tkr år 
2022, 300 tkr 

år 2023 
S:a kommun-
ledningskansliet 

  1 900 0 0 0 
 

Stadsbygg 
Exploateringsområde 
Abisko - bostäder  

11 000       Bifall 

Stadsbygg Geosecma 305       Bifall 

Stadsbygg 
Jukkasjärvi äldre dp 2 nr 1 
(bakom fotbollsplan) 

  28 000   
Bifall 28 000 
tkr år 2022 

Stadsbygg 
Katterjåkk, fritidshus (prel 
anläggande 2021) 

27 000       Bifall 

Stadsbygg 
Nya detaljplaner 
fjällvärlden  

6 000       Bifall 

Stadsbygg 
Tuolluvaara (nya 
villatomter) 

1 000 25 000 0 0 
Bifall 26 000 

tkr för år 2022 
S:a stadsbygg-
nadsavdelningen 

  45 305 53 000 0 0 
 

Summa totalt   67 205 54 000 1 000 1 000  

 
Kommunstyrelsen, investeringsäskande uppdragsverksamhet gatu-park 2022-2024 (tkr); 

 2022 2023 2024 
Förslag till 

beslut 

Asfalteringar     17 300           8 300        11 300      

Ny asfaltbeläggning (I plan 2021-2022 KF 
191125--26) 

       10 000              7 000       Bifall 

Ny asfaltbeläggning (Ny)     10 000 Bifall 

Asfaltering byarna (I plan 2021-2022 KF 
191125--26) 

         3 000              1 000       Bifall 

Asfaltering byarna (Ny)     1000 Bifall 

Vägmålning (I plan 2021-2022 KF 191125--26)             300                 300       Bifall 

Vägmålning (Ny)     300 Bifall 

Asfaltering av nyexploateringar (I plan 2021-
2022 KF 191125--26) 

         4 000         
4 000 tkr 

flyttas fram till 
år 2023 
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Gatuinvesteringar      1 500           1 800          1 800      

Mindre grusvägar (I plan 2021-2022 KF  
191125--26) 

            900                 800       Bifall 

Mindre grusvägar (Ny)     800 Bifall 

Gallerbrunnar o diken dagvatten (I plan 2021-
2022 KF 191125--26) 

            600              1 000       Bifall 

Gallerbrunnar o diken dagvatten (Ny)     1 000 Bifall 

Gatubelysning      3 050           3 050          3 050      

Skolskjutshållplats (I plan 2021-2022 KF  
191125--26) 

              50                   50       Bifall 

Skolskjutshållplats (Ny)     50 Bifall 

Gatubelysning (I plan 2021-2022 KF 191125--26)          3 000              3 000       Bifall 

Gatubelysning (Ny)     3 000 Bifall 

Lekparker, parker, grönytor       1 000             800             700      

Utsmyckning Kiruna C (I plan 2021-2022 KF 
191125--26) 

             200                  200       
Bifall 400 tkr för 
åren 2022-2023 

Utsmyckning Kiruna C (Ny)     200 Bifall 400 tkr 

Utemiljö (grönplan, röjningsplan) (I plan 2021-
2022 KF 191125--26) 

             200                  200       
Bifall 300 tkr för 
åren 2022-2023 

Utemiljö (grönplan, röjningsplan) (Ny)     200 Bifall 300 tkr 

Rastplatser (I plan 2021-2022 KF 191125--26)             600                 300       
Bifall 800 tkr år 

2022, 500 tkr för 
år 2023 

Rastplatser (Ny)     300 Bifall  

Lekparker         
Bifall 100 tkr för 
åren 2022-2023 

Garantiarbeten (Ny)                100       Bifall 

Summa: 22 850 13 950 16 850  

 
Hantering av ärendet 
 
Budgetberedningen beslutar 2021-05-10, § 7, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande. 
 
Föreligger reviderad skrivelse 2021-05-09 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att 
investeringsutrymmet räknas fram genom att summera överskottsmålet och prognostiserade avskriv-
ningar. Investeringsutrymmet säger hur stora investeringar kommunen klarar av att självfinansiera 
under året.  
 
Investeringar kan göras utöver investeringsutrymmet, men dessa investeringar behöver finansieras 
med lån. Taxefinansierade investeringar och större investeringar av strategisk karaktär är exempel på 
investeringar som kan göras utöver det utrymme som investeringsutrymmet medger.  
 
Föreligger sammanställning över investeringsäskanden för samtliga nämnder och kommunstyrelsen 
2022-2025 (tkr); 
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Sammanställning investeringsäskanden 2022 2023 2024 2025 

-Kommunstyrelsen 169 505 161 950 54 950 54 950 

-Miljö och byggnadsnämnden 13 300 250 250 250 

-Kultur och utbildningsnämnden 14 040 4 540 4 540 4 540 

-Socialnämnden 5 000 5 000 5 000 5 000 

Summa investeringsbehov 201 845 171 740 64 740 64 740 

 
Kommunstyrelsen, investeringsäskande uppdragsverksamhet Va 2022-2024 (tkr); 

Äskanden 2022 2023 2024 
Förslag till 

beslut 

HP Vattenverk 18 000 2 000 2 000  

Verksbyggnader och maskiner, vatten. (I plan 
2021-2022 KF 191125--26) 

2 000  2 000    Bifall  

Verksbyggnader och maskiner, vatten. (Ny)     2 000  Bifall  

Abisko vattenverk.  (I plan 2021-2022 KF 191125--
26) 

16 000       Bifall 

HP Kiruna vatten 10 000 0 0  

Kiruna vatten (I plan 2021-2022 KF 191125--26) 10 000  0  0  Bifall  

HP Avloppsreningsverk 2 400 52 000 2 000  

Verksbyggnader och maskiner, avlopp.  (I plan 
2021-2022 KF 191125--26) 

2 000  2 000    Bifall  

Verksbyggnader och maskiner, avlopp. (Ny)     2 000  Bifall  

Om-/ny-/tillbyggnad pumpstationer byarna inkl 
omg 2.  (I plan 2021-2022 KF 191125--26) 

400  0  0  Bifall  

Tillbyggnad kväverening Kiruna 
avloppsreningsverk  

  50 000    Bifall 

HP Gemensamma VA-investeringar 1 000 1 000 1 500  

Styrsystem VA.  (I plan 2021-2022 KF 191125--26) 1 000  1 000     Bifall 

Styrsystem VA. (Ny)     1 500  Bifall  

Reservkraft.  500      Utgår 

Reservkraft.  -500      Utgår 

HP VA-ledningar 16 600  16 600  14 600  

Bifall 12 600 
tkr för år 
2022, bifall 
år 2023-2024 

Kommunens tätorter.  (I plan 2021-2022 KF 
191125--26) 

6 000  6 000      

Kommunens tätorter. (Ny)     6 000   

Kommunens småorter och övriga orter.  (I plan 
2021-2022 KF 191125--26) 

4 000  4 000     

Kommunens småorter och övriga orter. (Ny)     4 000   

Eliminering ovidkommande vatten.  (I plan 2021-
2022 KF 191125--26) 

1 000  1 000     

Eliminering ovidkommande vatten. (Ny)     1 000   
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Åtgärder läckage, läcksökning, mätzoner.  (I plan 
2021-2022 KF 191125--26) 

1 000  1 000     

Åtgärder läckage, läcksökning, mätzoner. (Ny)     1 000   

Servisledning VA.  (I plan 2021-2022 KF  
191125--26) 

1 000  1 000     

Servisledning VA. (Ny)     1 000   

Huvudventiler.  (I plan 2021-2022 KF 191125--26) 500  1 000     

Huvudventiler. (Ny)     1 000   

Kommunalt brandvatten och brandposter.  (I plan 
2021-2022 KF 191125--26) 

600  600     

Kommunalt brandvatten och brandposter. (Ny)     600   

Vattenmätare.  2 500    0   

Vattenmätare. (Ny)  2000   

Summa 48 000 71 600 20 100   

 
Kommunstyrelsen, investeringsäskande uppdragsverksamhet kommunala fastigheter 2022-2024 
(tkr); 

Äskanden 2022 2023 2024 
Förslag till 

beslut 

Fristående investeringar 14 450  5 400     

Högalidskolan fönsterbyte (I plan 2021-2022 KF 
191125--26) 

4 750      Bifall 

Luossavaaraskolan takbeläggningsbyte (I plan 
2021-2022 KF 191125--26) 

1 500      Bifall 

Högalidskolan takbeläggning (I plan 2021-2022 
KF 191125--26) 

1 500      Bifall 

Brandskyddsåtgärder i kommunala byggnader (I 
plan 2021-2022 KF 191125--26) 

2 000      Bifall 

Brandskyddsåtgärder i kommunala byggnader (Ny)   2 000    Bifall 

Lekutrustning (I plan 2021-2022 KF 191125--26) 2 000      Bifall 

Lekutrustning (Ny)   2 000    Bifall 

Luossavaaraskolan (Ny)   1 400    Bifall 

Triangelskolan (Ny) 1 700      Bifall 

Lombia ishall (Ny) 1 000      Bifall 

HP Övriga byggnadstekniska åtgärder 17 000 17 000    

Övriga byggnadstekniska åtgärder (I plan 2021-
2022 KF 191125--26) 

17 000      
Bifall 12 000 
tkr år 2022 

Övriga byggnadstekniska åtgärder (Ny)   17 000    Bifall 

Summa 31 450 22 400    
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Miljö- och byggnämndens investeringsäskande 2022-2025 (tkr); 

  Behov 2022 2023 2024 2025 
Förslag till 

beslut 

MOB Släck- och räddningsfordon  5 000       
Flyttas fram 

till 2023 

MOB Ledningsfordon till räddningstjänsten 750       
Flyttas fram 

till 2023 

MOB 
Inköp av höjdfordon till räddnings-
tjänst  

6 500       
Flyttas fram 

till 2023 

MOB Utbyte av personbil  800       Bifall 

MOB 
Komplettering av utrustning 
räddningstjänsten 

250 250 250 250 Bifall 

Summa    13 300 250 250 250  

 
Kultur- och utbildningsnämndens investeringsäskande 2022-2025 (tkr); 

  Behov 2022 2023 2024 2025 
Förslag till 

beslut 

KUN Bergaskolan/Backen kök 9 500       
Flyttas fram 

till 2023 

KUN KUN Kirunastipendiat 40 40 40 40 Bifall  

KUN KUN Anpassning 4 500 4 500 4 500 4 500 Bifall 

Summa    14 040 4 540 4 540 4 540  

 
Socialnämndens investeringsäskande 2022-2025 (tkr); 

  Behov 2022 2023 2024 2025 
Förslag till 

beslut 

 SOC 
Investeringar i arbetsmiljö, brukar-
miljö och verksamhet 

5 000 5 000 5 000 5 000 
Bifall 4 500 

tkr åren 
2022-2025 

Summa    5 000 5 000 5 000 5 000  

 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 165, att investeringsramar för budgetår 2022 och flerårsplan 
2023-2025 fastställs enligt föreslagna objektslistor, att kommunstyrelsens investeringsbudget fastställs 
till 206 405 tkr för år 2022, 116 850 tkr för år 2023, 58 350 tkr för år 2024 och 1 400 tkr för år 2025, att 
kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget fastställs till 4 540 tkr för år 2022, 14 040 kr för 
år 2023, 4 540 tkr för år 2024 och 4 540 tkr för år 2025, att miljö- och byggnämndens investerings-
budget fastställs till 1 050 tkr för år 2022, 12 500 kr för år 2023, 250 tkr för år 2024 och 250 tkr för år 
2025 samt att socialnämndens investeringsbudget fastställs till 4 500 tkr för år 2022, 4 500 kr för år 
2023, 4 500 tkr för år 2024 och 4 500 tkr för år 2025.   
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§ 97 forts    2021.00009  906 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Sten Stridsman (V), Peter Aléx (FI) och Per-Gustav 

Idivuoma (SL) 
 
att tillföra 5 mnkr för år 2022 och 10 mnkr för år 2023, objekt attraktiva åtgärder för byarna 

Karesuando, Vittangi, Svappavaara, Abisko samt Kaalasjärvi med omnejder, där byarna 
själva ska komma med förslag på vilka attraktiva åtgärder som ska göras 

 
av Sanna Inga Poromaa (V) med bifall av Mats Taaveniku (S), Peter Aléx (FI), Per-Gustav 

Idivuoma (SL) 
 
att tillföra investeringsmedel för år 2022 till ett nytt särskilt boende, ett nytt korttidsboende 

samt ett nytt LSS-boende 
 
av Sten Nylén (-) med bifall av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
att Sanna Inga Poromaas (V) tilläggsyrkande avslås 
 
att Mats Taavenikus (S) tilläggsyrkande avslås 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S) och Kenneth Stålnacke (-) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Mats Taavenikus m fl yrkande och Sanna Inga 
Poromaas m fl yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med Mats Taavenikus m fl yrkande röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Sten Nyléns m fl avslagsyrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 12 ja-röster och 13 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista. 
 
Sanna Inga Poromaa (V) anmäler Vänsterpartiets reservation till förmån för eget förslag 
Mats Taaveniku (S) anmäler Socialdemokraternas reservation till förmån för eget förslag 
Peter Aléx (FI) anmäler Feministiskt initiativs reservation till förmån för eget förslag 
_______  
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§ 98    2021.00550  906 
 
 
Kommunal skattesats 2022 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 skattekronor, samma nivå som år 2021, för 

år 2022  
 
att sänka den kommunala skattesatsen med 20 öre till att vara 22:85 skattekronor under 

planperioden 2023-2025 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 166, att den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 
skattekronor, samma nivå som år 2021, för år 2022 samt att den kommunala skattesatsen sänks med 
20 öre till att vara 22:85 skattekronor under planperioden 2023-2025. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
av Peter Aléx (FI) med bifall av Sanna Inga Poromaa (V) och Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att andra att-satsen avslås 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Aléx m fl yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
_____  
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§ 99     2019.01393  160 
 
 
Uppföljning av 2019-2020 års arbete i enlighet med kommunal strategi för arbete med 
samhällsstörningar 2019-2022  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-11-25--26, § 135, bland annat att anta Kommunal strategi för 
kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2022.  
 
Föreligger skrivelse 2021-04-29 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att uppföljning 
av angivna mål och aktiviteter i styrdokumentet ska ske årligen med start 2021. Kommunstyrelsen 
ansvarar för genomförande av denna uppföljning. Redovisning och rapporter från kommunala 
verksamheter och funktioner ska vara kommunstyrelsen tillhanda årligen senast 31 mars. Redovis-
ningen ska avse föregående år. 
 
Rapporten avser kommunstyrelsens uppföljning av kommunal strategi för arbete med samhälls-
störningar för åren 2019-2020. Kommunstyrelsen ska enligt styrdokumentet till kommunfullmäktige 
anmäla genomförd uppföljning och vid behov utebliven måluppfyllnad vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. 
 
I rapporten uppmärksammas nedanstående behov för grundläggande förutsättningar för att fortsatt 
erhålla en tillfredställande utveckling i enlighet med kommunens strategi för arbete med samhälls-
störningar 2019-2022; 
- Aktuella vakanser i kommunens centrala administrativa funktioner bör skyndsamt bemannas för 

erforderlig funktion. 
- Översyn av möjligheter för inrättande av en informationssäkerhetsfunktion - en informations-

säkerhetssamordnare - bör snarast ske samt överväganden om inrättande av en sådan funktion i den 
kommunala organisationen. 

- Utbildningsinsatser i olika form och forum behöver vidtas för samtlig personal i kommunen för att 
utveckla enskilds säkerhetsmedvetenhet och säkerhetskulturen generellt i organisationen. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-24, § 174, att godkänna rapport Uppföljning kommunal strategi för 
arbete med samhällsstörningar 2019-2022 upprättad 2021-04-23, att ge kommunledningsförvalt-
ningen i uppdrag att vidare undersöka i rapporten identifierade behov och redovisa förutsättningar för 
åtgärder och eventuella konsekvenser till kommunstyrelsen senast 2021-12-06, att redovisa rapporten 
samt vidtagna åtgärder till kommunfullmäktige vid dess sammanträde 2021-06-07--06-08, att lägga 
miljö- och byggnämndens rapport till handlingarna samt att uppmana övriga nämnder och bolag att 
lämna in sina rapporter. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
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§ 100     2021.00127  900 
 
 
Årsredovisning 2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa årsredovisning för redovisningsåret 2020   
 
att fastställa den kommunövergripande uppföljningen av barn- och ungdomspolitiska 

strategin enligt förslagets bilaga 2 som en bilaga till årsredovisning 2020 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-03-17 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att den 
kommunala koncernen redovisade ett resultat på 390 mnkr för verksamhetsåret 2020. Kommunens 
resultat exklusive stadsomvandlingen blev 12 mnkr och balanskravsutredningen visar ett resultat på 24 
mnkr. Av nämnderna är det bara socialnämnden som visar ett negativt resultat som en följd av Covid-
19.  
 
Året har präglats starkt av den pågående pandemin som har påverkat kommunens verksamhet på 
många plan. Allt ifrån ledning och styrning som fått digitaliserats, krisledningsnämnden har samlats 
vid ett par tillfällen för övning till verksamheterna som anpassat sig utifrån restriktionerna för att 
minska smittspridningen. Trots pandemin har verksamheterna inte drabbats av så omfattande 
sjukfrånvaro att kärnuppdraget inte kunnat utföras. Flera intäktsfinansierade delar av verksamheten 
har haft intäktsbortfall på grund av pandemin och kommunen har lämnat extra stöd till främst 
föreningslivet men även vissa påverkade branscher i linje med nationella beslut.  
 
Av de finansiella målen är det två mål som inte är uppnådda och ett som bara kan anses vara delvis 
uppnått. Målet om att resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och stadsbidrag och att det samlade 
resultatet under en treårsperiod ska uppgå till 3 % är inte uppnått. För 2020 hade kommunen nyttjat 
resultatutjämningsreserven i budgeten och hade därför en budget som översteg budgetutrymmet med 
10 mnkr. Resultatet är trots det positivt då kommunen gör ett överskott om 12 mnkr så resultatut-
jämningsreserven behövde aldrig nyttjas.  
 
Kommunen når trots det positiva resultatet bara upp till ett överskottsmål på 0,76 % vilket är betydligt 
lägre än målet på minst 2 %. Målet om att kommunen ska investera tillräckligt i sina fastigheter för att 
undvika kapitalförstöring har inte kunnat utvärderas, då relevanta underlag för utvärdering saknas. 
Arbete pågår med att ta fram underlag för detta. Målet anses därför inte uppnått. Målet om att 
upplåning endast ska göras för större investeringsprojekt anses bara vara delvis uppnått.  
 
Målformuleringen tar inte hänsyn till re-investeringar som bör självfinansieras för att kommunen 
långsiktigt ska ha en sund ekonomi och detta bör framgå av målformuleringen som därför behöver ses  
över.  Övriga finansiella mål är uppnådda. Detta indikerar att kommunen behöver vidta åtgärder för att 
långsiktigt ha en ekonomi i balans.  
 
En uppföljning av verksamhetsmålen för året utmanar fortfarande då samordningen i organisationen 
inte är fullt ut genomförd i enlighet med den reviderade policyn för god ekonomisk hushållning som 
antogs i april 2020. Det innebär att mätbarheten i nämndernas mål är begränsade och de är inte heller 
fullt ut kategoriserade i de sex perspektiven.  
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§ 100 forts     2021.00127  900 
 
 
Målinriktningen näringsliv/utveckling kan inte värderas då mätpunkten ligger för tidigt i förhållande 
till när målinriktningen sattes. Målinriktningen ekonomi anses vara uppnådd på en 
kommunövergripande nivå då kommunen redovisar ett överskott.  
Den sammanvägda bedömningen av god ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i huruvida 
kommunen tillämpat sin egen policy för god ekonomisk hushållning samt uppnått sina finansiella mål 
och styrelsens och nämndernas verksamhetsmål. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-03-22, § 64, att godkänna årsredovisning för redovisningsåret 2020 
samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till förtydligande och revide-
ringar i policy för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen föreslår vidare att årsredovisning för 
redovisningsåret 2020 fastställs. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-04-12, § 49, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att 
nämnderna ska komplettera sina verksamhetsberättelser till nästa kommunfullmäktige med en 
sammanfattning av arbetet med den barn- och ungdomspolitiska strategin. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2021-05-03, § 123, att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
sammanfatta samtliga nämnders kompletteringar av arbetet med den barn- och ungdomspolitiska 
strategin och tillföra denna sammanfattning som en bilaga till årsredovisningen.  
 
Föreligger skrivelse 2021-05-18 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen 
har sammanfattat kommunstyrelsens eget arbete med den barn- och ungdomspolitiska strategin, en 
kommunövergripande sammanfattning av samtliga nämnders samt kommunstyrelsens förvaltning och 
uppdragsverksamheternas arbete med barn- och ungdomspolitiska strategin under år 2020. 
 
Den barn- och ungdomspolitiska strategin är ett av flera horisontella perspektiv som ska prägla den 
kommunala verksamheten. Liksom merparten av de horisontella perspektiven bygger den barn- och 
ungdomspolitiska strategin på lagstiftning. Kommunkoncernen har konstaterade utmaningar i att 
skapa en systematik i planering, verkställighet och uppföljning av de horisontella perspektiven som 
verkligen genomsyrar verksamheterna, vilket även redovisas i riskanalysen i 2020 års förvaltnings-
berättelse. Den kompletterande redovisningen av den barn- och ungdomspolitiska strategin är ett 
delsteg i att ta ett mer sammanhållet grepp om samtliga horisontella perspektiv. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-24, § 181, att godkänna kommunstyrelsens uppföljning av barn- 
och ungdomspolitiska strategin år 2020 enligt förslagets bilaga 1 samt att godkänna den 
kommunövergripande uppföljningen av barn- och ungdomspolitiska strategin enligt förslagets bilaga 2 
som en bilaga till årsredovisningen för år 2020  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att årsredovisning för redovisningsåret 2020 fastställs samt att den 
kommunövergripande uppföljningen av barn- och ungdomspolitiska strategin enligt förslagets bilaga 2 
fastställs som en bilaga till årsredovisning 2020. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger   
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§ 101    2021.00320  912 
 
 
Revisionsberättelse 2020, kommunens revisorer 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga revisionsberättelsen för år 2020 med beaktande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger av Kiruna kommuns revisorer upprättad revisionsberättelse för år 2020. Granskningen har 
utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions-
reglemente. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna. 
 
Revisorerna bedömer; 
- sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
- att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige tidigare uppställt.  
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som 

fullmäktige tidigare uppställt. Revisorerna vill dock uppmana kommunstyrelsen att fortsätta 
prioritera målarbetet, utifrån att verksamhetsmålen inte är tillräckligt mätbara. 

 
Revisorerna riktar allvarlig kritik mot kommunstyrelsen med anledning av bristerna i kommunens 
investeringsprocess. Revisorerna bedömer vidare att kommunstyrelsen inte vidtagit tillräckligt med 
åtgärder med anledning av påvisade brister avseende kommunens upphandlingsverksamhet.  
 
Revisorerna är även kritiska, utifrån sin granskning av kommunens och de kommunala bolagens 
hållbarhetsarbete, till att kommunstyrelsen inte tydligt definierat vad hållbarhet och hållbar utveckling 
innebär för kommunen samt att det saknas en tydlig planering och uppföljning av kommunens 
hållbarhetsarbete avseende miljö- och klimat. 
 
Revisorerna riktar slutligen kritik mot kommunstyrelsen som i likhet med år 2019 inte överlämnat 
delårsrapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.  
 
Revisorerna tillstyrker, trots ovan riktad kritik, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige 
godkänner kommunens årsredovisning för år 2020.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att revisionsberättelsen för år 2020 läggs med beaktande till handlingarna 
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Yttranden i kommunfullmäktige: Kommunrevisorernas ordförande Ann-Kristin Nilsson (S), Sanna 
Inga Poromaa (V) 
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om revisionsberättelsen för år 2020 läggs med beaktande till 
handlingarna. 
______ 
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§ 102    2021.00320  912 
 
 
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bevilja kommunstyrelsen och nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger av Kiruna kommuns revisorer upprättad revisionsberättelse för år 2020. Revisorerna 
tillstyrker, trots riktad kritik, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för år 2020.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder beviljas 
_______ 
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§ 103     2020.00581  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, 
objekt snökanoner Luossabacken 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  tilläggsbudgetera investeringsmedel om 3 200 tkr till kommunstyrelsens investerings-

budget 2021, kommunledningsförvaltningens avdelning fritid och service, för objekt 
Snökanoner Luossabacken   

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-18 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Luossa-
backens alpina anläggning har under de senaste åren genomgått en utveckling mot en mer professionell 
och kundorienterad verksamhet. Liftsystemet har byggts ut och även förutsättningarna att producera 
snö i större omfattning och över hela systemet har skapats. Intäkterna i backen fördubblades säsongen 
2020-2021 till omkring 1,6 mnkr, och säsongen 2021-22 är målbilden en intäkt på 2 mnkr. 
 
Snökanonerna är dock gamla, slitna och av olika märken med varierande prestanda. De senaste vintern 
tog snöläggningen närmare 3 månader, med höga personalkostnader och elkostnader som följd. 
Beroende på utfall av upphandling behöver 7-10 kanoner, eventuellt kombinerat med ett vridbart torn, 
köpas in till anläggningen. Beräknad investering utifrån 8 stycken högpresterande automatkanoner är 3 
200 tkr.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 182, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, 
kommunledningsförvaltningens avdelning fritid och service, tilläggsbudgeteras investeringsmedel om  
3 200 tkr för objekt Snökanoner Luossabacken. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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§ 104     2021.00473  901 
 
 
Särskilt ägardirektiv avseende styrelsearvoden för Kirunabostäder AB och Tekniska 
Verken i Kiruna AB, kommunledningsförvaltningen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta särskilt ägardirektiv avseende styrelsearvoden och lekmannarevisorer för 

Kirunabostäder AB och Tekniska Verken i Kiruna AB enligt följande: 
- årsarvode för ordförande och vice ordförande i Tekniska Verken i Kiruna AB och 

Kirunabostäder AB utgår i enlighet med årsarvode för miljö- och byggnämndens 
presidium 

- inget årsarvode utgår för ledamöter och lekmannarevisorer 
- sammanträdesarvoden utgår i enlighet med Kiruna kommuns arvodesreglemente 
- sammanträdesarvodena gäller för perioden 1/3 innevarande år till 28/2 nästkommande 

år 
 
att i och med detta beslut revidera bilaga § 3a i Arvodesreglementet 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-06 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att då osäkerhet 
har uppstått om vilka arvodesregler som ska tillämpas på Kirunabostäder AB och Tekniska Verken i 
Kiruna AB har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till särskilt ägardirektiv avseende 
styrelsearvoden för bolagen.  
 
Förslaget innebär att bolagens presidium erhåller samma årsarvode som miljö- och byggnämndens 
presidium. Vidare innebär förslaget att inget årsarvode ska utgå för ledamöter och lekmannarevisorer i 
bolagen i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige där årsarvodet för ledamöter tagits bort 
och årsarvodet kvarstår endast för ledamöter i överförmyndarnämnden och kommunens revisorer. 
Lekmannarevisorer i bolagen är tillika kommunens revisorer. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 184, att särskilt ägardirektiv avseende styrelsearvoden och 
lekmannarevisorer för Kirunabostäder AB och Tekniska Verken i Kiruna AB antas enligt följande: 
- årsarvode för ordförande och vice ordförande i Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB 

utgår i enlighet med årsarvode för miljö- och byggnämndens presidium 
- inget årsarvode utgår för ledamöter och lekmannarevisorer 
- sammanträdesarvoden utgår i enlighet med Kiruna kommuns arvodesreglemente 
- sammanträdesarvodena gäller för perioden 1/3 innevarande år till 28/2 nästkommande år 
samt att i och med detta beslut revideras bilaga § 3a i Arvodesreglementet 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 105     2020.00581  906 
 
 
Överföring av investeringsmedel för skolgårdar från kultur- och utbildningsnämnden till 
Kirunabostäder AB, kultur- och utbildningsnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  överföra medel om 500 tkr för investering skolgård Luossavaara skola samt 500 tkr för 

investering skolgård Bergaskolan år 2021 till kommunstyrelsens uppdragsverksamhet 
kommunala fastigheter för dessa ändamål 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 202-03-11 från kultur- och utbildningsnämndens ordförande av vilken framgår att  
nämnden har erhållit 500 tkr i investeringsmedel för Luossavaara skolans skolgård och 500 tkr för 
Bergaskolans skolgård. Kirunabostäder AB är utförare av investeringsåtgärderna och har även har 
fortsatt ansvar för underhållet av åtgärderna. Kultur- och utbildningsnämnden föreslår därmed att 
överföra investeringsmedel på 1 000 tkr till KBAB, som i samverkan med kultur- och 
utbildningsförvaltningen avgör vilka insatser som ska genomföras. 
 
Ordförande i kultur- och utbildningsnämnden föreslår  
 
att  500 tkr för investering skolgård Luossavaara skola samt att 500 tkr för investering 

skolgård Bergaskolan överförs till Kirunabostäder AB 
 
att  Kirunabostäder AB i samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen avgör vilka 

insatser på respektive skolgård som ska genomföras 
 
att  Kirunabostäder AB har ansvar för utförandet och fortsatt underhåll av åtgärderna 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2021-05-03 från Kirunabostäder AB av vilket framgår att Kirunabostäder är positiv 
till förslaget från kultur- och utbildningsnämnden. Inom fastighetsförvaltningens investeringsbudget 
äskas medel för ny- och reinvesteringar på lekplatser. Kirunabostäder AB har ett samarbete med både 
skolan och förskolan där de tillsammans går igenom behov av lekutrustning. Behovet av ny 
lekutrustning prioriteras där det är störst behov av byte eller ny lekutrustning. En genomgång av 
lekplatserna pågår på landsbygden eftersom det finns behov av ny utrustning där.  
 
I år planerar Kirunabostäder AB att investera 300 tkr på Luossavaaraskolan från IV medel fastighets-
förvaltningen. Kultur- och utbildningsnämndens förslag innebär att Kirunabostäder AB samordnar 
resurserna vilket gör att Kirunabostäder AB får ut mer för investerade medel och får därmed bättre 
lekplatser på skolor och förskolor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 185, att 500 tkr för investering skolgård Luossavaara skola 
samt att 500 tkr för investering skolgård Bergaskolan överförs år 2021 till kommunstyrelsens 
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter för dessa ändamål 
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Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______ 
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§ 106     2020.01191  444 
 
 
Samråd, Lokalisering ny järnvägsstation, Trafikverket 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna att föreslaget utredningsalternativ avviker från utpekat stationsläge i 

kommunens översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort, trafikplan 
Kiruna centralort, fördjupad trafikplan och Kiruna utvecklingsplan 

 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger remiss 2021-050-05 från Trafikverket av vilken framgår att Trafikverket har tagit fram en 
samrådshandling för lokalisering ny järnvägsstation i Kiruna. Trafikverket har nu startat arbetet med 
att fortsätta utreda placering av ny järnvägsstation i Kiruna. Syftet med samrådet är att tidigt i 
processen inhämta synpunkter och underlag inför det kommande planarbetet med framtagande av 
järnvägsplan.   
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger förslag 2021-05-17 till samrådsyttrande från kommunledningsförvaltningen. Av förslaget till 
yttrande framgår bland annat att Kiruna kommun ställer sig positiv till att Trafikverket förordar att ny 
järnväg dras via västra korridoren och att en centrumnära järnvägsstation kan etableras. Kommunen 
har inga synpunkter gällande de bortvalda alternativen. 
 
Utifrån den information som framkommit, bedömer kommunen att Trafikverket har gjort en korrekt 
bedömning vid valet att förorda den västra korridoren. Barriärerna i landskapet kan samlas och detta 
bör ge bättre förutsättningar för att skapa passager för såväl rennäringen som friluftslivet. Det är 
positivt om järnvägen dras parallellt med väg 870 i så hög utsträckning som är tekniskt möjligt. 
 
Östra korridoren skulle leda till större direkta markanspråk för rennäringen, och även få konsekvensen 
att skoterleder, skidspår m.m. skulle behöva dras om, vilka i sin tur skulle behöva omlokaliseras till nya 
områden och leda ökade indirekta markanspråk. Bortvalet av östra korridoren leder till att hållplats 
inte kan uppföras vid flygplatsen. Den begränsade nyttan som hållplatsen vid flygplatsen bedöms 
tillföra, överväger inte det intrången som den östra korridoren medför.  
 
Påverkan på rennäringen är den enskilt svåraste frågan, och kommunen förväntar sig att Trafikverket i 
samarbete med länsstyrelsen, kommunen och berörda samebyar gör sitt yttersta för att utreda och vidta 
skadeförebyggande åtgärder. 
 
I kommunens översiktsplan, fördjupad översiktsplan, trafikplan, fördjupade trafikplan och utvecklings-
plan anges att kommunens ska verka för etableringen av en centrumnära järnvägsstation och att ett 
resecentrum ska upprättas vid platsen. Läget för resecentrum har pekats ut söder om stadshustorget, 
vilket motsvarar utredningsalternativet Kiruna nya centrum. Kiruna kommun styrker Trafikverkets  
förslag om ny järnväg via västlig korridor till stationslokalisering LON med ett centrumnära läge.  
Läget för resecentrum har pekats ut söder om stadshustorget, vilket motsvarar utredningsalternativet 
Kiruna nya centrum. Kiruna kommun styrker Trafikverkets förslag om ny järnväg via västlig korridor 
till stationslokalisering LON med ett centrumnära läge. 
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Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-24, § 186, att anta förslaget till yttrande som sitt eget till 
Trafikverket efter redaktionella justeringar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna avvikelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att fullmäktige godkänner att utredningsalternativet som kommunen 
förordar avviker från utpekat stationsläge i kommunens översiktsplan, fördjupad översiktsplan för 
Kiruna centralort, trafikplan Kiruna centralort, fördjupad trafikplan och Kiruna utvecklingsplan. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
av Roger Suup (S) med bifall av Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag avslås 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Annica Henelund (C), Rune Lans (C), Magnus 
Gustafsson (C), Sanna Inga Poromaa (V), Per-Gustav Idivuoma (SL), Sten Nylén (-) och Peter Stenberg 
(KD) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Roger Suups yrkande under proposition och finner 
därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Noteras till protokoll av Sanna Inga Poromaa (V) , att det inte går att ta ställning till förslaget med 
anledning av att kommunstyrelsen inte tillräckligt tydligt tagit upp vikten av att Trafikverket avsätter 
medel för skadeförebyggande åtgärder i samråd med samebyarna. 
 
Noteras till protokoll av Per-Gustav Idivuoma (SL), att det inte går att ta ställning till förslaget med 
anledning av att kommunstyrelsen inte tillräckligt tydligt tagit upp vikten av att Trafikverket avsätter 
medel för skadeförebyggande åtgärder i samråd med samebyarna. 
________ 
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Taxa för småhustomter, tomtpriser med koppling till storleken på tomten, 
kommunledningsförvaltningen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige 2019-11-25, § 150, vad gäller priser för 

småhustomter i Kiruna tätort och Jukkasjärvi om 250 tkr och i Svappavaara och Vittangi 
100 tkr 

 
att fastställa priset för småhustomter i Kiruna tätort, Jukkasjärvi, Svappavaara och Vittangi 

till 500 kr per kvadratmeter 
 
att  för tomter i övriga orter kvarstår priset per objekt enligt tidigare beslut i kommunfull-

mäktige  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-11-04, § 311, att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över 
tomtpriserna så att det finns en koppling till storleken på tomten. 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-17 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att förslaget 
innebär att ett fast pris utgår för småhustomter upp till 500 kvadratmeter och för större tomter betalas 
ett högre pris för tillkommande kvadratmetrar. Nuvarande pris, fastställt av kommunfullmäktige, för 
småhustomt oavsett storlek i Kiruna tätort och Jukkasjärvi uppgår till 250 000 kr vilket innebär ett 
kvadratmeterpris på 500 kr beräknat på en tomtstorlek på 500 kvadratmeter. Nuvarande pris för 
småhustomt i Svappavaara uppgår till 100 000 kr och på övriga orter fastställs priset per objekt. 
 
Om en tomt är mindre än 500 kvadratmeter gäller enligt förslaget det av kommunfullmäktige fasta 
priset (nuvarande 250 000 kr, respektive 100 000 kr). Om en tomt exempelvis är 575 kvadrat meter 
blir försäljningspriset 250 000 kr plus 75 kvm x 500 kr = 287 500 kr. En tomt på 600 kvm kommer 
enligt förslaget att kosta 250 000 + 100 x 500 kr = 300 000 kr. En tomt på 1000 kvm kostar enligt 
förslaget 500 000 kr. 
 
Om kommunfullmäktige ändrar det fasta priset för småhustomter ändras även kvadratmeterpriset i 
motsvarande grad. Om kommunfullmäktige fastställer priset för småhustomt till exempelvis 400 000 
kr blir tillkommande kvadratmeterpris för tomter större än 500 kvm 800 kr för varje tillkommande 
kvadratmeter tomt. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 187, att tidigare beslut i kommunfullmäktige 2019-11-25, § 
150, upphävs vad gäller priser för småhustomter i Kiruna tätort och Jukkasjärvi om 250 tkr och i 
Svappavaara och Vittangi 100 tkr, att priset för småhustomter i Kiruna tätort, Jukkasjärvi och Svappa-
vaara och Vittangi fastställs till 500 kr per kvadratmeter samt att för tomter i övriga orter kvarstår 
priset per objekt enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. 
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Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) med bifall av Mats Taaveniku (S) och Jonas Stålnacke (S) 
 
att Svappavaara och Vittangi utgår i första 1:a och andra 2:a att-satsen 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Magnus Gustafsson (C) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sanna Inga Poromaa m fl yrkande under 
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Sanna Inga Poromaas yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 13 ja-röster och 11 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista. 
 
Sanna Inga Poromaa (V) anmäler Vänsterpartiets reservation mot beslutet till förmån för eget förslag 
Mats Taaveniku (S) meddelar Socialdemokraternas reservation till förmån för eget förslag 
_______   
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Friköp av tomträtter, försäljningspris på villatomt och fritidshustomt med tomträtt, 
kommunledningsförvaltningen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att priset vid försäljning av småhustomt med tomträtt ska uppgå till 50 procent av mark-

taxeringsvärdet vid försäljningstillfället, för privatpersoner och dödsbon, dock max 500 kr 
per kvadratmeter 

 
att priset vid försäljning av fritidshustomt med tomträtt ska uppgå till 50 procent av 

marktaxeringsvärdet vid försäljningstillfället, men med lägsta pris 0,8 prisbasbelopp och 
maximalt 500 kr per kvadratmeter, för privatpersoner och dödsbon  

 
att priset vid försäljning av småhustomt och fritidshustomt för övriga juridiska personer 

uppgår till 100 procent av marktaxeringsvärdet 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-17 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen 
har vid verksamhetsdialog med kommunledningen fått i uppdrag att inkomma med förslag på sänkt 
prissättning vid försäljning av villatomt med tomträtt då marktaxeringsvärdena som försäljningspriset 
baseras på kraftigt ökat mellan åren 2012 och 2018. 
 
Kommunfullmäktige fastställde 1997-02-10 att utförsäljning av tomträtter för småhustomter och 
tomträtter för fritidshus sker till ett pris av 75 % av det vid försäljningstillfället gällande marktaxerings-
värdet och att försäljningspriset ej får bli lägre än 0,8 basbelopp. Prisbasbeloppet 2021 uppgår till  
47 600 kr. 
 
Skatteverket genomför fastighetstaxering för alla småhus vart tredje år. Inför taxeringen tar Skatte-
verket tillsammans med Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare över hela landet fram 
underlag som används för att räkna ut korrekta taxeringsvärden. Taxeringsvärdena baseras inte på ett 
riksgenomsnitt, utan grundar sig på faktiska försäljningar i närområdet eller liknande områden.  
Fastighetstaxering de tre senaste gångerna har skett för år 2012, 2015, 2018 och nästa taxeringstillfälle 
blir för år 2021.  
 
Då kommunfullmäktige fastställt samma princip för utförsäljning av småhustomter och fritidshus med 
tomträtt föreslår förvaltningen att samma princip även fortsättningsvis ska gälla för småhustomter och 
fritidshus. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 188, att priset vid försäljning av småhustomt med tomträtt 
ska uppgå till 50 procent av marktaxeringsvärdet vid försäljningstillfället, för privatpersoner och 
dödsbon, dock max 500 kr per kvadratmeter, att priset vid försäljning av fritidshustomt med tomträtt 
ska uppgå till 50 procent av marktaxeringsvärdet vid försäljningstillfället, men med lägsta pris 0,8 
prisbasbelopp och maximalt 500 kr per kvadratmeter, för privatpersoner och dödsbon samt att priset  
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vid försäljning av småhustomt och fritidshustomt för övriga juridiska personer uppgår till 100 procent 
av marktaxeringsvärdet 
 
Yrkande och beslutsgång 
  
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C), Sten Nylén (-), Mats Taaveniku (S) och Siv 
Gunillasson Sevä (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokoll av Mats Taaveniku (S) att potentiella kostnader i samband med försäljning av 
tomt med tomträtt behöver utredas 
______  
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§ 109     2020.00154  906 
 
 
Omfördelning av kommunstyrelsens driftbudget 2021, kommunledningsförvaltningen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  omfördela kommunstyrelsens driftbudget 2021 medel om 1 855 tkr från kostnadsställe 

905200, Lönerevision centrala medel, till kostnadsställe 905101, kommunstyrelsens 
oförutsedda 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-20 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att efter löne-
revisionen genomförts finns det kvar budget om 1 855 000 kr på kostnadsställe 905101, Lönerevision 
centrala medel. Denna budget kommer inte nyttjas under året varför det är bättre att den förs över till 
kommunstyrelsens oförutsedda och kan användas till oförutsedda utgifter under året.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 193, att kommunstyrelsens driftbudget 2021 omfördelas 
medel om 1 855 tkr från kostnadsställe 905200, Lönerevision centrala medel, till kostnadsställe 
905101, kommunstyrelsens oförutsedda. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) 
 
att överföra 1 855 tkr från kostnadsställe 905200, Lönerevision centrala medel, till 

socialnämnden för inköp av arbetskläder och skor till personalen 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sanna Inga Poromaas yrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
_______  
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Anhållan om investeringsmedel, stadsomvandlingen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera medel om 37 730 tkr till stadsomvandlingens investeringsobjekt ”IV-

11108 - Ofördelad budget NKC Mark och infrastruktur”  
 
att ta medel från stadsomvandlingens eget kapital för GP2-avtalet 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-24 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att ersättningen 
till kommunen för Gruvstadspark 2-avtalet uppgår till 2 920 000 tkr plus 352 465 tkr i indexupp-
räkning. Total ersättning för GP2-avtalet uppgår till 3 272 465 tkr. Beviljad budget till verksamhets-
lokaler, infrastruktur, konstnärlig gestaltning och övrigt uppgår till totalt 2 996 386 tkr och ofördelat 
belopp uppgår till 1 333 508 tkr. 
 
Enligt gällande delegationsordning punkt 3.2.2 kan biträdande kommundirektör besluta att omfördela 
fastställd investeringsbudget upp till 20 mnkr mellan stadsomvandlingsfinansierade projekt. Ersättning 
för infrastruktur och mark uppgår totalt till totalt 751 994 tkr och beviljad budget uppgår till 614 264 
tkr. Kvarvarande inte tilldelad ersättning i GP2-avtalet till mark och infrastruktur för anläggande i nya 
Kiruna centrum uppgår till 137 730 tkr varför kommunledningsförvaltningen begär att beloppet 
tilläggsbudgeteras området infrastruktur och mark för fördelning till investeringsprojekt inom 
utvecklingsplaneområdet. 
 
Pågående investeringsprojekt redovisas regelbundet till kommunstyrelsen i ekonomisk rapport 
stadsomvandling. Ersättning för infrastruktur i GP3-avtalet uppgår till ca 297 000 tkr och utbetalas till 
kommunen i slutet på december 2021. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 194, att stadsomvandlingens investeringsobjekt ”IV-11108 - 
Ofördelad budget NKC Mark och infrastruktur” tilläggsbudgeteras med medel om 37 730 tkr samt att 
medel tas från stadsomvandlingens eget kapital för GP2-avtalet.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
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Kuttainens isbana 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera medel om 250 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget år 2021, 

uppdragsverksamhet gatu-park för asfaltering av Kuttainens isbana 
 
att säkerställa att markägande och miljöaspekter ej utgör ett hinder 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Krister Pounu (KD) väcker rubricerad frågeställning. Krister Pounu anhåller om tilläggsbudgetering 
inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 med medel om 250 tkr för asfaltering av Kuttainens 
ishockeybana.   
 
Skälet är att det kommer vara flera asfalteringar i Kuttainen och ishockeybanans asfalt har omfattande 
skador av tidens tand. Kuttainen idrottsförening har hämtat anbud av entreprenör Orefield, där NCC 
levererar asfalten. I övriga byn är Kuttainen vägförening beställare. Hockeyplanen används även som 
en tennisplan, men det har inte varit möjligt en längre tid då skadorna varit så omfattande.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 195, att medel om 250 tkr tilläggsbudgeteras kommun-
styrelsens investeringsbudget år 2021, uppdragsverksamhet gatu-park för asfaltering av Kuttainens 
isbana. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
att säkerställa att markägande och miljöaspekter ej utgör ett hinder 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs m fl yrkande 
________  
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Detaljplan för del av Luossavaara 1:2, Lokstallet, förtätning av kulturmiljö, bostäder, 
antagande 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta detaljplan för del av Luossavaara 1:2, Lokstallet, förtätning av kulturmiljö, bostäder   
   
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-08, § 55, att godkänna samrådsredogörelsen att minska plan-
området jämfört med området i samrådsskedet att skicka ut detaljplanen på granskning. 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-04 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen 
har varit ute på granskning under 2021-02-18 – 2021-03-11. Under den här tiden har samråd skett med 
berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra 
med väsentligt intresse av planen. Granskningshandlingar har skickats ut till ovan nämnda, vilka har 
beretts tillfälle att yttra sig över upprättat detaljplaneförslag. Under granskningstiden har totalt nio 
skriftliga yttranden inkommit 
 
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena. 
Därutöver har det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar samt kompletteringar och 
förtydliganden av sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller huvudsakliga innehåll. 
 
Ändringar i plankarta; 
- Bestämmelsen [p1] har tagits bort och bestämmelsen [p2] har omformulerats. Samtliga placerings-

bestämmelser har därefter setts över vilket inneburit att bestämmelser slagits samman och bytt index. 
- Två ytor för komplementbyggnader [korsmark] har lagts till. 
- Utformningsbestämmelser [f9] och [f10] har lagts till. 
- Utformningsbestämmelse [f6] har uppdaterats till att endast omfatta huvudentréer. 
- Generell bestämmelse om bebyggandets omfattning (uppförande av enklare komplement på 

prickmark) har tagits bort. 
- Bestämmelse om markreservat för underjordiska ledningar [u1] har lagts till. 
- Den norra av de två ytorna längs Norra Stallvägen där tillkommande bebyggelse avses placeras har 

justerats och gjorts något större (cirka 4 meter längre). 
- Grundkartan har uppdaterats med befintliga rättigheter inklusive beslutsnummer. 
 
Ändringar i planbeskrivning 
- Bullerutredningen har reviderats (Trafikbullerutredning Lokstallarna Kiruna, 2021-04-27) och 

avsnittet Trafikbuller s. 28-31 har uppdaterats. 
- Avsnittet Industribuller s. 31-32 har förtydligats. 
- Avsnittet Riksintressen s. 6-8 har uppdaterats med en utförligare beskrivning av riksintresse för 

kommunikation. 
- Avsnittet Avfall s. 25-26 har uppdaterats utifrån bestämmelsen [f9]. 
- Avsnittet Tele- och datakommunikationer s. 24 har uppdaterats med information om att ledningsnät 

för bredband saknas inom planområdet. 
- Avsnittet Friytor och friluftsliv s. 15 har uppdaterats utifrån bestämmelsen [f10]. 
- Avsnittet Planförslag s. 18-22 har uppdaterats utifrån de bestämmelser som tagits bort, tillkommit 

eller omformulerats. 
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Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-24, § 198, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna 
detaljplanen. Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan för del av Luossavaara 1:2, Lokstallet, 
förtätning av kulturmiljö, bostäder, antas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______ 
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Detaljplan västra Stenbacken, nya fritidshusområden, antagande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan västra Stenbacken, nya fritidshusområden  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-11-02, § 326, att godkänna samrådsredogörelse att skicka ut 
detaljplan västra Stenbacken, nya fritidshusområden på granskning. 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-20 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen 
har varit ute på granskning under tiden 2020-11-18 – 2020-12-09 och 31 yttranden har inkommit. 21 av 
dem var från privatpersoner. Ett granskningsutlåtande har upprättats som redovisar och kommenterar 
synpunkterna. Ytterligare 3 arrendetomter har tagits bort enligt uppdrag. 
 
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena vilket 
beskrivs i granskningsutlåtandet. Därutöver har det i planhandlingarna gjorts mindre redaktionella 
ändringar samt kompletteringar och förtydliganden.   
 
Ändringar i plankarta  
- Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar [u] och luftledning [l] togs bort inom allmän 

plats.  
- Del av markreservat för allmännyttiga ledningar utökades till 10 meter.  
- Plankartan kompletterades med en bestämmelse om att enskild komplementbyggnad inte får 

överskrida en byggnadsarea om 30 m2.  
- Plankartan kompletterades med tre ytor (10x10 meter) för nätstationer [E2].  
- Bestämmelseformuleringen för [Kvartersmark närmare än 3 meter från gräns mot allmän platsmark 

får inte bebyggas] uppdaterades till [Byggnader inom användningsområdet Fritidshus får inte 
uppföras närmare allmän platsmark än 3 meter]. 

- Bestämmelseformuleringen för ändrad lovplikt uppdaterades.  
- Utformningsbestämmelsen rörande bastu omformulerades för att tydliggöra syftet. 
- Föreslagna partomter samt ytterligare 3 arrendetomter har tagits bort. Antal tomter reducerats från 

19 till 13. 

 
Ändringar i planbeskrivning  
- Ändring om att tillkommande båthus ska endast upplåtas till fritidshusarrendatorer.  
- Förtydligande gällande initiering och bildande av gemensamhetsanläggning.  
- Förtydligande om att platserna som pekats ut för arrendetomter översiktligt har inventerats för att    

hitta platser med bäst förutsättningar.  
- Förtydligande om att buller från skotertrafik inte bedöms överskrida riktvärdena för trafikbuller.  
- Information om att befintlig väganslutningen mot E10 saknar tillstånd varför kontakt med   
  Trafikverket måste tas för att säkerställa tillstånd för åtgärder i vägområdet (43 § väglagen).  
- Förtydligande angående hur friköp hanteras och vem som ansvarar för att initiera en sådan  
   förrättning. 
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I övrigt har mindre förändringar av redaktionell karaktär skett exempelvis har uppmärksammande 
felaktigheter rättats tills. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-24, § 199, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna  
detaljplanen med förändringen att ytterligare 3 arrendetomter tas bort. Kommunstyrelsen föreslår att 
detaljplan västra Stenbacken, nya fritidshusområden, antas. 
  
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Nylén (-) 
 
att godkänna detaljplanen med förändringen att ytterligare fyra arrendetomter, utöver 

kommunledningsförvaltningens föreslagna tre arrendetomter, tas bort 
 
av Sanna Inga Poromaa (V), Gunnar Selberg (C), Magnus Gustafsson (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att godkänna detaljplanen med förändringen att två arrendetomter utöver 

kommunledningsförvaltningens föreslagna tre arrendetomter, tas bort i dialog med 
fritidshusföreningen 

 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Sten Nyléns yrkande och Mats Taavenikus yrkande 
under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
Ordföranden ställer Mats Taavenikus yrkande och Sten Nyléns yrkande under proposition och finner 
därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mats Taavenikus yrkande 
 
De som röstar i enlighet med Mats Taaveniku yrkande röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Sten Nyléns yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 9 ja-röster, 2 nej-röster och 13 avstår i enlighet med bilagd voteringslista. 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats Taavenikus yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-06-07--08  75   
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 113 forts    2016.00139  313 
 
 
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Mats Taavenikus yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 15 ja-röster och 9 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista. 
_____   
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Motion, Utveckla del av "gröna stråket" till skulpturpark 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en 
av Roger Suup (S) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bland annat att Kirunas nya centrum blir av naturliga skäl väldigt komprimerat. 
Det mesta blir tillgängligt inom en snäv geografisk radie vilket är positivt och samtidigt en stor möjlig-
het. Det planerade ”gröna stråket” kan bli en fri och kulturell oas med dess tillgänglighet. En del av det 
”gröna stråket” kan exempelvis utvecklas till en skulpturpark. Ett embryo till skulpturpark finns redan i 
de skulpturer som framledes behöver flyttas från nuvarande centrum. Skulpturparken kan utvecklas 
med nya skulpturer om man tar fram en långsiktig plan och avsätter erforderliga resurser över tid.  
 
Motionären föreslår 
 
att Kiruna kommun undersöker förutsättningarna att utveckla en del av ”gröna stråket” till 

skulpturpark  
 
att Kiruna kommun ställer sig positiv till en skulpturpark parallellt med andra aktiviteter i 

”gröna stråket” 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-10-12, § 205, att inhämta yttrande i ärendet från kommunlednings-
förvaltningen. 
 
Föreligger yttrande 2020-02-12 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att planering 
pågår för hur skulpturerna i gamla centrum ska hanteras när de påverkas. Det första av kommunens 
skulpturer som påverkas är skulpturen Björn i järnvägsparken som enligt prognos måste flyttas senast 
2025 då parkdelen stängslas in.  
 
Idag är skulpturerna placerade på olika platser i centrum, då flera av dessa tillkommit som en del av 
konstnärlig gestaltning kopplat till en plats eller en byggnad. Det finns olika möjligheter vid en 
kommande flytt och placering av skulpturerna, såsom sprida ut dem likt idag eller att ha dem samlade i 
sin helhet eller ett urval. Att samla skulpturerna i en form av skulpturpark har bedömts som ett bra 
alternativ där skulpturerna kan stärka varandra, platsen och tillsammans få en annan slags dragnings-
kraft.  
 
Iden om en skulpturpark har förts in i programhandlingen för stadsparken. En skulpturpark kan se ut, 
utvecklas och användas på olika sätt men hur Kirunas skulpturpark faktiskt ska utformas, och vilka 
konstverk av det befintliga beståndet som kan placeras där, tas fram i nästa skede.  
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Enligt Policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning ska vid anläggning av ny offentlig utomhusmiljö, 
såsom en park, enprocentregeln tillämpas. Stadsparken bör därmed generera en del för konstnärlig 
gestaltning som till start skulle kunna användas för nytt/nya konstverk som kompletterar vårt 
befintliga bestånd i skulpturparken. Men hur den långsiktiga hanteringen och utvecklingen av 
skulpturparken bör se ut ligger i första hand hos kultur-och utbildningsförvaltningen.  
 
Då det dröjer år innan stadsparken och närområdet kan anses säkert och färdigt för att beredas till park 
kan skulpturerna behövas flyttas inom gruvstadsparken, eller annan plats, innan de når sin slutgiltiga 
plats.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 66, att motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens yttrande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-04-12, § 69, att med minoritetsbeslut bordlägga ärendet för att 
utreda om programhandlingen för stadsparken förändrats innan eller efter motionen inlämnades. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att  motionen anses besvarad med hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Motion, Jämställd idrott i Kiruna kommun 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår således 
 
att  motionen avslås med hänvisning till kultur- och utbildningsnämndens yttrande och att 

man inte bör belasta föreningslivet med ytterligare krav utan istället ska föreningarna 
investera sin tid på att aktivera barn och ungdomar 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-20, § 146, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en 
av Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI) väckt motion i rubricerat ärende.  
 
Av motionen framgår bland annat att under sommaren 2020 riktades extra uppmärksamhet mot 
kvinnors villkor inom idrotten av främst två skäl: Emma Eliassons sommarprat och DO-beslutet om att 
damerna i svenska fotbollslandslaget inte anses ha diskriminerats ekonomiskt jämfört med herrlands-
laget. Både hockeygiganten Eliasson och fotbollsstjärnan Nilla Fischer har i offentliga sammanhang 
vittnat om de ojämlika villkor som drabbar idrottsutövande flickor och kvinnor. Det gäller alltifrån 
fördelningen av eftertraktade träningstider till resurser i form av pengar, kompetens och materiel som 
läggs på målgruppen och i längden; möjligheten att kunna leva på och med sitt idrottsutövande.  
 
Strukturer på både lokal och global nivå begränsar idrottsutövande flickor och kvinnor lika märkbart i 
unga år som upp i vuxen ålder - och får många lovande talanger och stjärnor att sluta i förtid. Mäns och 
pojkars idrott investeras det i för att de ska bli bättre, medan flickor och kvinnor först måste bli bättre 
för att deras idrottande ska investeras i. Det kan vi inte längre acceptera i vår kommun. Kiruna har en 
stark idrottskultur och ett aktivt föreningsliv. Därför måste beslutsfattare se till att göra det som står i 
sin makt för att skapa lika villkor för idrottsutövande i Kiruna kommun, oavsett kön eller könsidentitet. 
De negativa erfarenheter som Eliasson fått med sig från Kiruna får inte förbli sanningen om hur flickors 
och kvinnors idrottsprestationer bemöts här. Medvetna satsningar för att behålla och locka tjejer till 
idrott ger resultat, men det krävs att föreningarna jobbar aktivt och målmedvetet med frågan.  
 
Kommunen bör visa vägen för föreningarnas jämställdhetsarbete genom att villkora och följa upp 
föreningsstödet som utbetalas idag, med obligatoriska aktiviteter för att säkra jämställdhet inom 
idrotten. Idag finns inga sådana krav från kommunens sida.  
 
Motionärerna föreslår 
 
att  Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet uppdateras med tydliga 

krav på uppvisande av ett aktivt jämställdhetsarbete som ett av villkoren för att erhålla 
aktivitetsstöd 

 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-11-16, § 235, att inhämta yttrande från kultur- och utbildningsnämnden. 
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Föreligger protokoll 2021-03-04, § 34, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att 
nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande tillsammans med kompletteringen så som 
nämndens eget. 
 
Av kultur- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2021-01-28 framgår bland annat att förvaltningen 
anser att nämndens antagna bidragsregler påvisar att föreningar ska ha demokratiska principer, 
erbjuda verksamhet som är öppen för alla och att alla föreningsaktiviteter i Kiruna kommun ska 
kännetecknas av respektfullt bemötande mot varandra i både ord och handling, delaktighet och 
gemenskap. Det handlar om ett aktivt och kontinuerligt jämställdhetsarbete för föreningarna. 
 
Ett obligatoriskt fält kan läggas till ansökan för aktivitetsstöd, som belyser hur föreningen för stunden 
arbetar med ett aktivt jämställdhetsarbete, detta fält bör läggas till alla bidrag som kan sökas av 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Ett förvaltningsövergripande arbete bör göras för 
uppföljning av föreningarnas jämställdhetsarbete. Detta arbete kräver personalresurser och de 
förvaltningar som har bidrag, avtal och lokaler som riktar sig till föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet bör gemensamt fördela översynen och uppföljningen av föreningarna. Kiruna 
kommun bör se över fördelningen av träningstider i kommunens idrottshallar och lokaler för att 
fördelningen mellan idrotterna oavsett ålder, kön och social status ska vara mer jämlik samt att en 
nulägesanalys genomförs med intentionen att ta reda på vilka det är som leder barn och unga i sin 
idrott idag. 
 
Av förvaltningens kompletterande yttrande 2021-02-24 framgår att en relevant fråga är hur Kiruna 
kommun kan uppmuntra och stödja föreningarna till ett gott jämställdhetsarbete i sina verksamheter, 
istället för att utdela eventuella straff i form av minskade bidrag? Om motionen bifalls är det också 
viktigt att fundera på hur kommunen ska hantera, bedöma och värdera den information som 
föreningarna i så fall lämnar in i ärendet. Förvaltningens bedömning är att detta skulle behöva vara ett 
kommunövergripande arbete som kräver extra tillskott av resurser. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-05-24, § 69, att motionen avslås med hänvisning till kultur- och 
utbildningsnämndens yttrande och att man inte bör belasta föreningslivet med ytterligare krav utan 
istället ska föreningarna investera sin tid på att aktivera barn och ungdomar. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Peter Stenberg (KD) med bifall av Magnus Gustafsson (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
av Christine Brännvall (FI) med bifall av Sanna Inga Poromaa (V), Åsa Larsson Blind (SL), 

Mats Taaveniku (S), Sten Stridsman (V) och Kenneth Stålnacke (-) 
 
att motionen bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C) och Jimmy Johansson (C) 
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Mötet ajourneras i 20 minuter för kafferast 
 
Mötet återupptas 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Christine Brännvalls  m fl yrkande under 
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Christine Brännvalls m fl avslagsyrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 13 ja-röster och 12 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista. 
______  
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Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner: 
 

- ”Felparkering”, väckt av Mats Fredlund (SD) 
 
- ”Snöröjning i Kiruna kommun”, väckt av Mats Fredlund (SD) 
 
- ”Gångbanor”, väckt av Mats Fredlund (SD) 
 
- ”Utreda fartbegränsande åtgärder utanför samtliga skolor och förskolor”, väckt av 

Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI) 
 
 -”Utveckling av funktionen I väntar på ambulans (IVPA), väckt av Christine Brännvall 

och Peter Alex (FI) 
______ 
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§ 117     2021.00339  700 
 
 
Interpellation, Äldreboendeplatser 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anse interpellationen besvarad 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-04-12, § 72, att rubricerade interpellation, ställd till 
socialnämndens ordförande Anne Kotavuopio-Jatko (-) av Mats Taaveniku (S), ska besvaras vid nästa 
sammanträde. 
 
Av interpellationen framgår frågeställningar om hur behovet ser ut när det gäller äldreboendeplatser i 
Kiruna, hur många platser är vi i akut behov av och inom vilka kategorier samt när skulle 
upphandlingen av ett nytt särskilt boende behöva ske för att klara av situationen. 
 
Föreligger skriftligt svar från socialnämndens ordförande Anne Kotavuopio-Jatko (-). 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), socialnämndens ordförande Anne Kotavuopio-
Jatko (-), Sanna Inga Poromaa (V), Gunnar Selberg (C), Birgitta Stålnacke (C), Siv Gunillasson Sevä (S) 
och Rune Lans (C) 
______ 
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§ 118    2012.01245   900 
 
 
Information om stadsomvandling 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) lämnar följande information om 
stadsomvandlingen: 
 
- Järnvägsstationens placering 
 
- Kvarter 2, 3 och 6 
_____  
 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-06-07--08  84   
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 119    2020.01375  900 
 
 
Fråga, Övre Soppero som testby 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse frågan besvarad 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar 
Selberg (C) av Åsa Larsson Blind (SL) ska besvaras vid dagens sammanträde. 
 
Åsa Larsson Blind (SL) frågar kommunstyrelsens ordförande vem är ansvarig för arbetet med Övre 
Soppero som testby när det inte längre enligt ansvariga för Gironet ingår i det projektet, vad är 
tidsplanen för den mobila teknik som har aviserats ska installeras i byn och när kommer information 
att gå ut till byborna om kommunens planer och arbetet framåt. 
 
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Åsa Larsson Blind (SL) och Gunnar Selberg (C) 
________   
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