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KOMMUNKONTORET

KALLELSE
2020-11-13

1 (3)

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.
Tänk på att hålla avstånd till varandra, sitt på varannan stol i
mötesrummet. Håll även avstånd på kafferasten

Kommunfullmäktige
Tid:

2020-11-23 , kl 13.00

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 (C), (KD) och (SL)
Ärenden

Bil nrDnr

§ nr

1

Avsägelser

1

20/00050

§ 152

2

Val

2

20/00050

§ 153

3

Röstsammanräkning

3

20/00050

§ 154

4

20/01117

§ 155

Ks 201102
4

§ 290 Delårsrapport januari-augusti 2020

5

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020

5

20/01311

§ 156

6

§ 297 Redovisning av motioner och medborgarförslag under
beredning år 2020

6

20/00466

§ 157

7

§ 299 Revidering av förbundsordning gällande digital hemsida,
Lapplands kommunalförbund

7

20/00964

§ 158

2 (3)
8

§ 304 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL)
och (LSS), ej verkställda beslut, socialnämnden

8

20/00819

§ 159

9

§ 319 Arbetsplatsdebitering med tariffer, kommunledningsförvaltningen

9

20/01085

§ 160

10

§ 320 Anhållan om tilläggsbudgetering i kommunstyrelsens
investeringsbudget 2020, objekt byggnadstekniska åtgärder,
Tarfalahallen

10

20/00619

§ 161

11

§ 321 Ny övergripande resursfördelningsmodell för kommunens
driftbudget baserad på prislapparna från utjämningssystemet, kommunledningsförvaltningen

11

20/01246

§ 162

Kf 201102
12

Motion

a

§ 287 Utveckla Tuolluvaaralavarna som en tillgång i nya
centrum, väckt av Roger Suup (S)

12a 20/01042

§ 163

b

§ 288 Förslag att ändra i kommunfullmäktiges arbetsordning,
väckt av Roger Suup (S)

12b 20/01039

§ 164

c

§ 289 Gång- och cykelväg Karesuando, väckt av Mats
Niemi (S)

12c 20/01013

§ 165

d

§ 293 Seniorboende/Trygghetsboende centrala Kiruna,
väckt av Mats Niemi (S)

12d 20/01010

§ 166

e

§ 294 Tvärpolitisk grupp för tillväxt, väckt av Mats
Taaveniku (S)

12e 20/00985

§ 167

f

§ 295 Genomlys kommunens och bolagens verksamheter för
att se vilka positiva respektive negativa konsekvenser som
den kraftigt ökade digitaliseringen medfört i samband med
Coronavirusets utbredning, väckt av Roger Suup (S)

12f 20/00692

§ 168

g

§ 296 Tillvaratagande av spillvärme från LKAB för produktion
av fjärrvärme, väckt av Sanna Inga Poromaa (V) och
Sten Stridsman (V)

12g 20/00683

§ 169

12h

§ 170

h

Överlämnande av motioner

3 (3)
Kf 201020
13

Fråga

a

Kommunens inköpspolicy och projekt Gironet, väckt
av Mats Niemi (S)

14

Information om stadsomvandling

13a 20/00705
12/01245

§ 171
utgår

Mattias Timander (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

Fråga, Samisk integrering

§ 172

Fråga, Kommunanställdas julklapp

§ 173

Fråga, Personalminskning på socialförvaltningen

§ 174

Fråga, Göra kommunfullmäktiges möten tillänglig

§ 175

Fråga, Samisk integrering

§ 176

Fråga, Uppföljning RKM

§ 177

Fråga, Antalet äldreboendeplatser

§ 178

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

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 152

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00050

Sida
2

900

Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

återkalla uppdraget för Ashkan Ehktiari (S) som förtroendevald ersättare i kommunfullmäktige, i enlighet med 4 kap 9 § 2 p kommunallagen, då han har dömts för ett brott
vilket ger fängelse lägst i två år och domen har vunnit laga kraft

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som vice ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ombud i Kirunabostäder AB

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ombudsersättare i Tekniska Verken i
Kiruna AB

att

godkänna Arne Esbergs (SJVP) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

att

godkänna Frida Kullebjörks (FI) avsägelse som ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden

att

godkänna Lars-Erik Kuhmunens (SL) avsägelse som ledamot i miljö- och byggnämnden

att

godkänna Gunilla Kangas (FI) avsägelse som kommunens revisor

att

godkänna Gunilla Kangas (FI) avsägelse som revisorssuppleant i Kirunabostäder AB

att

godkänna Gunilla Kangas (FI) avsägelse som revisorssuppleant i Kiruna
Näringsfastigheter AB

att

godkänna Gunilla Kangas (FI) avsägelse som revisorssuppleant i Tekniska Verken i
Kiruna AB

att

godkänna Gunilla Kangas (FI) avsägelse som revisorssuppleant i Kiruna Kraft AB

att

godkänna Gunilla Kangas (FI) avsägelse som revisor i Kiruna Kommunföretag AB

att

godkänna Mattias Timanders (C) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige från och
med 2021-02-21

att

godkänna Mattias Timanders (C) avsägelse som ordförande i kommunfullmäktige från
och med 2021-02-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 152 forts
att

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00050

900

godkänna Mattias Timanders (C) avsägelse som ersättare i Konstmuseet i Norr från och
med 2021-02-21

______

Justerandes sign

Sida
3

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 153

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00050

Sida
4

900

Val
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Sten-Ove Alatalo (C), Saivomuotka 211, 980 16 Karesuando till ersättare i
kommunstyrelsen efter Elin Fors (C)

att

utse Håkan Sandström (SJVP), Bromsgatan 24D, 981 36 Kiruna till ersättare i Jukkasjärvi
Sockens belysningsförening efter Per Eriksson (SJVP)

att

utse Sten Nylen (SJVP), Matojärvigatan 8, 981 39 Kiruna till ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

utse Sten Nylen (SJVP), Matojärvigatan 8, 981 39 Kiruna till vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

utse Sten Nylen (SJVP), Matojärvigatan 8, 981 39 Kiruna, till 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

utse Hanna Fredriksson (SJVP), Hermesvägen 12, 981 44 Kiruna till ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Sten Nylén (SJVP)

att

utse Sten Nylén (SJVP), Matojärvigatan 8, 981 39 Kiruna till ombud i Kirunabostäder AB
efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

utse Håkan Sandström ombudsersättare Kirunabostäder AB efter Sten Nylén (-)

att

utse Håkan Sandström (SJVP) ombudsersättare i Tekniska Verken i Kiruna AB efter Dick
Vånsjö (SJVP)

att

utse Emma Taube (FI), Björkplan 3E, 981 42 Kiruna till ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden efter Frida Kullebjörk (FI)

att

utse Per-Gustav Idivuoma (SL) ledamot i miljö- och byggnämnden efter Lars-Erik
Kuhmunen (SL)

att

utse Maria Ragnestam (FI) till kommunens revisor efter Gunilla Kangas (FI)

att

utse Maria Ragnestam (FI) till revisorssuppleant i Kirunabostäder AB efter Gunilla
Kangas (FI)

att

utse Maria Ragnestam (FI) till revisorssuppleant i Kiruna Näringsfastigheter AB efter
Gunilla Kangas (FI)

att

utse Maria Ragnestam (FI) till revisorssuppleant i Tekniska Verken i Kiruna AB efter
Gunilla Kangas (FI)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 153 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00050

Sida
5
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att

utse Maria Ragnestam (FI) till revisorssuppleant i Kiruna Kraft AB efter Gunilla Kangas
(FI)

att

bordlägga val av revisor i Kiruna Kommunföretag AB efter Gunilla Kangas (FI)

att

bordlägga val av ordförande i kommunfullmäktige från och med 2021-02-21 efter Mattias
Timander (C)

att

bordlägga val av ersättare i Konstmuseet i Norr från och med 2021-02-21 efter Mattias
Timander (C)

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00050

Sida
6
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Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2020-10-27 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ledamot i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2020-10-27 till och med den 14 oktober 2022 efter Viveca
Kohkoinen, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, har utsetts Håkan Bäckström, ArbetarepartietSocialdemokraterna.
Vidare framgår av aktuellt protokoll att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden från och med
2020-10-27 till och med den 14 oktober 2022 efter Håkan Bäckström, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, har utsetts Helene Rundgren, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna.
Föreligger beslut 2020-11-05 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ledamot i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2020-11-05 till och med den 14 oktober 2022 efter Arne
Esberg, Sjukvårdspartiet, har utsetts Hanna Fredriksson, Sjukvårdspartiet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.01117

Sida
7

942

Delårsrapport januari-augusti 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa delårsrapport januari-augusti 2020 med redaktionella justeringar

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-10-12, § 203, att presentera delårsrapporten i kommunstyrelsen 202011-02.
Föreligger delårsrapport av vilken framgår att målet får anses uppnått utifrån helårsprognosen som
visar på ett resultat för helåret på +175,7 mnkr vilket ger ett resultat på 11 % av skatter och bidrag. Om
man bortser från skadeståndsersättning på grund av stadsomvandlingen och jämförelsestörande
engångsposter så ligger kommunens resultat på +0,46 % för året. För en treårsperiod uppgår det
ansamlade resultatet för 2018 och 2019 samt årsprognosen för 2020 till 19,6 % av skatter och
statsbidrag. Exklusive skadeståndsersättningen på grund av stadsomvandlingen uppgår det ansamlade
resultatet till 2,1 %.
Årsprognosen visar att målet delvis kommer uppnås med undantag för socialnämnden som haft ett
tufft år med covid-19 som inneburit ökade kostnader och att effektiviseringsarbetet helt avstannat
under våren och sommaren. Övriga nämnder prognostiserar i stort sett ett utfall i paritet med budget.
Målet är uppnått då de redovisade kostnaderna ej överstiger de redovisade ackumulerade intäkterna.
Totala ansamlade kapitalet var vid räkenskapsårets början 3 460 mnkr och prognosen för helåret är nu
+168,4 mkr.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-11-02, § 290, att godkänna delårsrapport januari-augusti 2020.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att delårsrapport januari-augusti 2020 fastställs.
Föreligger reviderad delårsrapport från kommunledningsförvaltningen. Redaktionella justeringar har
gjorts på nedan sidor:
- Sid 7: Text med rubriken Ny struktur för målarbete har tagits bort, hade av oklar anledning hamnat
där men hörde inte alls dit.
- Sid 10: Siffrorna i texten har korrigerats utifrån de ändringar som gjorts i tabellen på sid 11.
- Sid 11: Tabellerna ”Budgetföljsamhet” och ”Balanskravsutredning” har uppdaterats, i tidigare version
hade kommunledningsförvaltningen en årsprognos på -700, vilket inte stämde med vad som angavs i
driftredovisningen där årsprognosen var noll, detta är därför korrigerat i tabellen Budgetföljsamhet
till noll, vilket får följdpåverkan på summeringarna i tabellen och även påverkan på siffrorna i balanskravsutredningstabellen som därför också är korrigerad.
- Sid 12: Tabellen över investeringar är korrigerad. Raden för kommunala fastigheter har korrigerats i
kolumn Utbetalningsprognos 2020, prognosen är ändrad från 179 160 till 43 987. Även texten under
tabellen har korrigerats ”Utbetalningsprognos för resten av 2020 uppgår till” stod tidigare 245 mnkr,
har ändrats till 110 mnkr som en följd av korrigeringen i tabellen.
- Sid 18: Not 1 och 2 till resultaträkningen har kompletterats med detaljer rörande stadsomvandlingen.
- Sid 27: Tabellen över investeringar kolumn Utbetalningsprognos 2020 rad kommunala fastigheter,
har ändrats från 179 160 till 43 987, samma korrigering som i tabellen på sid 12.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.01117

Sida
8

942

Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Ekonomichef Tobias Johansson, Gunnar Selberg (C) och Mats
Taaveniku (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger med redaktionella justeringar
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.01311

Sida
9
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Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger utlåtande 2020-11-12 från kommunens revisorer av vilket framgår att revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat om. Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Detta innebär
att granskningen har varit begränsad i omfattning med inriktning på övergripande analys och inte på
detaljer i redovisningen.
Det prognostiserade resultatet per helår, exklusive stadsomvandlingen, uppgår till 8,0 mnkr vilket är 18
mnkr bättre än budgeterat. Årsprognosen inklusive stadsomvandlingen uppgår till 176,4 mnkr.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.
I kommunallagen (2017:725) 16 § 2 stycket framgår att styrelsen inom två månader efter utgången av
den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar ska överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. I likhet med föregående år har kommunstyrelsen ej överlämnat rapporten inom
lagstadgad tid till fullmäktige. Den version som distribuerades till kommunstyrelsen var inte fullständig
och har kompletterats inför beslut i kommunfullmäktige. Enligt revisorernas uppfattning ger det inte
tillfredsställande förutsättningar varken för beslutsprocessen eller för revisorernas granskning.
Revisorerna riktar allvarlig kritik mot kommunstyrelsen med anledning av detta.
Revisorerna bedömer att det prognostiserade resultatet är delvis förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2020. Revisorerna kan inte bedöma, utifrån delårsrapportens återrapportering, om verksamhetens prognostiserade utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmässiga målen i budget 2020.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Revisorernas ordförande Ann-Kristin Nilsson, Mats Taaveniku (S)
och Gunnar Selberg (C)
______
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Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning år 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-10-06 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår en redovisning
över de motioner och medborgarförslag som är under beredning.
Av redovisningen framgår att av 21 motioner är en under politisk beredning, fem inväntar yttrande från
kommunledningsförvaltningen och 15 motioner är väckta i kommunfullmäktige 2020-09-14. Ett
medborgarförslag avvaktar yttrande från kommunstyrelsens förvaltning.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-10-12, § 219, att till kommunfullmäktige redovisa pågående beredning av
motioner och medborgarförslag och lägga redovisningen till handlingarna.
Föreligger reviderad skrivelse 2020-10-21 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att av
19 motioner är sju under politisk beredning, två inväntar yttrande från kultur- och utbildningsnämnden, en från Kirunabostäder AB och en från miljö- och byggnämnden samt åtta motioner inväntar
yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. Ett medborgarförslag avvaktar yttrande från kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsen beslutar 2020-11-02, § 297, att till kommunfullmäktige redovisa pågående
beredning av motioner och medborgarförslag och redovisningen läggs till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Revidering av förbundsordning gällande digital hemsida, Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för Lapplands Kommunalförbund

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-06-03 från Lapplands kommunalförbunds direktion av vilket framgår att
direktionen föreslår medlemskommunerna att besluta om revidering av förbundsordning för Lapplands
kommunalförbund enligt förslag om ny lydelse gällande förbundets digitala hemsida.
Hantering av ärendet
Föreligger yttrande 2020-09-29 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att direktionens
förslag innebär att förbundsordningens § 13 revideras. Paragrafens nuvarande lydelse är följande:
”§ 13 Tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden skall
anslås på Kiruna kommuns anslagstavla samt bör även upplysningsvis finnas tillgängliga på
förbundets hemsida.”
Detta stadgande är inte längre i överensstämmelse med Kommunallagens regler då den nuvarande
kommunallagen (2017:725) kräver att alla kommuner och regioner ska ha en digital anslagstavla på
sina webbplatser. Detta lagkrav omfattar även kommunalförbund. Ett kommunalförbund kan lägga sin
anslagstavla på en egen webbplats eller på en webbplats hos någon av medlemskommunerna.
Direktionen för LKF har därför beslutat att revidera förbundsordnings 13 §, och att det av texten skall
framgå att förbundets digitala anslagstavla ska ligga på förbundets egen hemsida -”www.lapplands.se”.
Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-02, § 299, att förslag till reviderad förbundsordning för Lapplands
Kommunalförbund godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign
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Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut,
socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-09-29, § 365, från socialnämnden av vilket framgår att i socialtjänstlagen 16
kap 6 h § samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § h, finns reglerat att socialnämnden till kommunfullmäktige skall lämna en statistikrapport över hur många av nämndens
gynnande beslut enligt LSS 9 § samt SoL 4 kap 1 §, som inte kunnat verkställas inom tre månader från
dagen för respektive beslut samt om det varit avbrott i tre månader eller mer, i ett redan fattat beslut.
Nämnden skall vidare ange vilken typ av insatser dessa beslut gäller, samt hur lång tid som har förflutit
från dagen för respektive beslut. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.
Av förvaltningens skrivelse 2020-08-26 framgår att i statistikrapporten för kvartal 2-2020 har 13 beslut
rapporterats. Det innebär att verkställighet dröjt tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett
avbrott i verkställigheten eller att beslut faktiskt blivit verkställda under perioden. Ett ärende avser
daglig verksamhet enligt LSS, tre ärenden avser kontaktperson enligt LSS, tre ärenden avser särskilt
boende enligt LSS. Sex ärenden avser Socialtjänstlagen, särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-02, § 304, att redovisningen läggs till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Utdragsbestyrkande
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Arbetsplatsdebitering med tariffer, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge kommunledningsförvaltningens IT-avdelning i uppdrag att påbörja införande av ITtjänsteleverans mot tariffer. Införandet av arbetsplatsdebitering mot tariffer sker i två
steg. Steg 1: En temporär tjänst för IT-arbetsplats införs och Steg 2: Införande av
användarnära IT-tjänster mot tariffer

att

debitera respektive förvaltning för tre av programsystemens licensavgifter retroaktivt från
och med 2020-05-01

att

omfördela driftbudget för microsoftlicenser om 802 167 kr från kommunstyrelsens
driftbudget år 2020-2021, It-avdelningens kostnadsställe 808122 till socialnämnden med
714 397 kr och miljö- och byggnämnden med 87 770 kr, och resterande driftbudget
omfördelas inom kommunledningsförvaltningens avdelningar

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-08-31, § 211, att avslå omfördelning från kommunstyrelsens
driftbudget 2020 samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda arbetsplatsdebitering
med tariffer där även leasingkostnader för datorer ingår.
Föreligger skrivelse 2020-10-26 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att i nuläget
bärs en stor del av de samlade verksamhetskostnaderna för IT-arbetsplatser centralt av IT-avdelningen.
Det finns ingen direkt koppling mellan budgeten för IT-produktionen och den omfattning i vilken
kommunens förvaltningar konsumerar producerade IT-tjänster. Ändringar i kostnad orsakad av
exempelvis stigande dollarkurser, allmän kostnadsutveckling och omförhandlade avtal påverkar således
inte förvaltningarna utan måste bäras i sin helhet av IT-avdelningens rambudget.
IT-avdelningen ser därför att en långsiktig övergång till ett renodlat kund/leverantörsförhållande
mellan förvaltningarna och IT-avdelningen är nödvändig för att upprätta kostnadskontroll genom en
direkt koppling mellan konsumtionen av IT-tjänster och dess framställning. Denna typ av tjänsteleverans bygger på formella avtal mellan brukaren av IT-tjänster och IT-avdelningen. Det är således ITavdelningens rekommendation att stegvis övergå till debitering enligt tariffer för den samlade
leveransen; inte enbart för arbetsplats.
Syftet med en tjänsteleverans är att den interna kunden betalar för de IT-tjänster man har beställt.
Eftersom kommunens IT-avdelning inte är vinstdrivande innebär detta att självkostnaden för de
samlade resurser som bygger upp IT-tjänsterna direkt debiteras Kunden på så sätt att ändrade krav
och/eller omfattning direkt påverkar Kundens kostnader. En fullständig övergång till leverans av ITtjänster mot tariff är dock omfattande och kräver detaljerad utformning av önskade tjänster både till
innehåll och kostnad. Med hänvisning till begränsade resurser ser därför IT-avdelningen att en
fullständig övergång till tjänsteleverans inte kan genomföras under innevarande budgetår, istället
föreslår ett införande i två steg; Steg 1, En temporär tjänst för IT-arbetsplats införs och steg 2,
Införande av användarnära IT-tjänster mot tariff.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-02, § 319, att ge kommunledningsförvaltningens IT-avdelning i
uppdrag att påbörja införande av IT-tjänsteleverans mot tariffer. Införandet av arbetsplatsdebitering
mot tariffer sker i två steg. Steg 1: En temporär tjänst för IT-arbetsplats införs och Steg 2: Införande av
användarnära IT-tjänster mot tariffer, att tre av programsystemens licensavgifter kommer att debiteras
respektive förvaltning retroaktivt från och med 2020-05-01 samt att driftbudget för microsoftlicenser
om 802 167 kr omfördelas från kommunstyrelsens driftbudget år 2020-2021, It-avdelningens
kostnadsställe 808122 till socialnämnden med 714 397 kr och miljö- och byggnämnden med 87 770 kr,
resterande driftbudget omfördelas inom kommunledningsförvaltningens avdelningar.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Gunnar Selberg (C) och Sanna Inga Poromaa (V)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Anhållan om tilläggsbudgetering i kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, objekt
byggnadstekniska åtgärder, Tarfalahallen
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet
kommunala fastigheter, medel om 500 tkr till objekt byggnadstekniska åtgärder
IV-10782 för lösning av klättervägg fram till ny lokal är klar

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-10-27 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att uppdragsverksamhet kommunala fastigheter hanterar frågor kring Tarfalahallens rivning och eventuella
åtgärder kopplat till berörda föreningars verksamhet. Kiruna klätterklubb är hårt drabbad och har idag
ingen lokal att bedriva verksamhet i.
För att lösa situationen för Kiruna klätterklubb finns möjlighet att skapa utrymme för klätterverksamhet i Kiruna C badhus, i gamla fläktrummet. Detta är att se som en tillfällig lösning under de 2-3 år
som det tar att lösa ny lokal. Valet av lokal är samrått med föreningen.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-02, § 320, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020,
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, tilläggsbudgeteras medel om 500 tkr till objekt
byggnadstekniska åtgärder IV-10782 för lösning av klättervägg fram till ny lokal är klar.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Ny övergripande resursfördelningsmodell för kommunens driftbudget baserad på
prislapparna från utjämningssystemet, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att ta fram ett underlag vad beslutet
innebär

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-10-28 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Sveriges
kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en modell för resursfördelning av driftbudget baserat på
prislapparna utifrån utjämningssystemet. I huvudsak baseras modellen på vad alla kommuner lämnar
ifrån sig för siffror i räkenskapssammandraget samt utifrån de specifika beräkningsparametrarna i
kostnadsutjämningen.
Varje kommun har en framräknad referenskostnad för vad kommunens olika verksamheter bör kosta,
baserat på demografi, struktur och förutsättningar just för den unika kommunen. Modellen ger en
tydlighet om vad som finns i verksamhetens ramar, nämnderna får sedan fördela den ram man får
utifrån nämndens viljeriktning.
Denna modell baseras på att ramarna beräknas utifrån känd fakta som demografi, referenskostnad,
räkenskapssammandraget, kommunal struktur osv, vilket även kallas att man tar fram tekniska ramar.
Sen kommer det finnas en fördelningsbar budgetpott där politiken kan och ska använda för att visa på
vilken viljeriktning och ambitioner de har för de olika verksamheterna. Projektet leds av SKR där de
hjälper igång kommunerna att hantera och använda modellen. Projektet förutsätter att alla kommuner
har samma årshjul för budgetbeslut vilket är juni. Kiruna kommun har ändrat budgetbeslutet till i juni
inför budget 2022-2024. Det kan komma fram under projektets gång att andra styrdokument kan
behöva revideras.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-11-02, § 321, att under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller
resursfördelningssystemet tas projektets kostnad om 95 000 kr från kostnadsställe 905101, kommunstyrelsens oförutsedda.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att nytt resursfördelningssystem tas fram för kommunens övergripande driftbudgetramar, baserat på Sveriges kommuners och regioners resursfördelningsmodell till
budget 2022-2024.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Stefan Sydberg (M) och Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Justerandes sign
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Mötet ajourneras för kafferast i 30 minuter.
Mötet återupptas.
av

Sanna Inga Poromaa (V)

att

kommunstyrelsens förslag avslås

av

Mats Niemi (S)

att

ärendet återremitteras för att ta fram ett underlag vad beslutet innebär

Yttranden i kommunfullmäktige: Sanna Inga Poromaa (V), Lars Törnman (S), Mats Taaveniku (S),
Mats Fredlund (SD), Siv Gunillasson-Sevä (S) och Mats Holmström (C)
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs idag röstar ja
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs senare röstar nej
Voteringen utfaller med 14 ja-röster och 11 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Ärendet återremitteras med minoritetsbeslut
_______

Justerandes sign
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Motion, Utveckla Tuolluvaaralavarna som en tillgång i nya centrum
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen då det redan finns privata intressenter som har långt gångna planer på att
utveckla området med lavarna vid Tuolluvaara gamla gruva

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 förutom den rent fysiska planeringen behöver man också
parallellt utveckla fritids- och kulturaktiviteter som komplement för att centrums attraktivitet ska öka.
Lavarna utgör ett blickfång när man kommer söderifrån på den planerade nya sträckningen av E10.
Motionären ser några exempel på nyttjande av Tuolluvaaralavarna; antingen en stor graffitimålning på
respektive torn med t ex motiv med anknytning till Kiruna eller helt fri konstnärlig gestaltning. Ett
sådant motiv framhävs främst under den ljusa årstiden men kan kompletteras med spotlights vintertid
som synliggör gestaltningen. En annan variant kan vara ett ljusspel vintertid som täcker upp hela
lavarna och tidsstyrs utifrån solens upp- och nedgång. Motivet kan vara allt från rörligt norrskensbildspel till annan adekvat gestaltning.
Motionären föreslår
att

Kiruna kommun undersöker om det är möjligt för kommunen att träffa en
överenskommelse med ägaren av Tuolluvaaralavarna för att disponera lavarna enligt
intentionerna ovan

att

om så är möjligt, initiera en bred process som kan utmynna i att Tuolluvaaralavarna kan
utvecklas enligt exempel ovan för att bli en tillgång och attraktivitet för nya centrum.

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-02, § 287, att motionen avslås.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Roger Suup (S)

att

motionen bifalls

av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls med motiveringen att det redan finns privata
intressenter som har långt gångna planer på att utveckla området med lavarna vid
Tuolluvaara gamla gruva
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Utdragsbestyrkande
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Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag inklusive Gunnar Selbergs tilläggsyrkande och Roger
Suups yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag samt Gunnar Selbergs tilläggsyrkande
______
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Motion, Förslag att ändra i kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen då det blir svårt att hinna administrera motionerna

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 enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska frågor och
interpellationer lämnas in senast kl 10.00 samma dag som kommunfullmäktige sammanträder för att
kunna tas upp av fullmäktige. När det gäller motioner är inlämningstiden fem arbetsdagar innan
kommunfullmäktige för att tas upp på kf-mötet. Det är en orimligt lång registreringstid för motioner
eftersom en motion bara ska vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Motionären föreslår
att

kommunfullmäktiges arbetsordning ändras i detta fall så att även motioner kan lämnas
in, i likhet med interpellationer och frågor, senast kl 10.00 samma dag som
kommunfullmäktige sammanträder

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-02, § 288, att motionen avslås.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls med motiveringen att det blir svårt att hinna
administrera motionerna

Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S), Lars Törnman (S) och Sten Nylén (-)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger samt Gunnar Selbergs
tilläggsyrkande
_____

Justerandes sign
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Motion, Gång- och cykelväg Karesuando
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen då kommunledningen valt att prioritera GC-väg Kiruna-IRF till
Rymdcampus med förlängning till Jukkasjärvi

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Niemi (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Europaväg 45 går igenom byn, vägen är inte särskilt bred och det
saknas en gång/cykelväg intill vägen. Det är en hel del långtradare som passerar igenom byn. En stor
andel av byborna upplever att trafiksäkerheten inte är tillräcklig och önskar att det anläggs en gångoch cykelväg genom byn. Oron är stor då både gamla och skolbarn promenerar utefter vägen.
Trafikverket har tidigare haft en investering beviljad för en GC-väg genom byn men det föll på att
markfrågan inte kunde lösas. I dagsläget finns större möjligheter att lösa frågan. Kommunen bör visa
att även östra delen av kommunen är viktig.
Motionären föreslår
att

kommunledningen begär att Trafikverket prioriterar anläggandet av en GC-väg genom
Karesuando

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-02, § 289, att motionen avslås.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Niemi (S) med bifall av Sten Stridsman (V), Mats Taaveniku (S), Kenneth Nilsson
(S) och Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

motionen bifalls

av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Stefan Sydberg (M) och Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls med motiveringen att kommunledningen har valt att
prioritera GC-väg Kiruna-IRF till Rymdcampus med förlängning till Jukkasjärvi

av

Sten Nylén (-)

att

Mats Niemis yrkande avslås

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 165 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.01013

Sida
22

351

Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S), Mats Fredlund (SD, Siv Gunillasson-Sevä (S),
Krister Pounu (KD) och Magnus Gustafsson (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag inklusive Gunnar Selbergs tilläggsyrkande och Mats
Niemis m fl yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag samt Gunnar Selbergs tilläggsyrkande
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag inklusive Gunnar Selbergs tilläggsyrkande
röstar ja
De som röstar i enlighet med Mats Niemis m fl yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 14 ja-röster och 11 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 166

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.01010

Sida
23

730

Motion, Seniorboende/Trygghetsboende centrala Kiruna
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad då uppdraget redan finns och Kirunabostäder AB arbetar med
etablering av seniorboende/trygghetsboende

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Niemi (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Kiruna behöver fler bostäder för att få igång flyttcykeln. Många
äldre som gärna vill sälja sina villor och flytta in i en lägenhet kan inte göra detta då det finns brist på
lägenheter i Kiruna. Samtidigt finns det äldre som bor ensamma och önskar att få tillgång till ett
trygghetsboende med en egen lägenhet kombinerat med gemensamhetsutrymmen där man slipper
ensamheten som till och med gör människor sjuka.
Många äldre flyttar till kusten - där Trygghetsboenden finns – eller väntar hemma tills de blir så sjuka
att de behöver biståndsbedömt särskilt äldreboende (SÄBO). Det finns också en del som tillfrisknar när
de väl fått plats på SÄBO. Förmodligen beroende på att de slipper ensamheten och får mat regelbundet.
SÄBO är till för sjuka, det är en utvecklad form av den tidigare långvården där eget rum tillkommit.
Norge kallar SÄBO för ”Sjukhem”, vilket är en tydligare benämning då det krävs omsorg och sjukvård
till relativt hög kostnad. Projektering av ett nytt SÄBO har startat då vi redan i dagsläget har brist på
platser.
För att få behålla våra äldre i Kiruna med hälsan i behåll är det viktigt att kunna erbjuda andra
boendealternativ. Det är därför angeläget att kommunfullmäktige visar att detta är en viktig fråga och
ger det kommunala bostadsbolaget uppdraget att bygga ett Trygghetsboende i nya Kiruna Centrum.
Efterfrågan är stor och kommer att växa.
Motionären föreslår
att

ge KBAB uppdraget att prioritera byggnationen av ett Seniorboende/Trygghetsboende i
nya Kiruna centrum

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-02, § 293, att motionen anses besvarad.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M) med bifall av Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls med motiveringen att uppdraget redan finns och
Kirunabostäder AB arbetar med etablering av seniorboende/trygghetsboende

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

§ 166 forts

2020.01010

Sida
24

730

Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Stridsman (V)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger samt Stefan Sydbergs m fl
tilläggsyrkande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 167

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00985

Sida
25

900

Motion, Tvärpolitisk grupp för tillväxt
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen då det råder stor skillnad i grundsynen på vad och hur tillväxt skapas

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Taaveniku (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att nuvarande befolkningsutveckling för Kiruna är väldigt oroande.
Vi har tappat 247 personer på kortare tid än 2 år. När vi blickar 10 år tillbaks så har vi legat rätt stabilt
på dryga 23 000 invånare, oavsett sk migrationsströmmarna och bostadssituationen som varit hårt
ansträngd. Inte sedan slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har vi tappat så mycket invånare på
så kort tid. Att vi tappar invånare påverkar skatteunderlag, vår självkänsla och rekryteringsmöjligheter
för näringslivet som trots allt går väldigt bra mm.
Att detta tapp sker just nu, snabbt och omfattande, har sina förklaringar. Dels har vi en sjukvård som
under lång tid dragits med neddragningar, kommunledningen har dragit ner på verksamheter inom
vård, skola och omsorg. En onödigt hård diskussion med den största arbetsgivaren, LKAB, har gjort att
investerare och kommuninvånare känner otrygghet. Stadsomvandlingen är säkert ytterligare en orsak,
samt utspel om malmen och skalv i gruvan. Bristen på tillgång till högre utbildningar och annan typ av
arbete är en annan förklaring mm.
Allt detta är givetvis spekulationer och det finns inte ett enda svar på varför människor, just nu, väljer
att byta bostadsort. Vi måste vända denna trend och det är absolut kommunledningens ansvar att ta ett
sådant initiativ. Däremot är det självklart att kommunledningen ensamt inte kan klara att vända
trenden, utan här krävs att flera aktörer samverkar
Motionären föreslår
att

kommunstyrelsen tar initiativ till att bilda en tvärpolitisk grupp, med representanter från
kommun, näringsliv, kultur, föreningsliv samt utbildningsanordnare typ LKF och LTU,
vars uppdrag ska vara att, fram till årsskiftet 2020-2021, ta fram en plan för hur Kiruna
kan vända trenden

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-02, § 294, att motionen avslås.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S)

att

motionen bifalls

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 167 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00985

Sida
26

900

av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls med motiveringen att med anledning av att det råder
stor skillnad i grundsynen på vad och hur tillväxt skapas

Yttranden i kommunfullmäktige: Magnus Gustafsson (C) och Mats Fredlund (SD)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag inklusive Gunnar Selbergs tilläggsyrkande och Mats
Taavenikus yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag samt Gunnar Selbergs tilläggsyrkande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 168

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00692

Sida
27

900

Motion, Genomlys kommunens och bolagens verksamheter för att se vilka positiva
respektive negativa konsekvenser som den kraftigt ökade digitaliseringen medfört i
samband med Coronavirusets utbredning
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med motiveringen att då vi befinner oss i början av en andra våg bedöms
en genomlysning vara för tidig att utföra

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 på mycket kort tid har medarbetarnas och invånarnas arbetsformer, möten, beteenden, resvanor, kompetens med digitala verktyg, information, kommunikation,
miljöaspekter m m förändrats sedan Coronaviruset isolerat stora delar av samhället. Det har på olika
sätt påverkat den kommunala verksamheten både avseende kärnverksamheten och kommunens bolag.
Det har med sannolikt medfört både positiva synergier och kanske också oförutsedda negativa
konsekvenser.
Inte minst kommunens kommunikationsstrategi har varit omdiskuterad. Olika signaler och olika
budskap har gått ut både från socialnämndens och socialförvaltningens sida respektive den övergripande kommunala verksamheten. Det har medfört ryktesspridning och oro ute i samhället när man
utan skäl dolt väsentliga fakta. Detta har uppenbart byggt på en kommunikationsstrategi som inneburit
trovärdighetsproblem för den kommunala sektorns hantering av bland annat särskilda boende. Det kan
vara viktigt att genomlysa detta område för att ta ett samlat grepp.
Hur har processer och flöden ute i verksamheterna påverkats? Vilka kvalitativa förbättringar har man
identifierat och dess motsats utvecklingsområden som detta medfört? I vilken mån har exempelvis
krisledningsnämndens agerat för att säkerställa information och kommunikation, planering och beslut
om skyddsutrustning, fördelat eventuella resurser vid behov till olika verksamheter?
Motionären föreslår
att

genomlysa effekterna och konsekvenserna för kommunen och dess bolag enligt ovan och

att

exempelvis en extern part anlitas att tillsammans med intern kompetens och en bred
politisk medverkan värdera och bedömer dessa effekter och konsekvenser

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-02, § 295, att motionen avslås.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 168 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00692

Sida
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900

av

Roger Suup (S)

att

motionen bifalls

av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls med motiveringen att då vi befinner oss i början av en
andra våg bedöms en genomlysning vara för tidig att utföra

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag inklusive Gunnar Selbergs tilläggsyrkande och Roger
Suups yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag samt Gunnar Selbergs tilläggsyrkande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 169

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00683

Sida
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900

Motion, Tillvaratagande av spillvärme från LKAB för produktion av fjärrvärme
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad då tillvaratagande av spillvärme redan pågår

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Sanna Inga Poromaa (V) och Sten Stridsman (V) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Kirunas fjärrvärme till stora delar produceras genom förbränning
av sopor från Norge, andra kommuner i Sverige och egna sopor. Under sommarmånader får Tekniska
Verken i Kiruna AB köpa överskotts spillvärme från LKAB. Det har länge diskuterats mellan
kommunen och LKAB om projekt som möjliggör tillvaratagande av spillvärme från LKAB:s olika verk
för att kunna säkra hela behovet av Kirunas energibehov via LKAB:s spillvärme. Luleås energibolag har
sedan länge förhandlat om en överenskommelse med SSAB om tillvaratagande av spillvärme från
SSAB:s anläggningar för produktion av fjärrvärme till nästintill med Sveriges lägsta fjärrvärmetaxor.
Motionärerna föreslår
att

kommunen intensifierar diskussionerna till konkreta förhandlingar med LKAB för att
komma till en lösning året runt att via LKAB:s spillvärmeleveranser lösa Kirunas
energibehov. Det har nämnts vid diskussioner med LKAB att investeringskostnaden
hamnar på ca 150 miljoner kr för att möjliggöra året runt leverans av spillvärme från
LKAB till TVAB:s fjärrvärmeanläggning

att

förslaget med spillvärme för produktion av fjärrvärme ger stora miljövinster för både
LKAB och kommunen och lägre fjärrvärmetaxor

att

totalkostnaden för nödvändiga investeringar föreslår vi delas mellan kommunen och
LKAB samt

att

EU:s miljöstrukturfonder undersöks om EU-medel kan vara medfinansiär av projektet

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-11-02, § 296, att motionen anses besvarad.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Sten Stridsman (V)

att

motionen bifalls

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 169 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00683

Sida
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900

av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls med motiveringen att tillvaratagande av spillvärme
redan pågår

Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag inklusive Gunnar Selbergs tilläggsyrkande och Sten
Stridsmans yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag samt Gunnar Selbergs tilläggsyrkande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

§ 170
Överlämnande av motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att

till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner:
- ”Palliativ vårdteam”, väckt av Mats Fredlund (SD)
- ”Stadshusmodellen”, väckt av Roger Suup (S)

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
31

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 171

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

2020.00705

Sida
32

900

Fråga, Kommunens inköpspolicy och projekt Gironet
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Mats Niemi (S) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Mats Niemi (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om det finns inplanerat någon information för
den politiska församlingen avseende kommunens inköpspolicy, nämnders ansvar för inköpssamordning etc med tanke på revisionens kritik.
Mats Niemi (S) frågar vidare kommunstyrelsens ordförande om det finns någon politisk ansvarig i
styrgruppen för projektet och när får Parakka Gironet. I Parakka saknas tidplan och i uppräkningen av
de byar där kostnaderna verkar vara för höga för framdragning av fiber.
Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-06-01, § 72, att frågan besvaras vid kommunfullmäktiges
nästkommande ordinarie sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 111, att bordlägga frågan då frågeställaren inte är
närvarande.
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-20, § 149, att bordlägga frågan då frågeställaren inte är
närvarande
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S) och Gunnar Selberg (C)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

Sida
33

§ 172
Fråga, Samisk integrering
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kultur- och utbildningsnämndens
ordförande Annica Henelund (C) av Per-Gustav Idivuoma (SL) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Per-Gustav Idivuoma (SL) ställer frågan om när och hur frågan om samisk integrering kommer att
lyftas till politisk nivå.
Muntligt svar från kultur- och utbildningsnämndens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL) och Annica Henelund (C)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

Sida
34

§ 173
Fråga, Kommunanställdas julklapp
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Sanna Inga Poromaa (V) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Sanna Inga Poromaa (V) ställer frågan om de kommunanställda kommer att få en julklapp.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Sanna Inga Poromaa (V) och Gunnar Selberg (C)
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

Sida
35

§ 174
Fråga, Personalminskning på socialförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Sanna Inga Poromaa (V) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Sanna Inga Poromaa (V) ställer frågan om personalminskningen från 0,96 anställda till 0,85 anställda
kommer att stoppas då pandemin inte är över eller tänker ledningen driva igenom besparingen mitt
under rådande pandemi.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Sanna Inga Poromaa (V) och Gunnar Selberg (C)
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

Sida
36

§ 175
Fråga, Göra kommunfullmäktiges möte tillgänglig
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Sanna Inga Poromaa (V) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Sanna Inga Poromaa (V) upplever en motsträvighet från kommunledningens sida att göra kommunfullmäktiges möten tillgängliga för alla i dessa tider och ställer frågan om varför har inte kommunledningen gjort något i denna fråga.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Sanna Inga Poromaa (V) och Gunnar Selberg (C)
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

Sida
37

§ 176
Fråga, Samisk integrering
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kultur- och utbildningsnämndens
ordförande Annica Henelund (C) av Sanna Inga Poromaa (V) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Sanna Inga Poromaa (V) ställer frågan om kultur- och utbildningsnämndens ordförande och ledningen
kommer att verka för att den samiska integreringen ska starta upp igen på Högalidskolan.
Muntligt svar från kultur- och utbildningsnämndens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Sanna Inga Poromaa (V) och Annica Henelund (C)
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

Sida
38

§ 177
Fråga, Uppföljning från RKM
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Mats Niemi (S) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Mats Niemi (S) ställer frågan om det är förtydligat vem inom kommunen som ansvarar för att följa upp
RKM och de upphandlade tjänsterna för våra medborgares räkning.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S) och Gunnar Selberg (C)
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

Sida
39

§ 178
Fråga, Antalet äldreomsorgsplatser
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Mats Niemi (S) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Mats Niemi (S) ställer frågan om hur det blir med korttidsplatserna då hyresavtalet ej godkänts av
kommunalrådet.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S) och Gunnar Selberg (C)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

