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Plats och tid;

Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, 2021-12-20, kl 13:00-16:10

Beslutande;

Se särskild närvaroförteckning

Övriga deltagande;

Lennart Andersson, kommundirektör
Stig Torneus, kommunledningsförvaltningen, §§ 189-196

Utses att justera;

Katarina Hjertell, Madeleine Vestling och Sten Nylén

Justeringens plats
och tid;

Kommunledningsförvaltningen, 2021-12-20, kl. 16.00

Sekreterare

Ordförande

Justerande

______________________________Paragrafer §§ 189-203
Kristoffer Baas

Stefan Sydberg (M)

Katarina Hjertell (C)

Madeleine Vestling (SD)

Sten Nylén (-)
BEVIS
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Organ;

Kommunfullmäktige, Kiruna kommun

Sammanträdesdatum; 2021-12-20
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upprättande;
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Förvaringsplats
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Kommunledningsförvaltningen, Kristallen, Kiruna
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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:

2021-12-20, kl. 13:00

Plats:

Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna
Centerpartiet, Moderaterna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna
sammanträder kl 09.00 i kommunfullmäktigesalen

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen
Feministiskt initiativ sammanträder kl 08.00 i samtalsrum, entréplan
Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med Socialdemokraterna kl 11.00 i Järven, Kristallen
Till dagens sammanträde väljs justerare från SJVP, C och SD
Ärenden

Bil nrDnr

§ nr

1

Röstsammanräkning

1

21/00041

§ 189

2

Avsägelser

2

21/00041

§ 190

3

Val

3

21/00041

§ 191

4

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021

4

21/00978

§ 192

Ks 211206
5

§ 331 Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente

5

21/00444

§ 193

6

§ 332 Revidering av föreskrifter för avfallshantering, Kiruna
kommun

6

17/00197

§ 194

7

§ 351 Budget Aurora kultur och kongress

7

8

§ 353 Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel
inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2021,
fördyring nytt badhus

8

20/00581

§ 196

9

§ 366 Anhållan om tilläggsbudgetering uppdrag Kommunala
fastigheter för 2022

9

21/00373

§ 197

§ 195

2 (2)
10

§ 354 Revidering och fastställande av driftbudget 2022 samt
flerårsplan 2023-2025 för samtliga nämnder och styrelse

10

21/00009

§ 198

11

§ 355 Revidering och fastställande av investeringsbudget 2022
samt flerårsplan 2023-2024 för samtliga nämnder och
styrelse

11

21/00373

§ 199

12

§ 363 Revidering av Finanspolicy i Kiruna kommunkoncern

12

13

§ 368 Upphävande av tomtindelning för Traktorn 10 och 11,
ändring av Stadsplan för kvarteret Väghyveln, antagande

13

14
a

§ 200
21/00302

§ 201

14a 21/00566

§ 202

15a

Utgår

16

§ 203

Motion
§ 327 Utreda fartbegränsande åtgärder utanför samtliga
skolor och förskolor

15

Fråga

a

Gratis bad

Stefan Sydberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

16

Överlämnande av motioner

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

§ 189

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00041

Sida
2

900

Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar således
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2021-11-15 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2021-11-15 till och med den 2022-10-14 efter Emma
Bergman, Feministisk initiativ, har utsetts Emma Taube, Feministiskt initiativ.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 190

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00041

Sida
3

900

Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar således
att

godkänna

Christine Brännvalls (FI) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen

att

godkänna

Christine Brännvalls (FI) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott

att

godkänna

Christine Brännvalls (FI) avsägelse som ersättare i krisledningsnämnden

att

godkänna

Christine Brännvalls (FI) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen
fritidsutskott

_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00041
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4

900

Val
Kommunfullmäktige beslutar således
att

bordlägga val av ombudsersättare i Sámi Teáhter efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ombudsersättare i Malmfältens Folkhögskola efter Maj-Lis Torneus (S)

att

bordlägga val av ombudsersättare i Norrbottens kommuner efter Siv Gunillasson Sevä (S)

att

bordlägga val av ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Stanislav Kall (C)

att

bordlägga val av ersättare i Kirunabostäder AB efter Frida Kullebjörk (FI)

att

bordlägga val av ersättare i Kiruna Näringsfastigheter AB efter Frida Kullebjörk (FI)

att

välja Peter Aléx (FI), Hjalmar Lundbohmsvägen 36 D, 981 36 Kiruna till ersättare i
kommunstyrelsen efter Christine Brännvall (FI)

att

välja Peter Aléx (FI) , Hjalmar Lundbohmsvägen 36 D, 981 36 Kiruna till ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Christine Brännvall (FI)

att

välja Peter Aléx (FI) , Hjalmar Lundbohmsvägen 36 D, 981 36 Kiruna till ersättare i
krisledningsnämnden efter Christine Brännvall (FI)

att

välja Peter Aléx (FI) , Hjalmar Lundbohmsvägen 36 D, 981 36 Kiruna till ersättare i
kommunstyrelsens fritidsutskott efter Christine Brännvall (FI)

______
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Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021
Kommunfullmäktige beslutar således
att

lägga revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger utlåtande 2021-10-27 från kommunens revisorer av vilket framgår att revisorer har
uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2021-08-31 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.
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten för Kiruna kommun per 2021-08-31 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021. Kommunen
avviker mot god sed avseende RKR R7 gällande värdering till verkligt värde avseende kortfristiga
placeringar. Avvikelsen (1 951 tkr) är dock inte väsentlig för bedömning av rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning. Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är delvis förenligt med
de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.
Vi bedömer, utifrån rapporteringen i delårsrapporten att det prognostiserade resultatet om
verksamhetens utfall är delvis förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen i
budget 2021. Vi ser dock ett behov av fortsatt utvecklingen av verksamhetsmålen i syfte att tydliggöra
målformuleringar samt säkerställa mätbarhet av aktuella målformuleringar.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 193

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00444

Sida
6

740

Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente
Kommunfullmäktige beslutar således
att

godkänna föreslagna ändringar i miljö- och byggnämndens reglemente
- tillägga till § 1, Miljö- och byggnämnden fullgör samtliga uppgifter där kommunen har
myndighetsansvar enligt Alkohollagen (2010:1622) samt de tillsynsuppgifter som följer
av samma lag inklusive tillsyn av detaljhandel med folköl. Miljö- och byggnämnden har
också ansvar och tillsyn över detaljhandel med tobak, elektroniska cigaretter och
receptfria läkemedel
- ändra § 2, Nämnden är inom sitt verksamhetsområde ansvarig för personuppgifter som
omfattas av Dataskyddsförordningen (EU 2016/679)

att

det nya reglementet träder i kraft 2022-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2021-10-21, § 269 från miljö- och byggnämnden av vilken framgår att i samband med
genomgång av reglementet noterades att en laghänvisning avseende hantering av personuppgifter
behövde uppdateras varför denna ändring också är införd i förslaget.
Överföringen av myndighetsutövning sker från 2022-01-01 varför ändringarna i reglementet också bör
gälla från detta datum.
Miljö- och byggnämnden föreslår
att

godkänna föreslagna ändringar i miljö- och byggnämndens reglemente

att

tillägga till § 1, Miljö- och byggnämnden fullgör samtliga uppgifter där kommunen har
myndighetsansvar enligt Alkohollagen (2010:1622) samt de tillsynsuppgifter som följer av
samma lag inklusive tillsyn av detaljhandel med folköl. Miljö- och byggnämnden har också
ansvar och tillsyn över detaljhandel med tobak, elektroniska cigaretter och receptfria
läkemedel

att

ändra § 2, Nämnden är inom sitt verksamhetsområde ansvarig för personuppgifter som
omfattas av Dataskyddsförordningen (EU 2016/679)

att

det nya reglementet träder i kraft 2022-01-01
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-08-16, § 186 att överföring av myndighetsutövning
enligt alkohollagen och tillsynen av detaljhandel med tobak, elektroniska cigaretter och receptfria
läkemedel från socialnämnden till miljö- och byggnämnden godkänns, att den nya organisationen
börjar gälla från och med 2022-01-01, att de budgeterade kostnaderna för funktionen inklusive
personal överförs från socialnämndens driftbudget 2022 till miljö- och byggnämndens driftbudget
2022 samt att ge i uppdrag till socialnämnden och miljö- och byggnämnden att justera erforderliga
styrdokument utifrån föreslagen organisationsförändring
Kommunstyrelsen beslutar 2021-08-30, § 236 att överföring av myndighetsutövning enligt
alkohollagen och tillsynen av detaljhandel med tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel
från socialnämnden till miljö- och byggnämnden godkänns, att den nya organisationen börjar gälla från
och med 2022-01-01, att de budgeterade kostnaderna för funktionen inklusive personal överförs från
socialnämndens driftbudget 2022 till miljö- och byggnämndens driftbudget 2022 samt att ge i uppdrag
till socialnämnden och miljö- och byggnämnden att justera erforderliga styrdokument utifrån
föreslagen organisationsförändring
Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-13, § 137 att överföring av myndighetsutövning enligt
alkohollagen och tillsynen av detaljhandel med tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel
från socialnämnden till miljö- och byggnämnden godkänns, att den nya organisationen börjar gälla från
och med 2022-01-01, att de budgeterade kostnaderna för funktionen inklusive personal överförs från
socialnämndens driftbudget 2022 till miljö- och byggnämndens driftbudget 2022 samt att ge i uppdrag
till socialnämnden och miljö- och byggnämnden att justera erforderliga styrdokument utifrån
föreslagen organisationsförändring
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-22, § 242 att godkänna föreslagna ändringar i miljöoch byggnämndens reglemente, tillägga till § 1, Miljö- och byggnämnden fullgör samtliga uppgifter där
kommunen har myndighetsansvar enligt Alkohollagen (2010:1622) samt de tillsynsuppgifter som följer
av samma lag inklusive tillsyn av detaljhandel med folköl. Miljö- och byggnämnden har också ansvar
och tillsyn över detaljhandel med tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel, ändra § 2,
Nämnden är inom sitt verksamhetsområde ansvarig för personuppgifter som omfattas av Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt att det nya reglementet träder i kraft 2022-01-01
Kommunstyrelsen beslutar 2021-12-20, § 331 att godkänna föreslagna ändringar i miljö- och
byggnämndens reglemente, tillägga till § 1, Miljö- och byggnämnden fullgör samtliga uppgifter där
kommunen har myndighetsansvar enligt Alkohollagen (2010:1622) samt de tillsynsuppgifter som följer
av samma lag inklusive tillsyn av detaljhandel med folköl. Miljö- och byggnämnden har också ansvar
och tillsyn över detaljhandel med tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel, ändra § 2,
Nämnden är inom sitt verksamhetsområde ansvarig för personuppgifter som omfattas av Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt att det nya reglementet träder i kraft 2022-01-01
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Revidering av föreskrifter för avfallshantering, Kiruna kommun
Kommunfullmäktige beslutar således
att

reviderade föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun antas

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-11-01 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att enligt
miljöbalken 15 kap 41 § ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och renhållningsföreskrifter.
en 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken (SFS 1998:202) och en ny
avfallsförordning (2020:614) i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt
avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken reviderats.
Tekniska Verken har tagit fram ett utkast till reviderade avfallsföreskrifter för Kiruna kommun som
utgår från Avfall Sveriges mall. Tekniska Verken har under denna process haft dialog med berörda
förvaltningar, låtit konsultbyrån Miljö & Avfallsbyrån granska dokumenten samt skickat ut utkast på
internremiss under perioden 2021-06-23 – 2021-08-13.
Formellt samråd och utställning av föreskrifterna har skett under perioden 2021-09-29 – 2021-10-27,
och har annonserats genom Kiruna Annonsblad samt via Kiruna kommun och Tekniska Verkens
hemsidor. Utställningshandlingar har funnits tillgängliga elektroniskt på Kiruna kommun och Tekniska
Verkens hemsidor. Samråd kring föreskrifterna har dessutom skett direkt med ett antal olika
intressenter. Totalt inkom fyra yttranden, vilka har beaktats vid den slutliga revideringen.
Samrådsredogörelse har upprättats och finns som bilaga.
Gällande föreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2019-06-10, § 46. Revideringen har gjorts utifrån
Avfall Sveriges mall. Laghänvisningarna är korrigerade samt benämningen ”hushållsavfall” har ersatt
med ”avfall under kommunalt ansvar”.
I förslaget till föreskrift ligger fokus på avfall inom det kommunala ansvaret, det vill säga ett tydligare
fokus på avfall under kommunalt ansvar och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Föreskriften
reglerar inte avfall utanför det kommunala ansvaret, exempelvis farligt avfall från företag och regler
kring oljeavskiljare.
Revideringen kommer inte påverka den enskilde i någon större omfattning eller hur renhållningsarbetet utförs idag. I förslaget till reviderade avfallsföreskrifter föreslås dock skrivelsen kring
fastigheter i väglöst land tas bort, vilket kommer innebära att den halverade avgiften för dessa
fastigheter tas bort. Dessa fastighetsinnehavare kommer få betala hel grundavgift, vilket är rimligt
utifrån vad grundavgiften finansierar.
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Strukturen i de reviderade avfallsföreskrifterna är i stort densamma som tidigare och utgår från Avfall
Sveriges mall. En del paragrafer har fått nya nummer och hänvisningar till lagrum har uppdaterats.
Begreppet ”hushållsavfall” har tagits bort och ersatts med ”avfall under kommunalt ansvar”. En ny
bilaga 3 har tagits fram som beskriver hämtningsintervall för avfall (beskrevs tidigare i 28 §).
Strukturen i bilaga 1, som beskriver hur sortering och avlämning ska ske, har förändrats. Nu beskrivs
detta i tabellform, bland annat krav på utsortering, krav på emballering och instruktioner för hämtning
och lämning.
I 23 § (tidigare 12 §) föreslås att skrivelsen kring ”Fastigheter i väglöst land” tas bort. I praktiken har
denna skrivning varit otydlig att tolka för både kunder och tjänstemän som arbetar med frågorna. Detta
innebär att den halverade grundavgiften för dessa fastigheter föreslås tas bort och att full grundavgift
införs. Utifrån vad grundavgiften finansierar är det svårt att motivera varför dessa fastigheter ska få en
halverad avgift, då de har samma möjlighet att använda de tjänster som ingår i grundavgiften som alla
andra har, exempelvis nyttjande av återvinningscentraler eller informationsinsatser. Att fastigheten
saknar väg innebär inte att fastigheten inte producerar avfall som ska lämnas till återvinningscentral.
För att upprätthålla en fastighets skick behöver det så småningom genomföras någon typ av renovering,
exempelvis byta takpannor som ramlat ner eller byta ut träpanelen, avfallet som uppstår ska lämnas till
återvinningscentral. Det är alltså rimligt utifrån likställighetsprincipen att alla fastigheter betalar full
grundavgift. Fastigheter i väglöst är i princip uteslutande belägna inom hämtningsområde B, vilket
innebär att de inte har hämtning vid fastighet, utan får i stället avlämna sitt avfall vid en
återvinningscentral eller annan av kommunen iordningsställd uppsamlingsplats. För fastigheter inom
B området utgår ingen avgift för insamling eller transport, endast grundavgift debiteras. Det finns i 37
§, vilket även finns i nuvarande föreskrifter (40 §), möjlighet att ansöka om befrielse från hela eller
delar av den kommunala renhållningen.
I nuvarande avfallsföreskrifter finns ett krav att fettavskiljare ska tömmas minst en gång per år. I
praktiken bör fettavskiljare tömmas oftare, Svenskt Vatten rekommenderar att tömning sker 12 gånger
per år. Hur andra kommuner reglerar detta skiljer sig åt, men flera ställer krav på mellan 4-6
tömningar per år. I bilaga 3 (Hämtningsintervall) föreslås därför att tömningsintervallet justeras till
minst fyra gånger per år, eller med det intervall som krävs för att säkerställa anläggningens funktion.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att hämtningen anpassas till anläggningens behov. Det
har även lagts till en paragraf 34 b i huvuddokumentet där det finns möjlighet att ansöka om
tidsbegränsat tillstånd för utsträckt hämtningsintervall för fettavskiljare (det vill säga färre tömningar
än fyra gånger per år).
I 34 a § (tidigare 37 §) föreslås att dispensen kring utsträckt hämtningsintervall för små
avloppsanläggningar kan gälla högst sex år, i stället för fem år som står i nuvarande föreskrifter.
Ändringen föreslås för att tömningsintervallet kan vara var tredje år, det är därför rimligare med en
dispensmöjlighet på sex år. Vilket innebär att en fastighetsinnehavare som har tömning var tredje år
kan få dispens över två tömningsperioder. I dagsläget behöver man två år in på period två ansöka om
förlängd dispens.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

Justerandes sign
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-08-30, § 244 att Föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun
ställs ut under perioden 2021-09-29 -2021-10-27 på stadshuset, samt på Kiruna kommuns och
Tekniska Verkens hemsidor samt att samråd kring Föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun
också sker under perioden 2021-09-29 - 2021-10-27 direkt med ett antal olika instanser/aktörer,
exempelvis förvaltningar och nämnder inom kommunen, länsstyrelsen, trafikverket, avfallsaktörer,
större fastighetsägare med flera
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-22, § 243 att reviderade föreskrifter för
avfallshantering i Kiruna kommun antas
Kommunstyrelsen beslutar 2021-12-20, § 332 att reviderade föreskrifter för avfallshantering i Kiruna
kommun antas
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Budget Aurora kultur och kongress
Kommunfullmäktige beslutar således
att

med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att kompletteras med drift- och
underhållsbudget

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2021-10-28, § 2 från Aurora Kultur och Kongress av vilken framgår att utfallet
januari-september 2021 redovisas enligt nedan (kr);
Personal
Tekniker
Material och Tjänster
Konsulter (Brightnest)
Konsulter Webb
Foto/film
Webbhus, domännamn, etablering
Arrangemang
Summa

344 632
33 552
238 775

616 959

Aurora Kultur och Kongress förslår
att

föreslå kommunfullmäktige att Kiruna kommun står för drift och underhåll av
Kulturhuset fram till år 2023

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-12-20, § 351 att Kiruna kommun står för drift och underhåll av
Kulturhuset fram till och med år 2023
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S) med bifall från Roger Suup (S), Siv Henriksson (V),

att

ärendet återremitteras för att kompletteras med en drift- och underhållsbudget

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Mats Fredlund (SD)
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
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§ 195 forts
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 Mats Taaveniku (S) förslag röstar nej
Voteringen utfaller med 20 ja-röster och 17 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista.
Ärendet återremitteras med minoritetsbeslut
______
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Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom kommunstyrelsens
investeringsbudget 2021, fördyring nytt badhus
Kommunfullmäktige beslutar således
att

huvudprojekt ”HP-10003 Stadsomvandling” tilläggsbudgeteras med 170 000 tkr för
investeringsprojekt ”IV-10426, Stadsomv ny simhall 2016”

att

medel för ändamålet tas från ersättningsmedel från stadsomvandlingen enligt GP-avtalen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-11-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att den
upphandlade generalkonsulten tillika projektchefen för badhusprojektet informerade kommunstyrelsen
2021-09-27 om befarade kostnadsökningar i badhusprojektet.
Generalkonsultens/projektchefens bedömning vid informationstillfället var att badhusprojektet
behöver tilläggsbudgeteras med 170 000 tkr utöver tidigare beviljade 550 000 tkr. Total beräknad
kostnad för badhuset uppgår då till 720 000 tkr.
En senare prognos från generalkonsulten/projektchefen visar på att en tilläggsbudget på 125 000 tkr
bör täcka samtliga kostnader i projektet med osäkerhetsfaktor för konjunkturläge, materialkostnader
etc.
Under sommaren 2021 informerades kommunledningen av ordförande i styrgrupp och den
upphandlade generalkonsulten/projektchefen om stora kostnadsökningar i badhusprojektet.
Vid kommunstyrelsesammanträde 2021-09-27 redovisade den upphandlade
generalkonsulten/projektchefen upparbetade kostnader för 319 632 tkr.
Redan upphandlade entreprenader bestående av rörliga mellanbottnar (bassänger), VVS,
vattenrutschkanor, städcentral, ventilation, energi- och styrsystem uppgår till 81 103 tkr
Befarande kostnadsökningar i projektet i form av ökade (ej upphandlade) kostnader för
byggentreprenad, byggherrekostnader, entré, vattenrening, maskiner etc som beräknas uppgå till 160
645 tkr
Med påslag för osäkerhetsfaktor uppger generalkonsulten/projektchefen att projektet behöver ett
tillskott på 170 000 tkr för att färdigställa Kirunas nya badhus
En senare prognos från generalkonsulten/projektchefen visar på att en tilläggsbudget på 125 000 tkr
bör räcka för att färdigställa projektet under förutsättning att inga oförutsedda nya kostnader uppstår.
Kommundirektör Lennart Andersson och avdelningschef stadsbyggnadsavdelningen Stig Torneus
föredrar i rubricerat ärende.
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Kommunledningsförvaltningen förslår
att

Huvudprojekt ”HP-10003 Stadsomvandling” tilläggsbudgeteras med 125 000 tkr för
investeringsprojekt ”IV-10426, Stadsomv ny simhall 2016”

att

medel för ändamålet tas från ersättningsmedel från stadsomvandlingen enligt GP-avtalen

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen 2021-08-30, § 223 beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att gå
igenom samtliga pågående stadsomvandlingsprojekt i syfte att minimera ytterligare kostnadsökningar
och eventuellt föreslå omfördelning av medel mellan projekt, att den regelbundna ekonomiska
rapporteringen till kommunstyrelsen gällande stadsomvandlingen ska utökas med ekonomisk
rapportering av alla enskilda stadsomvandlingsprojekt med budget över 100 mnkr vid varje
kommunstyrelse, att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta upp dialog med LKAB gällande
finansiering av oförutsedda kostnadsökningar inom stadsomvandlingen samt att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att genomföra en analys av fördyrningen
Kommunstyrelsen 2021-09-27, § 254 beslutar att ge i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att
utöver den interna granskningen upphandla en extern granskning av projekt nytt badhus
Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-15, § 181 att med minoritetsbeslut återremittera ärendet då
beslutsunderlaget är bristfälligt utifrån att vi ska fatta beslut om tilläggsinvesteringar på 170 mnkr.
Finns ingen uppdaterad driftkalkyl, finns ingen affärsplan för nya badhuset, externa granskningen är
långt ifrån påbörjad, underlaget på de 170 mnkr är oerhört bristfälligt
Kommunstyrelsen beslutar 2021-12-20, § 353 att huvudprojekt ”HP-10003 Stadsomvandling”
tilläggsbudgeteras med 170 000 tkr för investeringsprojekt ”IV-10426, Stadsomv ny simhall 2016” samt
att medel för ändamålet tas från ersättningsmedel från stadsomvandlingen enligt GP-avtalen
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S) med bifall från Roger Suup (S)

att

återremittera ärendet då ett tydligt uppdrag ska utgå från fullmäktige till
styrgruppen/kommunledningen att omedelbart arbeta fram förslag till besparingar av
bygg- och projektkostnaderna, en affärsplan för projektet saknas i underlaget till hur
driftskostnader ska finansieras och vad badavgifterna kommer att vara i det nya badhuset,
samt storleken på ev. subventioner kommunen måste bistå med sant en rapport från
extern granskning av hela projektet saknas i beslutsunderlaget. den måste tillsätts snarast
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att

ärendet ska avgöras idag
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Peter Aléx (FI)
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kommunstyrelsens förslag avslås
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Mötet ajourneras 14:30 i 15 minuter
Mötet återupptas
Yttranden i kommunfullmäktige: Siv Henriksson (V), Mats Niemi (S), Lars Törnman (S), Rune Lans
(C), Krister Pounu (KD), Mats Fredlund (SD),
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar att ärendet ska avgöras idag röstar ja
De som röstar att ärendet ska avgöras senare röstar nej
Voteringen utfaller med 21 ja-röster och 17 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Aléxs (FI) yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Noteras till protokollet att Mats Taaveniku (S) anmäler Socialdemokraterna reservation till förmån för
eget förslag
Noteras till protokollet att Siv Henriksson (V) anmäler Vänsterpartiets reservation till förmån för eget
förslag
Noteras till protokollet att Peter Aléx (FI) anmäler Feministiskt Initiativs reservation till förmån för
eget förslag
______
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Anhållan om tilläggsbudgetering uppdrag Kommunala fastigheter för 2022
Kommunfullmäktige beslutar således
att

uppdrag Kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras om 6 mnkr för reservkraft boenden
Blomstergården samt Videgården

att

uppdrag Kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras om 2 mnkr uppbyggnad av taket
Svappavaara räddningstjänst

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-11-30 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Kiruna
kommun har två stycken boenden i östra kommundelarna. Blomstergården och Videgården.
Kirunabostäder projektavdelning har under 2021 projekterat och tagit in anbud på åtgärder för att
säkra driften av boenden vid media bortfall såsom el vatten och värme. Detta blev dyrare än beräknat
och kunde inte genomföras under innestående år.
Sporthallens A halls tak är av samma konstruktion som, B hallens tidigare tak, som åtgärdats under
2021. Taket har gjort sitt och klarar idag inte någon större snöbelastning. Taket skottas regelbundet via
Kirunabostäders upphandlade entreprenör. Kirunabostäder har även regelbunden tillsyn på nedfallet
takmateriel samt sprickbildning.
Under 2021 har delar av sidobyggnad tornet rivits i Svappavaara Räddningstjänst. Provisorisk lagning
av tak har utförts för att säkra vintern. Taket är i behov av ny beläggning samt invändig höjning, så att
det kan nyttjas. Åtgärderna kommer att höja yttertaket så att nödvändiga åtgärder invändigt kan
utföras, samt att ge ett nytt ytskikt.
Matojärvi ishall har under åren renoverats och byggts om och till i omgångar. Kirunabostäders
projektavdelning har under året åtgärdat spruckna sekundärbalkar. Takbeläggning som utfördes för ett
antal år sedan har visat sig inte räcka till. Det finns ett flertal föreslagna åtgärder för taket bland annat
ny beläggning på befintlig och byte av ventilationsfläktar. Det krävs dock en mer djupgående
projektering av taket och alternativt så måste befintlig plåt rivas och nytt tak monteras. Därav den höga
summan på åtgärd.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

Uppdrag Kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras om 6 mnkr för reservkraft boenden
Blomstergården samt videgården

att

Uppdrag Kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras om 13 mnkr för rivning och
nybyggnation av taket Sporthallen Kiruna A hall

att

Uppdrag Kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras om 13 mnkr för rivning och
nybyggnation av att av taken Förrådet Jägaregatan Kiruna

att

Uppdrag Kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras om 2 mnkr uppbyggnad av taket
Svappavaara räddningstjänst

att

Uppdrag Kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras om 14 mnkr för renovering av väggar
Bergaskolan huvudbyggnad

att

Uppdrag Kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras om 20 Mnkr för renovering och
åtgärder för att åtgärda yttertaket matojärvi ishall

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-12-20, § 366 att uppdrag Kommunala fastigheter tilläggsbudgeteras
om 6 mnkr för reservkraft boenden Blomstergården samt Videgården samt att uppdrag Kommunala
fastigheter tilläggsbudgeteras om 2 mnkr uppbyggnad av taket Svappavaara räddningstjänst
Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Revidering och fastställande av driftbudget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 för
samtliga nämnder och styrelse
Kommunfullmäktige beslutar således
att

driftbudgetramarna fastslås för budgetår 2022 och planår 2023-2025 enligt nedan

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-12-06 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att det under
2021 genomfördes stora förändringar av budgethanteringen i kommunen. Dels tidigarelades
budgetprocessen till våren, dels så bytte kommunen budgetmodell till den av SKR utvecklade
prislappsbudgeteringsmodellen. De stora förändringarna som gjordes innebar att vissa tillägg har
kommit upp under hösten och har beslutats av kommunstyrelsen. Då de besluten påverkar budgeten
för år 2022 innebär det att slutliga drift – och investeringsbudgetramar behöver fastställas.
Förändringen i driftbudgeten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 198 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00009
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Kommunstyrelsens och Kultur och utbildningsnämndens förändringar består av ökade
kapitaltjänstkostnader för investeringar som har aktiverats under 2021. Miljö- och byggnadsnämndens
minskning av budgetram består av minskade kapitaltjänstkostnader för anläggningar som
färdigavskrivits under 2021. Socialnämndens ökning kommer från ett beslut i KS 2021-10-25 där de
tillsköts medel om 4 mnkr för införandet av ett nytt verksamhetssystem. Förändringarna på finansen är
en minskning av omstruktureringsmedel med 9,2 mnkr samt en ökning av internränteintäkter med 2
mnkr och ökade skatteintäkter med 4,9 mnkr.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-12-20, § 354 att driftbudgetramarna fastslås för budgetår 2022 och
planår 2023-2025 enligt nedan

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S) med bifall av Mats Niemi (S)

att

socialnämndens anslag för 2022 blir 615 mnkr och kultur- och utbildningsnämnden
anslag blir 570 mnkr 2022

av

Siv Henriksson (V) med bifall av Sten Stridsman (V)

att

samtliga fackliga organisationers löneanspråk bifalls

att

socialnämnden tilläggsbudgeteras 15 mnkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 198 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00009

av

Gunnar Selberg (C)

att

avslå Mats Taavenikus (S) förslag

att

avslå Siv Henriksson (V) förslag

att

bifalla kommunstyrelsens förslag

Sida
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Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus (S) 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 kommunstyrelsen förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Mats Taaveniku (S) förslag röstar nej
Voteringen utfaller med 20 ja-röster och 17 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Siv Henrikssons (V) yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 199

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00373
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Revidering och fastställande av investeringsbudget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 för
samtliga nämnder och styrelse
Kommunfullmäktige beslutar således
att

investeringsbudgeten fastslås för budgetår 2022 och planår 2023-2025 enligt nedan

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-12-06 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att följande
förändringar investeringsbudget skett

Under hösten har investeringsbeslut fattats som utökat investeringsbudgeten för 2022. Nedan en
specifikation av förändringarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 199 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00373
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-12-20, § 355 att investeringsbudgeten fastslås för budgetår 2022 och
planår 2023-2025 enligt nedan

Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

Sida
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§ 200
Revidering av Finanspolicy i Kiruna kommunkoncern
Kommunfullmäktige beslutar således
att

anta reviderad finanspolicy

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-11-24 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Kiruna
kommun har som en konsekvens av statsomvandlingen fått väsentligt förändrade finansiella
förutsättningar. Kommunen gör stora och kapitalkrävande investeringar, samtidigt som kommunen
erhåller stora utbetalningar av likvida medel från LKAB för att hantera stadsomvandlingen. Detta
ställer stora krav på att kommunen har en effektiv likviditetsplanering, skuldförvaltning och
kapitalförvaltning.
Utifrån ovanstående föreslås en revidering av finanspolicyn i syfte att möjliggöra för kommunen att
optimera medelsförvaltningen på lång sikt. Samtidigt som de finansiella riskerna hanteras på ett
effektivt sätt i respektive del av medelsförvaltningen.
De huvudsakliga förändringarna jämfört med gällande finanspolicy är:
•
Införande av möjlighet att avsätta kapital till pensionsmedelsförvaltning och
placeringsregler för denna.
•
En skärpning av reglerna för ”Ansvarsfulla placeringar”. Explicita gränser för exponering
mot kontroversiella verksamheter samt införande av begränsningar mot placering i
företag som bedriver kommersiell spelverksamhet eller utvinner fossila bränslen.
•
Tydliggörande av strategi för långfristig likviditetsförvaltning samt begränsning av
maximal aktieandel för densamma.
•
Ett tydliggörande av strategin för skuldförvaltningen, samt en viss begränsning av
riskerna i densamma.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

anta reviderad finanspolicy

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-12-20, § 363 att anta reviderad finanspolicy

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

§ 200 forts
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Malin Järvinen (FI)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 201

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00302

Sida
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Upphävande av tomtindelning för Traktorn 10 och 11, ändring av stadsplan för kvarteret
Väghyveln, antagande
Kommunfullmäktige beslutar således
att

ändring av detaljplan för kvarteret Väghyveln antas

Beskrivning av ärendet
Föreligger ansökan 2021-01-14 om planbesked från Malmvägens fastighets AB av vilken framgår att
bolaget vill häva tomtindelningen inom fastigheterna Traktorn 10 och 11 genom en ändring av
detaljplan.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-03-22 att ge ett positivt planbesked, att ta ut en avgift om planbesked
enligt PBL 12 kap 8 § om 9 460 kr, att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att teckna planavtal
med sökanden samt påbörja detaljplanearbetet samt att upprätta detaljplanen med begränsat standardförfarande.
Föreligger skrivelse 2021-08-13 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att
planändringen inte är i strid med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C. Planändringen berör
detaljplan R152 och dess tillhörande bestämmelser om tomtindelning och ligger i västra
industriområdet i Kiruna centralort.
Kommunstyrelsen beslutar 2021-08-30, § 249 att skicka ut detaljplaneändringen på samråd samt att
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas
Föreligger skrivelse 2021-11-27 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att
Kommunstyrelsen beslutade den 2021-08-30 att skicka ut upphävande av tomtindelning för Traktorn
10 och 11, ändring av Stadsplan för kvarteret Väghyveln på samråd. Under samrådstiden inkom totalt 3
yttranden, från Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt bygglovsavdelningen. En samrådsredogörelse har
tagits fram där synpunkterna sammanställts och kommenterats.
Kommunstyrelsen beslutar 2021-12-20, § 368 att godkänna samrådsredogörelsen, att godkänna
detaljplanen samt att ändring av detaljplan för kvarteret Väghyveln antas

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 201 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00302

Yrkanden och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

313
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KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 202

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00566
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Motion, utreda fartbegränsande åtgärder utanför samtliga skolor och förskolor
Kommunfullmäktige beslutar således
att

bifalla motionen

Beskrivning av ärendet
Föreligger motion från Peter Alex (FI) och Christine Brännvall (FI) av vilken framgår att i Kiruna kör
många föräldrar sina barn till och från skolan. Under morgonen och eftermiddagar är det inte ovanligt
att föräldrar är stressade. Det leder till ouppmärksamma förare som kan tänkas vilja skynda sig till
nästa lämning eller arbete. Mängden föräldrar som kan förväntas köra sina barn kan förväntas öka i
och med skolstrukturomvandlingen. Syskon kommer nu att gå på olika skolor och barn kommer inte
automatiskt att gå på den skola som ligger närmast bostaden. Skolgårdar fungerar även ofta som
samlingspunkter under kvällstid. Tidsbegränsade hastighetsbegränsningar i hjälper inte barn under
dessa tider.
För att trygga alla barns väg till skolan bör en inventering göras utanför alla skolor och förskolor för att
ta fram förslag på åtgärder. Exempelvis bör Thulegatan utanför Triangelskolan och Matojärvigatan
utanför Högalidskolan ses över då många barn rör sig runt vägarna och mycket trafik cirkulerar till och
från turistanläggningar och lasarett.
Motionärerna föreslår
att

samtliga vägar i direkt anslutning till skolor och förskolor inventeras med hänsyn till
trafiksäkerhet för barn.

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2021-06-07—08, § 116 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
följande motioner: ”Utreda fartbegränsande åtgärder utanför samtliga skolor och förskolor”, väckt av
Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-08-16, § 165 att inhämta yttrande i ärendet från miljöoch byggnämnden
Miljö- och byggnämnden beslutar 2021-10-21, § 259 att anta skrivelsen som sin egen och besvara
kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-22, § 228 att bifalla motionen
Kommunstyrelsen beslutar 2021-12-20, § 327 att bifalla motionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 202 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

2021.00566

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Emma Taube (FI)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Emma Taube (FI)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

900
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KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20

§ 203
Överlämnande av motioner
Kommunfullmäktige beslutar således
att

Justerandes sign

till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner:
Utvärdering av införd skolstruktur
Gratis mensskydd till barn och ungdomar i grundskolan

Utdragsbestyrkande
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