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Närvaro- och omröstningslista 

SAMMANTRÄDE MED 

Kommunfullmäktige 2023-02-06 

13:00- 

 

 

Ledamöter 

Parti Namn Närvarande Tjänstgörande 
§§ 

Omröstning § 

Ja Nej Avstår 

S Mats Taaveniku ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Emilia Töyrä ☒ §§ 1-29 ☐ ☐ ☐ 

S Jonas Stålnacke ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Therese Olofsson ☐  ☐ ☐ ☐ 

S Mats Niemi ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Siv Gunillasson Sevä ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Roger Suup ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Elisabeth Persson 
Holmdén 

☐  ☐ ☐ ☐ 

S Kenneth Stålnacke ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Marianne Baas ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Kenneth Nilsson ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Hanna Rannerud Närvä ☐  ☐ ☐ ☐ 

S Erik Tano ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Marita Sirkka ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Niklas Sirén ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Wilma Andersson ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Oskar Nilsson ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Ida-Maria Svonni ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Waldemar Tapojärvi  ☐  ☐ ☐ ☐ 

V Sanna Inga Poromaa  ☒  ☐ ☐ ☐ 

V Johnny Norberg ☒  ☐ ☐ ☐ 

V Ida Määttä ☒  ☐ ☐ ☐ 

V Sten Stridsman ☒  ☐ ☐ ☐ 

SL Åsa Larsson Blind ☐  ☐ ☐ ☐ 

SL Per Olof Nutti ☒  ☐ ☐ ☐ 



Parti Namn Närvarande Tjänstgörande 
§§ 

Omröstning § 

Ja Nej Avstår 

FI Christine Brännvall ☒  ☐ ☐ ☐ 

FI Lisa Forsberg ☒  ☐ ☐ ☐ 

KD Krister Pounu ☒  ☐ ☐ ☐ 

KD Peter Stenberg ☒  ☐ ☐ ☐ 

KD Niklas Sarri ☐  ☐ ☐ ☐ 

KD Terje Raattamaa ☒  ☐ ☐ ☐ 

KD Mattias Messner ☒  ☐ ☐ ☐ 

M Stefan Sydberg ☒  ☐ ☐ ☐ 

M Lars-Johan Dalhägg ☐  ☐ ☐ ☐ 

M Birgitta Isaksson ☐  ☐ ☐ ☐ 

M Elisabeth Andersson ☒  ☐ ☐ ☐ 

M Johan Henriksson ☐  ☐ ☐ ☐ 

C Gunnar Selberg ☒  ☐ ☐ ☐ 

C Annica Henelund ☒ §§ 17-32 ☐ ☐ ☐ 

C Magnus Gustafsson ☒  ☐ ☐ ☐ 

C Katarina Hjertell ☒  ☐ ☐ ☐ 

SJVP Sten Nylén ☒  ☐ ☐ ☐ 

SJVP Per Eriksson ☒  ☐ ☐ ☐ 

SD Mats Fredlund ☒  ☐ ☐ ☐ 

SD Madeleine Vestling ☒  ☐ ☐ ☐ 

  



 

Ersättare 

Parti Namn Närvarande Tjänstgörande 
§§ 

Omröstning § 

Ja Nej Avstår 

S Barbro Olofsson ☐  ☐ ☐ ☐ 

S Lennart Lantto ☒ §§ 1-32 ☐ ☐ ☐ 

S Emma Graméus ☒ §§ 1-32 ☐ ☐ ☐ 

S Roger Mikko ☒ §§ 1- 32 ☐ ☐ ☐ 

S Mats Sidmalm ☒ §§ 1-32 ☐ ☐ ☐ 

S Anders Fors ☐  ☐ ☐ ☐ 

S Anders Tano ☒  ☐ ☐ ☐ 

S Berith Juuso ☐  ☐ ☐ ☐ 

S Christer Vinsa ☒ §§ 30-32 ☐ ☐ ☐ 

S Hanna Fjellborg Kyrö ☐  ☐ ☐ ☐ 

V Birgitta Henriksson 
Lindmark 

☒  ☐ ☐ ☐ 

V Siv Henriksson ☒  ☐ ☐ ☐ 

SL Karen-Ann Hurri ☐  ☐ ☐ ☐ 

SL Edith Anna Svonni ☒ §§ 1-32 ☐ ☐ ☐ 

FI Peter Aléx ☐  ☐ ☐ ☐ 

FI Emma Taube ☒  ☐ ☐ ☐ 

KD Gudrun Hofling ☒ §§ 1-32 ☐ ☐ ☐ 

KD Isak Töyrä ☒  ☐ ☐ ☐ 

KD Pernilla Esberg ☐  ☐ ☐ ☐ 

M Mattias Abrahamsson ☒ §§ 1-24 ☐ ☐ ☐ 

M Ann-Helen Dalhägg ☐  ☐ ☐ ☐ 

M Rickhard Lantto ☒ §§ 1-32 ☐ ☐ ☐ 

C Rune Lans ☒ §§ 1-16 ☐ ☐ ☐ 

C Kärstin Lampa ☐  ☐ ☐ ☐ 

SJVP Martti Kivimäki ☐  ☐ ☐ ☐ 

SJVP Doris Messner ☒  ☐ ☐ ☐ 

SD Reidar Björk ☐  ☐ ☐ ☐ 

SD Bo Jönsson ☒  ☐ ☐ ☐ 

  



Justerare 

Parti Namn 

SL Edith Anna Svonni 

V Sanna Inga Poromaa 

SJVP Sten Nylén 

 



 

 

 

 

Kommunledningskansliet 

Kristoffer Baas 

kristoffer.baas@kiruna.se 

KALLELSE 

Sida 

1(4) 

Datum 

2023-01-24 

 

  

 
  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 6 februari 2023 kl. 
13:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal för att behandla följande 
ärenden: 

 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning  

2.  Röstsammanräkning kommunfullmäktige, 

delgivning 

Dnr 2022-00968 111 

 

3.  Val av nämndemän i Gällivare tingsrätt, 

mandatperiod tom 2024 

Dnr 2022-01223 911 

1 från C, 1 från S, 1 från V 

4.  Val till Tekniska verken och Kiruna kraft 

mandatperioden 2023-2026 

Dnr 2022-01064 911 

3 lekmannarevisorsersättare 

5.  Val till Kirunabostäder och Kiruna näringsfastigheter 

mandatperioden 2023-2026 

Dnr 2022-01063 911 

3 lekmannarevisorsersättare 

6.  Val till Aurora kultur och kongress mandatperioden 

2023-2026 

Dnr 2022-01098 911 

3 lekmannarevisorsersättare 

7.  Val av revisorer mandatperioden 2023-2026 

Dnr 2022-00970 911 

1 KD, 1 SL, 1 SD 

8.  Val av valnämnd mandatperioden 2023-2026 

Dnr 2022-01062 911 

1 ledamot SD, 1 ersättare SD, 

1 ersättare M 

138464 A, 2023-01-24



Kiruna kommun 

Datum 

2023-01-24 

 

 

Sida 

2(4) 

 

 

Ärende Anteckningar 

9.  Val till Vittangi Folkets hus mandatperioden 2023-

2026 

Dnr 2022-01087 911 

1 revisorsersättare 

10.  Val till Karesuando skogsallmännings styrelse 

mandatperioden 2023-2026 

Dnr 2022-01065 911 

1 revisor 

1 revisorsersättare 

11.  Val till Malmfältens kraftverk AB mandatperioden 

2023-2026 

Dnr 2022-01069 911 

1 lekmannarevisor 

1 lekmannarevisorsersättare 

12.  Val till Norrbottens kommuner mandatperioden 

2023-2026 

Dnr 2022-00952 900 

1 ombud M, 2 ombuds-

ersättare opposition 

13.  Val till Konstmuseet i norr mandatperioden 2023-

2026 

Dnr 2022-01066 911 

1 revisor 

14.  Anhållan om medel för fortsatt drift av Fjällgården 

Dnr 2022-01203 706 

 

15.  Anhållan om utökad driftbudget för 

överförmyndarnämnden 2023 

Dnr 2022-01261 906 

 

16.  Anhållan om tilläggsbudgetering av 

kommunstyrelsens investeringsbudget 2023, 

badhuset 

Dnr 2020-00581 906 

Kompletterande handlingar 

efter extra kommunstyrelse 

17.  Äskande av medel till Kunskapsstaden 

Dnr 2022-00802 630 

 

18.  Anhållan om omfördelning av investeringsbudget, 

miljö- och byggnämnden 

Dnr 2022-00062 906 

 

19.  Anhållan om medel till 

kommunledningsförvaltningens uppdrag gällande 

projektering av en permanent lösning för 

elevboende i närhet till Kunskapsstaden 

Dnr 2022-01275 280 

 

138464 A, 2023-01-24



Kiruna kommun 

Datum 

2023-01-24 

 

 

Sida 

3(4) 

 

 

Ärende Anteckningar 

20.  Anhållan om medel till Stadsomvandling 

infrastrukturprojekt 

Dnr 2022-01106 349 

 

21.  Begäran om planuppdrag del av Tuolluvaara 1:1 

samt Tuolluvaara 1:22, skydd av TGA:s 

industrilämningar.  

Dnr 2022-01055 313 

 

22.  Ändring kreditlimit 2022-2023 - Kirunabostäder 

AB, internbanken 

Dnr 2022-00662 900 

 

23.  Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) och (LSS), ej verkställda beslut kvartal 2 och 

kvartal 3 2022 

Dnr 2022-00727 700 

 

24.  Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Dnr 2023-00043 910 

 

25.  Revidering av bolagsordning för Kiruna 

Näringsfastigheter AB 

Dnr 2022-00130 900 

 

26.  Riktlinjer för att förebygga, motverka och hantera 

hot, hat och våld mot anställda i Kiruna 

kommunkoncern 

Dnr 2022-01258 902 

 

27.  Rekryteringspolicy inklusive riktlinjer 

Dnr 2022-01259 960 

 

28.  Besvarande av motion, oppositionsråd 

Dnr 2022-01011 900 

 

29.  Besvarande av motion, upprätta en handlingsplan 

för suicidprevention 

Dnr 2022-00382 741 

 

30.  Besvarande av motion, digitalisering av 

kommunfullmäktigemöten 

Dnr 2022-01255 903 

 

31.  Överlämnande av motioner  

138464 A, 2023-01-24



Kiruna kommun 

Datum 

2023-01-24 

 

 

Sida 

4(4) 

 

 

Ärende Anteckningar 

32.  Information om stadsomvandlingen Kommunstyrelsens 

ordförande informerar 

 
Kenneth Stålnacke 
ordförande 

Kristoffer Baas 
kommunsekreterare 

 

Justering 
Till dagens sammanträde väljs justerare från , SL, V, SJVP justering kommer äga 
rum 2023-02-09 klockan 10:00 i Jokken 

Förmöten 
Socialdemokraterna sammanträder klockan 08:00-09:20 i 
kommunfullmäktigesalen, Vänsterpartiet, Sámelistu och Feministiskt initiativ 
ansluter klockan 09:30. 

Frånvarande socialdemokrater anmäler detta till jonas.stalnacke@politik.kiruna.se 

Moderaterna sammanträder klockan 08:30-10:00 i Jokken. 

Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och 
Sverigedemokraterna sammanträder klockan 10:00 i kommunstyrelsens 
sessionssal. 

Utrymningsväg 
Man kommer ut från Kristallen via samtliga trapphus inklusive den stora trappan i 
mitten av byggnaden. Från kommunfullmäktiges sessionssal finns tre 
utrymningsvägar. Dörren längst in i salen leder till trapphus B. De bakre dörrarna 
leder till den stora trappan samt till trapphus B, C och D i yttercirkeln. Dörren till 
åhörarläktaren leder till den stora trappan och trapphus E. Återsamling sker vid 
besöksparkeringen. 

 

138464 A, 2023-01-24



 

 

 

 

Kommunledningskansliet 

Kristoffer Baas 

kristoffer.baas@kiruna.se 

KALLELSE 

Sida 

1(1) 

Datum 

2023-02-01 

 

  

 
  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 6 februari 2023 kl. 
13:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal för att behandla följande 
ärenden: 

 

Ärende Anteckningar 

33. Anhållan om medel till 

kommunledningsförvaltningens uppdrag gällande 

ny huvudvattenledning, etapp 1 

Dnr 2023-00086 543 

 

 
Kenneth Stålnacke 
ordförande 

Kristoffer Baas 
kommunsekreterare 

 

Utrymningsväg 
Man kommer ut från Kristallen via samtliga trapphus inklusive den stora trappan i 
mitten av byggnaden. Från kommunfullmäktiges sessionssal finns tre 
utrymningsvägar. Dörren längst in i salen leder till trapphus B. De bakre dörrarna 
leder till den stora trappan samt till trapphus B, C och D i yttercirkeln. Dörren till 
åhörarläktaren leder till den stora trappan och trapphus E. Återsamling sker vid 
besöksparkeringen. 

 

Kommunfullmäktige, 2023-02-06



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 1  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 1     
 
 
Godkännande av dagordning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att godkänna dagordningen med följande förändring 

- Överlämnande av motioner, utgår 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kenneth Stålnacke (S) 
 
att godkänna dagordningen  

- Överlämnande av motioner, utgår 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kenneth Stålnackes (S) yrkande 
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 2  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 2    2022-00968  111 
 
 
Röstsammanräkning kommunfullmäktige, delgivning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att lägga delgivningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2023-01-23 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2023-01-23 till och med 2026-10-14 efter Linda Niva, 
Socialdemokraterna har utsett Hanna Fjällborg Kyrö, Socialdemokraterna. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kenneth Stålnacke (S) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 3  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 3    2022-01223  911 
 
 
Val av nämndemän i Gällivare tingsrätt, mandatperiod tom 2024 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att nominera Eva-Lisa Eriksson (S) till ny nämndeman efter Britt-Marie Sidér (S) 
 
att bordlägga val av ny nämndeman efter Kevin Lidström (C) 
 
att bordlägga val av ny nämndeman efter Paulina Eriksson (V) 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-19, § 183 att nominera Mirja Niva (C) till ny nämndeman i 
Gällivare tingsrätt, att bordlägga nominering efter Kevin Lidström (C), Britt-Marie Sidér och Paulina 
Eriksson (V) 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Jonas Stålnacke (S) 
 
att nominera Eva-Lisa Eriksson (S) till ny nämndeman efter Britt-Marie Sidér (S) 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagt yrkande 
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 4  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 4    2022-01064  911 
 
 
Val till Tekniska verken i Kiruna AB och Kiruna kraft AB mandatperioden 2023-2026 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att välja Irma Rinne (M) till lekmannarevisor i Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna kraft 

AB för mandatperioden 2023-2026 efter Thore Johansson (C) 
 
att bordlägga val av lekmannarevisorsersättare 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-19, § 191 
 
att välja följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare till Tekniska Verken i 

Kiruna AB och Kiruna kraft AB för mandatperioden 2023-2026 
 

Lekmannarevisorer Lekmannarevisorsersättare 
Thore Johansson (C) Bordläggning 
Ann-Kristin Nilsson (S) Bordläggning 
Sören Sidér (SJVP) Bordläggning 

 
att välja följande ombud och ombudsersättare till Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna 

kraft AB för mandatperioden 2023-2026 
 

Ombud Ombudsersättare 
Mats Taaveniku (S)  Christine Brännvall (FI)  

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Jonas Stålnacke (S) 
 
att välja Irma Rinne (M) till lekmannarevisor i Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna kraft 

AB för mandatperioden 2023-2026 efter Thore Johansson (C) 
 
att bordlägga val av lekmannarevisorsersättare 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagt yrkande  
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 5  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 5    2022-01063  911 
 
 
Val till Kirunabostäder och Kiruna näringsfastigheter mandatperioden 2023-2026 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga val av lekmannarevisorsersättare till Kirunabostäder AB och Kiruna 

Näringsfastigheter AB för mandatperioden 2023-2026 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-19, § 190 
 
att välja följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare till Kirunabostäder AB 

och Kiruna Näringsfastigheter AB för mandatperioden 2023-2026 
 

Lekmannarevisorer Lekmannarevisorsersättare 
Thore Johansson (C) Bordläggning 
Ann-Kristin Nilsson (S) Bordläggning 
Sören Sidér (SJVP) Bordläggning 

 
att välja följande ombud och ombudsersättare till Kirunabostäder AB och Kiruna 

Näringsfastigheter AB för mandatperioden 2023-2026 
 

Ombud Ombudsersättare 
Mats Taaveniku (S)  Sanna Inga Poromaa (V) 

 
att välja Reidar Björk (SD) till ersättare i Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter 

AB för mandatperioden 2023-2026 i stället för Bertil Isaksson (SD) 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att inga förslag föreligger 
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 6  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 6    2022-01098  911 
 
 
Val till Aurora kultur och kongress mandatperioden 2023-2026 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga val av lekmannarevisorsersättare till Aurora kultur och kongress AB för 

mandatperioden 2023-2026 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-19, § 190 
 
att välja följande ersättare till Aurora kultur och kongress AB för mandatperioden 2023-2026 
 

Ersättare 
Gunnar Selberg (C)  

 
att välja följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare till Aurora kultur och 

kongress AB för mandatperioden 2023-2026 
 

Lekmannarevisorer Lekmannarevisorsersättare 
Thore Johansson (C) Bordläggning 
Ann-Kristin Nilsson (S) Bordläggning 
Sören Sidér (SJVP) Bordläggning 

 
att välja följande ombud och ombudsersättare till Aurora kultur och kongress AB för 

mandatperioden 2023-2026 
 

Ombud Ombudsersättare 
Emilia Töyrä (S)  Nils-Johan Labba (SL) 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att inga förslag föreligger 
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 7  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 7    2022-00970  911 
 
 
Val av revisorer mandatperioden 2023-2026 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga val av revisorer för Kiruna kommun för mandatperioden 2023-2026 
 
att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna återkommer ifall det finns förslag på 

revisorer framöver 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-19, § 187 
 
att välja följande revisorer för Kiruna kommun för mandatperioden 2023-2026 
 

Revisorer Roll 
Bordläggning KD Revisor 
Bordläggning SD Revisor 
Bordläggning SL Revisor 
Maria Ragnestam (FI) Revisor 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Krister Pounu (KD) 
 
att Kristdemokraterna inte avser att välja någon revisor i närtid och att deras val kan utgå 

tillsvidare 
 
av Mats Fredlund (SD) 
 
att Sverigedemokraterna inte avser att välja någon revisor i närtid och att deras val kan utgå 

tillsvidare 
 
av Edith Anna Svonni (SL)  
 
att bordlägga val av revisor för Sámelistu 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagda yrkanden 
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 8  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 8    2022-01062  911 
 
 
Val av valnämnd mandatperioden 2023-2026 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att välja följande ledamöter och ersättare till valnämnden för mandatperioden 2023-2026 
 

Ledamöter Ersättare 
Simo Yliperttula (SD) Bertil Isaksson (SD) 
 Bordläggning Moderaterna 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-19, § 189 
 
att välja följande ledamöter och ersättare till valnämnden för mandatperioden 2023-2026 
 

Ledamöter Ersättare 
Stig Landin (V) Magnus Hilmér (V) 
Lisa Forsberg (FI) Laila Rolfsdottir (FI) 
Bordläggning opposition, SD Bordläggning opposition, M 

Bordläggning opposition, SD 
 
att välja Lisa Forsberg (FI) till ordförande och Harald Ericson (S) till vice ordförande i 

valnämnden för mandatperioden 2023-2026 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Fredlund (SD) 
 
att välja Simo Yliperttula (SD) till ledamot och Bertil Isaksson (SD) till ersättare i 

valnämnden 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagt yrkande 
______ 
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§ 9    2022-01087  911 
 
 
Val till Vittangi Folkets hus mandatperioden 2023-2026 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga val av revisorsersättare till Vittangi Folkets hus mandatperioden 2023-2026 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-19, § 201 
 
att välja följande revisor och revisorsersättare till Vittangi Folkets hus för mandatperioden 

2023-2026 
 

Revisor Revisorsersättare 
Lars Ylvin (S) Bordläggning majoritet 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Jonas Stålnacke (S) 
 
att bordlägga val av revisorsersättare till Vittangi Folkets hus mandatperioden 2023-2026 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagt yrkande 
______ 
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§ 10    2022-01065  911 
 
 
Val till Karesuando skogsallmännings styrelse mandatperioden 2023-2026 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att välja följande revisor och revisorsersättare 
 

Revisor Revisorsersättare 
Lars Ylvin (S) Lars Kattilavaara (S) 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-19, § 202 
 
att välja följande ledamöter och ersättare till Karesuando skogsallmännings styrelse för 

mandatperioden 2023-2026 
 

Ledamöter Ersättare 
Sören Mämmi (S) Bertil Niilimaa (S) 
Gustav Närvä (S) Arne Töyrä (S) 
Lars-Jonas Kemi (SL) Sven Töyrä (V) 

 
att välja Sören Mämmi (S) till ordförande och Gustav Närvä (S) till vice ordförande 
 
att välja följande revisor och revisorsersättare 
 

Revisor Revisorsersättare 
Bordläggning Bordläggning 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
Av Jonas Stålnacke (S) 
 
att välja Lars Ylvin (S) till revisor och Lars Kattilavaara (S) tillrevisorsersättare 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagt yrkande 
______ 
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§ 11    2022-01069  911 
 
 
Val till Malmfältens kraftverk AB mandatperioden 2023-2026 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att välja följande lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till Malmfältens kraftverk 

AB mandatperioden 2023-2026 
 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 
Ann-Kristin Nilsson (S) Bordläggning 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-19, § 211 
  
att välja följande ledamöter och ersättare till Malmfältens kraftverk AB mandatperioden 

2023-2026 
 

Ledamöter Ersättare 
Christer Vinsa (S) Elisabeth Persson Holmdén (S) 
Anders Fors (S) Peter Aléx (FI) 
Lisbet Isaksson (V) Bertil Blind (SL) 

 
att välja följande lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till Malmfältens kraftverk 

AB mandatperioden 2023-2026 
 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 
Bordläggning Bordläggning 

 
att välja följande ombud och ombudsersättare till Malmfältens kraftverk AB mandatperioden 

2023-2026 
 

Ombud Ombudsersättare 
Mats Taaveniku (S)  Sten Stridsman (V) 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Jonas Stålnacke 
 
att välja Ann-Kristin Nilsson (S) till lekmannarevisor till Malmfältens kraftverk AB 

mandatperioden 2023-2026 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagt yrkande 
______
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§ 12    2022-00952  900 
 
 
Val till Norrbottens kommuner mandatperioden 2023-2026 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att välja följande ombud och ombudsersättare till Norrbottens kommuner mandatperioden 

2023-2026 
 

Ombud Ombudsersättare 
Mattias Abrahamsson (M) Krister Pounu (KD) 
 Bordläggning opposition 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-19, § 215 
 
att välja följande ombud och ombudsersättare till Norrbottens kommuner mandatperioden 

2023-2026 
 

Ombud Ombudsersättare 
Elisabeth Persson Holmdén (S)  Marita Sirkka (S) 
Siv Gunillasson Sevä (S) Ann-Kristin Nilsson (S) 
Johnny Norberg (V) Siv Henriksson (V) 
Åsa Larsson Blind (SL)  Christine Brännvall (FI)  
Bordläggning, opposition, M Bordläggning opposition 

Bordläggning opposition 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M) 
 
att välja Mattias Abrahamsson (M) till ordinarie ombud 
 
av Krister Pounu (KD) 
 
att välja Krister Pounu (KD) till ombudsersättare 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagda yrkanden 
______ 
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§ 13    2022-01066  911 
 
 
Val till Konstmuseet i norr mandatperioden 2023-2026 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga val av revisor till Konstmuseet i norr mandatperioden 2023-2026 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-19, § 220 
 
att välja följande ledamot till Konstmuseet i norr mandatperioden 2023-2026 i stället för 

Gunilla Kangas 
 

Ledamöter 
Emma Taube (FI) 

 
att välja följande revisor till Konstmuseet i norr mandatperioden 2023-2026 
 

Revisor 
Bordläggning 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Jonas Stålnacke (S) 
 
att bordlägga val av revisor till Konstmuseet i norr mandatperioden 2023-2026 
 
Ordföranden konstaterar att endast Jonas Stålnackes (S) förslag föreligger 
______ 
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§ 14    2022-01203  706 
 
 
Anhållan om medel för fortsatt drift av Fjällgården 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera medel om 7 500 tkr till socialnämndens driftbudget 2023, för fortsatt 

drift av fjällgården sex månader 
 
att medel om 7 500 tkr tas från årets resultat 
 
att minska avskrivningen av stadshuset med 90 % och lägga den delen på stads-

omvandlingens resultatutjämningsreserv, vilket utökar driftutrymmet med 18 mnkr 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2022-11-22, § 154 från socialnämnden av vilken framgår att förvaltningen hade 
planerat för avslut av Solbacken som äldreboende innan 2022-12-31. 
 
Socialförvaltningen har i sin beräkning av budget 2023 inte räknat med drift av Fjällgården. Fjällgården 
har idag 16 korttidsplatser som var planerade att flyttas till annat boende när boendet skulle stänga 
2022-12-31. För fortsatt drift av Fjällgården som korttidsboende så behövs 17 baspersonal, en chef samt 
en sjuksköterska under första halvåret 2023. Utöver detta krävs även fastighetskostnader samt 
förbrukning och tjänster som hör till denna verksamhet. 
 
Socialförvaltningen äskar därmed om 7,5 mnkr ytterligare medel för 2023 för drift av Fjällgården. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att begära ytterligare medel för fortsatt drift av Fjällgården 6 månader 2023 med 7,5 mnkr 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 15 att tilläggsbudgetera socialnämndens driftbudget medel 
om 7 500 tkr 2023, för fortsatt drift av fjällgården sex månader 
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§ 14, forts    2022-01203  706 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Sten Nylén (SJVP), Siv Gunillasson Sevä (S) och Sanna 

Inga Poromaa (V),  
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
att medel om 7 500 tkr tas från årets resultat 
 
att minska avskrivningen av stadshuset med 90 % och lägga den delen på stads-

omvandlingens resultatutjämningsreserv, vilket utökar driftutrymmet med 18 mnkr 
 
av Stefan Sydberg (M) med bifall av Gunnar Selberg (C) 
 
att avslå förslaget, socialnämnden behöver prioritera inom satt budget 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Krister Pounu (KD), Mats Fredlund (SD) och Johnny Norberg (V) 
 
Ordföranden ställer Mats Taavenikus (S) förslag och Stefan Sydbergs (M) yrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mats Taavenikus (S) förslag 
______ 
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§ 15    2022-01261  906 
 
 
Anhållan om utökad driftbudget för överförmyndarnämnden 2023 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera överförmyndarnämndens driftbudget 750 tkr/år från 2023 för 

finansiering av en kombinerad jurist/handläggartjänst på överförmyndarexpeditionen 
 
att medel om 750 tkr/år 2023 tas från årets resultat 
 
att medel om 750 tkr inarbetas i överförmyndarnämndens driftbudget för 2024 och framåt 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2022-12-08, § 103 från överförmyndarnämnden av vilken bland annat framgår att 
överförmyndarnämnden tidigare beslutat att inte göra någon framställan om driftbudgetbehov. Det 
visar sig emellertid att det kommer att uppkomma ett behov av en juristtjänst i nämndens verksamhet. 
Bakgrunden till detta är det ökade krav på handläggningen som kommer att komma när den nya 
ställföreträdarelagen träder i kraft. Det har tidigare utretts hur framtidens överförmyndarverksamhet 
ska utformas och det kan konstateras att kraven på rättssäker handläggning kommer att öka. Kraven på 
kommunernas handläggning kommer att bli större. Mot bakgrund av detta kan det konstateras att 
nämndens verksamhet, ehuru idag väl fungerande, kommer att behöva förstärkning för att Kiruna även 
framgent ska kunna ha en överförmyndarverksamhet i toppklass i länet. Idag löses behovet av juridisk 
expertis genom konsultationer med kommunjuristen och med SKR:s jurist på området men detta 
system gör nämnden beroende av extern kompetens som inte alltid kan svara upp så snabbt som det 
kan behövas. I syfte att tillförsäkra nämnden av andra förvaltningar oberoende expertis på det juridiska 
området görs därför en framställan om ett utökat driftbudgetbehov på 750 tkr/år. I tjänsten kan också 
finnas utrymme för att då möjlighet ges, sälja tjänst till angränsande kommuner då i behovet, även hos 
våra grannar, av överförmyndarjuridisk kompetens bedöms vara spårbart. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att göra en framställan till kommunfullmäktige om driftbudgetbehov motsvarande 750 000 

kr/år för att finansiera en kombinerad jurist/handläggartjänst på 
överförmyndarexpeditionen 

 
att delge ekonomichefen och kommunfullmäktige detta beslut 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 22 att tilläggsbudgetera överförmyndarnämndens 
driftbudget 750 tkr/år från 2023 för finansiering av en kombinerad jurist/handläggartjänst på 
överförmyndarexpeditionen  
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§ 15, forts    2022-01261  906 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall från Sten Nylén (SJVP), Peter Stenberg (KD), Kenneth 

Nilsson (S) 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
att medel om 750 tkr/år 2023 tas från årets resultat 
 
att medel om 750 tkr inarbetas i överförmyndarnämndens driftbudget för 2024 och framåt 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Stefan Sydberg (M), Magnus Gustafsson (C) 
 
att avslå förslaget, då det redan sen tidigare finns flera utbildade jurister inom kommunen 
 
Ordföranden ställer Mats Taavenikus (S) förslag och Gunnar Selbergs (C) yrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mats Taavenikus (S) förslag 
______
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§ 16    2020-00581  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering av kommunstyrelsens investeringsbudget 2023, 
badhuset 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att huvudprojekt ”HP-10003 Stadsomvandling” tilläggsbudgeteras med 80 000 tkr för 

investeringsprojekt ”IV-10426, Stadsomv ny simhall 2016 
 
att medel för ändamålet tas från ersättningsmedel från stadsomvandlingen enligt GP-avtal 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2023-01-18 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
investeringsbudgeten inklusive tilläggsbudget uppgår till 720,0 miljoner kronor. Upparbetade 
kostnader per 31 oktober uppgick till 663,8 miljoner kronor och den 16 januari 2023 uppgick 
upparbetade kostnader till 732,9 miljoner kronor vilket överskrider beviljad budget med 12,9 miljoner 
kronor. 
 
Efter att projektet under sommaren 2021 rapporterat befarade kostnadsökningar uppdrog 
kommunstyrelsen 2021-08-30 bland annat till förvaltningen att genomföra en analys av fördyringen. 
Uppdraget utökades 2021-09-27 med att även en extern granskning skulle upphandlas. Från 
styrgruppsmöte nr 37, 2021-11-11 övertog förvaltningen ordförandeskapet i styrgruppen varefter en 
struktur för den ekonomiska rapporteringen fastslogs. Avsaknaden av tydlig ekonomisk rapportering 
var en av de första brister som identifierades i samband med granskningarna. Förvaltningen 
överlämnade under hösten 2021 ett tilläggsäskande för projektet om 170 Mkr vilket först 
återremitterades av kommunfullmäktige och sedan antogs vid sammanträde 2021-12-20. Därmed 
uppgick total budget för projektet till 720 Mkr. 
 
I maj 2022 överlämnade KPMG en slutrapport gällande den externa granskningen som då slutförts. 
Sammanfattningsvis identifierades ett antal brister och förbättringsområden. Bland annat klargjordes 
att underlag inför beslut om att ingå avtal i flera fall varit otillräckliga vilket bidragit till att den politiska 
styrningen och insynen försvårats och blivit otillräcklig. Tydliga förbättringsbehov gällande underlag 
inför upphandlingar och gällande hela investeringsprocessen föreligger. Slutrapporten visar också att 
det finns behov av att klargöra roller och ansvar samt bättre insikt om hur den valda 
entreprenadformen fungerar. ( Så kallad EPCM-entreprenad, Engineering Procurement, Construction, 
Maintenance) Den valda entreprenadformen innebär i vårt fall att en upphandlad generalkonsult 
projekterar och projektleder en delad entreprenad medan stora delar av arbetena utförs på löpande 
räkning av entreprenörer som i sin tur kan anlita underentreprenörer. 
 
I slutrapporten konstaterar KPMG att det inte går att utläsa konkret vem som bär det yttersta ansvaret 
för den uppkomna situationen men att ansvaret förmodligen ligger på samtliga parter i någon 
utsträckning. Otydligheterna har försvårat både projektgenomförandet och ansvarsutkrävandet. 
 
Två viktiga orsaker till kostnadsökningarna består sammanfattningsvis av bristande styrning och 
ledning av projektet och det faktum att det inte finns tillräckliga incitament att hushålla med 
skattemedel inarbetade i de olika avtalen. 
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§ 16, forts    2020-00581  906 
 
 
Redan i förvaltningens interna granskning hade förutom brister i den ekonomiska rapporteringen 
också bristande konkurrens i flertalet upphandlingar av varor och tjänster inom projektet konstaterats. 
Det har varit svårt att bedöma till hur stora belopp som kostnadsökningarna berott på pandemieffekter 
och prisökningar på byggmaterial och tjänster. Dock visar jämförelser med andra pågående byggprojekt 
att badhuset verkar drabbats i högre utsträckning. 
 

Gällande tidplan 
Driftsättning m.m okt 2023 
”Badbart” 15 nov 2023 

 
Slutbesked 22 nov 2023 
Invigning dec 2023 
Efterbesiktning mars 2024 (med 

fortsatta injusteringar 
under våren) 

Badbart innebär att anläggningen byggnadsmässigt är klar att tas i drift men innan 
slutbesked beviljats får anläggningen inte användas. 
 
Efter sommaren 2022 har generalkonsulten inte lämnat någon fastställd prognos över totala kostnaden 
för färdigställande av badhuset. Styrgruppen för projektet har konstaterat att det föreligger mycket 
stora skillnader mellan generalkonsultens bedömningar och entreprenörernas kalkyler. Prognosen har 
under hösten utgjorts av ett spann på mellan minus 7,9 till minus 48, 7 miljoner i förhållande till den 
tilldelade budgeten på 720 miljoner kronor. Det är fortfarande stora skillnader mellan entreprenörers 
produktionskalkyl och generalkonsultens bedömning om kostnaden för byggdelen av projektet. 
 
Under hösten 2022 har generalkonsulten på uppdrag från styrgruppen sammanställt en lista med 
fördyringar och förseningar som generalkonsulten bedömer att entreprenörer ansvarar för. Listan och 
den huvudsakliga argumentationen har godkänts i dialog med representanter för förvaltningen och 
Kirunabostäder AB. Efter detta har punkterna presenterats för entreprenörerna vid dialogmöten under 
december 2022. Uppföljande möten med återkoppling från entreprenörerna genomförs under januari 
och februari 2023. Det sammanlagda värdet av de fördyringar som dialogen förs kring uppskattas till ca 
18-31 Mkr. Kommunens kostnader kan även minska om någon annan aktör bedöms ansvarig för 
förseningarna inom projektet. De högsta förseningsviten som teoretiskt skulle kunna tillfalla 
kommunen uppgår till ca 270 Mkr. Enligt förvaltningens bedömning är det dock inte sannolikt att viten 
på den nivån kommer att bli aktuella. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att huvudprojekt ”HP-10003 Stadsomvandling” tilläggsbudgeteras med 120 000 tkr för 

investeringsprojekt ”IV-10426, Stadsomv ny simhall 2016 
 
att medel för ändamålet tas från ersättningsmedel från stadsomvandlingen enligt GP-avtal 
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§ 16, forts    2020-00581  906 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-02-06, § 57 att huvudprojekt ”HP-10003 Stadsomvandling” 
tilläggsbudgeteras med 80 000 tkr för investeringsprojekt ”IV-10426, Stadsomv ny simhall 2016, att 
medel för ändamålet tas från ersättningsmedel från stadsomvandlingen enligt GP-avtal samt att till 
kommunstyrelsen 2023-03-13 presentera hur badhusinvesteringen påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 14 att lägga informationen till handlingarna 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Krister Pounu (KD), Magnus Gustafsson (C), 
Roger Suup (S), Christine Brännvall (FI) 
 
Mötet ajourneras 14:30 och återupptas 15:00 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokollet av Magnus Gustafsson (C) att han reserverar sig mot beslutet då det råder 
osäkerhet kring hur tilläggsbudgeteringen av 80 mnkr istället för de föreslagna 120 mnkr och hur de 
påverkar badhusbygget 
______ 
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§ 17    2022-00802  630 
 
 
Äskande av medel till Kunskapsstaden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2023 med 8 662 tkr för 

möblemang och inventarier till nya Hjalmar Lundbohmsskolan i enlighet med äskandet 
från Lapplands kommunalförbund 

 
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att fakturera LKAB för kostnaden 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2022-06-15 från direktionen för Lapplands kommunalförbund (LKF) av vilket 
bland annat framgår att den nya Kunskapsstaden i Kiruna beräknas tas i bruk sommaren 2023. En 
viktig del i arbetet med att flytta verksamheten är att inventera befintliga möbler och med stöd av 
arkitekt placera ut möblerna på ritningarna över de nya lokalerna. Den bärande principen har varit att 
återanvända så mycket som möjligt av befintligt möblemang. Investeringarna som behövs fördelas 
enligt samma princip som användes då Gällivare kommuns Kunskapshus togs i bruk. Det innebär att 
Kiruna kommun, LKF och LKAB står för olika typer av kostnader: 
 

- Kiruna kommun står för investeringar till vissa utrymmen exempelvis allmänna ytor, matsal 
med mera samt inventarier där befintliga möbler ej ryms eller går att använda exempelvis 
skrivbord. 

- LKF står för investeringar som behöver göras löpande på grund av slitage och dylikt, det vill 
säga investeringar som görs löpande. 

- LKAB står för maskiner som inte kan flyttas eller som är dyrare att flytta än det är att köpa nya. 
 
Inventarier som är funktionsdugliga men inte går att nyttja i de nya lokalerna ska Kiruna kommun 
erbjudas att använda i egna verksamheter. Summan för möblemang och inventarier beräknas till 8 662 
tkr.  
 
Direktionen beslutar  
 
att äska om 8 662 tkr från Kiruna kommun till möblemang och inventarier för Lapplands 

kommunalförbunds verksamheter. I äskandet ingår ej maskiner då denna inventering inte 
är slutförd. 

 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet föreslog 2022-09-12 att äskandet ska avslås och att Lapplands kommunalförbund ska 
återkomma med en ny bedömning av vilka möbler och inventarier som måste ersättas samt med 
motivering till varför. 
 
Kommunstyrelses beslutade 2022-09-26 att bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Lapplands kommunalförbund har 2022-11-01 inkommit med svar till kommunstyrelsen av vilken bland 
annat framgår att det inte känns relevant att göra en helt ny inventering. Dels är en grundlig 
inventering gjord, dels är tiden begränsad med anledning av långa leveranstider. Däremot har 
kommunalförbundet gått igenom underlagen och analyserat om vi missat något eller om det finns 
alternativ. Små justeringar är gjorda genom att utrangerade möbler kläs om. 
 
Kommunalförbundet beskriver hur arbetet med inventeringen har genomförts. Cedervalls 
inredningsarkitekter har varit behjälpliga i projektet med möblering av hela huset. Cedervall 
tillsammans med representanter från Kiruna kommun och Lapplands kommunalförbund har gått 
igenom samtliga möbler, ett elektroniskt system har använts där samtliga möbler lagts in, därefter har 
möbler placerats in i de rum /lokaler där de passat.  
 
Ambitionen och tanken har under hela tiden varit att återanvända så mycket som möjligt. Totalt har 
3021 unika enheter återanvänts. Att det trots detta blir många nya möbler beror på att utformningen i 
de nybyggda lokalerna är helt annorlunda än vad de är i våra nuvarande lokaler som är byggda för länge 
sedan, och med dagens mått mätt, mycket rymliga. I klassrummen har vi i dag bord som är 80 cm 
breda, i de nya lokalerna kan de bara vara 60 cm för att få plats för det antal platser klassrummet är 
tänkt för och för att klara av tillgänglighetskraven. Det samma gäller för kontoren, i dagens lokaler är 
kontoren stora och har stora skrivbord som helt enkelt inte ryms i de nya kontoren.  
 
Kommunalförbundet bifogar tre bilagor med information om möbler som har återbrukats. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2022-11-21, § 229, att bifalla äskandet om 8 662 tkr från Lapplands 
kommunalförbund och att uppdra till kommunledningsförvaltningen att fakturera LKAB för kostnaden 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-12-05, § 319 att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2022 med 8 662 tkr för möblemang och inventarier till nya Hjalmar 
Lundbohmsskolan i enlighet med äskandet från Lapplands kommunalförbund samt att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att fakturera LKAB för kostnaden 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Sten Nylén (SJVP), Gunnar Selberg (C) 
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2023 med 8 662 tkr för 

möblemang och inventarier till nya Hjalmar Lundbohmsskolan i enlighet med äskandet 
från Lapplands kommunalförbund 

 
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att fakturera LKAB för kostnaden 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagt yrkande 
______ 
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§ 18    2022-00062  906 
 
 
Anhållan om omfördelning av investeringsbudget, miljö- och byggnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att omfördela investeringsmedel uppgående till 14,9 tkr från IV 11200 (Inköp av litet 

räddningstjänstfordon) till inköp av sexhjuling 
 
att omfördela investeringsmedel uppgående till 50 tkr från IV 11274 (Komplettering av 

utrustning räddningstjänsten) till inköp av sexhjuling 
 
att omfördela investeringsmedel uppgående till 92,3 tkr från IV 11275 (Utbyte av personbil) 

till inköp av sexhjuling 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2022-12-01, § 192 från miljö- och byggnämnden det föreligger ett behov hos 
Räddningstjänsten, att byta ut den gamla 4-hjulingen som nu är 28 år gammal mot en sex-hjuling. Det 
föreligger en hel del kostnader med att underhålla den gamla och den har ej samma kapacitet att dra ut 
motorsprutor och vagnar med skogsbrandutrustning.  
 
Det finns en del investeringsmedel kvar på olika konton som kan nyttjas till inköpet. Kostnader för 
inköpet är 156.800:- ex moms 
. 
Det finns kvarstående medel på IV-konton enligt nedan och en omfördelning av redan tilldelade 
medel möjliggör inköp av sexhjuling. 
 
IV-konto Ändamål Kvarstående 

budget 
Överförs till 

11200 Inköp av litet räddningstjänstfordon  14 900 14 600 kr inköp 
sexhjuling 

11274 Komplettering av utrustning 113 100 50 000 kr inköp 
sexhjuling 

11275 Utbyte av personbil 92 300 92 300 kr inköp 
sexhjuling 

 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att omfördela investeringsmedel uppgående till 14,9 tkr från IV 11200 (Inköp av litet 

räddningstjänstfordon) till inköp av sexhjuling 
 
att omfördela investeringsmedel uppgående till 50 tkr från IV 11274 (Komplettering av 

utrustning räddningstjänsten) till inköp av sexhjuling 
 
att omfördela investeringsmedel uppgående till 92,3 tkr från IV 11275 (Utbyte av personbil) 

till inköp av sexhjuling 
 
att vidarebefordra ärendet till kommunfullmäktige för beslut 
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Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 21 att omfördela investeringsmedel uppgående till 14,9 tkr 
från IV 11200 (Inköp av litet räddningstjänstfordon) till inköp av sexhjuling, att omfördela 
investeringsmedel uppgående till 50 tkr från IV 11274 (Komplettering av utrustning räddningstjänsten) 
till inköp av sexhjuling samt att omfördela investeringsmedel uppgående till 92,3 tkr från IV 11275 
(Utbyte av personbil) till inköp av sexhjuling 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 19    2022-01275  280 
 
 
Anhållan om medel till kommunledningsförvaltningens uppdrag gällande projektering 
av en permanent lösning för elevboende i närhet till Kunskapsstaden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera kommunledningsförvaltningens investeringsbudget 2023 medel om 500 

tkr för uppdrag projektering elevboende, av dessa är 100 tkr avsedda för förstudie och 
400 tkr för projektering 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-12-22 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att förstudien 
kommer förutom en behovsanalys och kalkyl även innefatta ett övergripande finansieringsalternativ 
och en lokaliseringsutredning där följande två placeringar föreslås utgöra huvudalternativen: 

 
 
Fördelarna med en placering av ett elevboende invid Kunskapsstaden är bland annat: 

• Närheten till skolan och nya Kiruna centrum och med minimala resetider. 
• Ett bra markutnyttjande då dessa byggnader inte direkt konkurrerar med bostadsmark. 

 
En nackdel med denna placering bedöms vara att grundläggningsarbetet kan bli mer omfattande på 
grund av sandmagasinets geotekniska egenskaper. Omfattningen av detta måste utredas vidare i 
projekteringsfasen. 
 
Aktuell parkeringsyta som försvinner med denna lokalisering för Kunskapsstaden kan flyttas till tomt 
110 som finns längre norrut på sandmagasinet. 
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Lokaliseringsalternativ 2, avser kvarter 12 (se figur 2). Detta kvarter angränsar till nuvarande 
studentbostäder invid Kurravaaravägen. 

Figur 2. Placeringsalternativ 2 är på kvarter 12. 
 
Fördelarna med en placering av elevboenden på kvarter 12 bedöms vara: 

• En trygg och bra placering för elever i nuvarande bostadsmiljö. 
• Placeringen är relativt nära skola med ett avstånd på ca 1 km. 

 
Nackdelen med denna placering är att den konkurrerar med mark som annars passar bra för bostäder. 
Beroende på exploateringsgraden kan markutnyttjandegraden bli ineffektiv då obebyggd mark blir svår 
att använda till något annat. 
 
Om kommunstyrelsen redan i detta skede kan ge kommunledningsförvaltningen ett inriktningsbeslut 
med avseende placeringen önskas detta att klargöras. I annat fall kommer förstudien innefatta en 
utredning av båda alternativen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att tilläggsbudgetera kommunledningsförvaltningens investeringsbudget 2023 medel om 500 

tkr för uppdrag projektering elevboende, av dessa är 100 tkr avsedda för förstudie och 
400 tkr för projektering 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 23 att tilläggsbudgetera kommunledningsförvaltningens 
investeringsbudget 2023 medel om 500 tkr för uppdrag projektering elevboende, av dessa är 100 tkr 
avsedda för förstudie och 400 tkr för projektering 
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Magnus Gustafsson (C) 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 20    2022-01106  349 
 
 
Anhållan om medel till Stadsomvandling infrastrukturprojekt 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera stadsomvandlingens investeringsobjekt ”IV-11108 Ofördelad budget 

NKC Mark och infrastruktur” med medel om 150 000 tkr  
 
att medel tas från stadsomvandlingens eget kapital för GP3-området 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-10-31 från kommunledningsförvaltningen iordningsställande av mark och 
anläggande av infrastruktur inom Nya Kiruna Centrum (utvecklingsplaneområdet) pågår för fullt. I 
nuläget finns 0 tkr miljoner på ”IV-11108 Ofördelad budget NKC Mark och infrastruktur”. 
Investeringsobjekt som planeras att startas under Q1 och Q 2 beräknas behöva en budget på 140 000 
tkr. Pågående investeringsobjekt har tillsammans ett underskott på 35 000 tkr. Underskottet beror på 
att begärda kvarvarande infrastrukturmedel om 25 000 tkr från GP2 avtalet inte tilldelats 
projektorganisationen för redan planerade och beslutade infrastrukturprojekt samt att projekt blivit 
dyrare än tänkt på grund av bl.a en entreprenör i konkurs avseende projektet stadshustorget, samt 
kostnader för akuta åtgärder för återställande av bristande utfört arbete av entreprenör i väntan på 
avgörande av juridiskt efterspel samt sist men inte minst, fördyringar pga. rådande omvärldsläge. 
 
Totalt behövs därför 175 000 tkr i tilläggsbudgetering men 25 000 tkr är begärda i dnr: 2022-00934. 
Beslut i ärendet kommer tas i KF 2022-11-14. Ärendet var uppe för beslut i KS Au 2022-10-17 § 193, se 
bilaga. Därmed behövs ytterligare 150 000 tkr för iordningsställande av mark och anläggande av 
infrastruktur inom Nya Kiruna Centrum. 
 
En fullständig plan för anläggandet under 2023 är inte klar och därmed kan ytterligare 
tilläggsbudgetering begäras för 2023. 
 
Kommunledningsförvaltningen har sedan tidigare inte begärt tilläggsbudgetering från GP3-avtalet. 
 
Pågående investeringsprojekt redovisas regelbundet till kommunstyrelsen i ”ekonomisk rapport 
stadsomvandling” 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår  
 
att stadsomvandlingens investeringsobjekt ”IV-11108 Ofördelad budget NKC Mark och 

infrastruktur” tilläggsbudgeteras med medel om 150 000 tkr  
 
att medel tas från stadsomvandlingens eget kapital för GP3-området 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 24 att tilläggsbudgetera stadsomvandlingens 
investeringsobjekt ”IV-11108 Ofördelad budget NKC Mark och infrastruktur” med medel om 150 000 
tkr samt att medel tas från stadsomvandlingens eget kapital för GP3-området 
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 21    2022-01055  313 
 
 
Begäran om planuppdrag del av Tuolluvaara 1:1 samt Tuolluvaara 1:22, skydd av TGA:s 
industrilämningar 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att kommunstyrelsens investeringsbudget 2023, kommunledningsförvaltningens 

kostnadsställe 207410 Detaljplaner, tilläggsbudgeteras medel om 700 tkr för upprättande 
av detaljplan planuppdrag del av Tuolluvaara 1:1 samt Tuolluvaara 1:22, skydd av TGAs 
industrilämningar 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-11-03 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår 
Syftet med detaljplanen är att skydda TGA-områdets kulturhistoria samt utreda planmässiga 
förutsättningar för andra verksamheter inom området.  
 
TGA-området med dess gruvlavar och industribyggnader i tegel har ett stort kulturhistoriskt värde. 
TGA-området påminner om gruvexpansionen i Kirunaområdet som ett av tre ursprungliga gruvberg. I 
samband med att Luossavaaras gruvlavar revs är det således viktigt att bevara TGA:s gruvlavar och 
övriga industribyggnader inom området. Gruvlavarna är en betydande och karaktärsstark komponent i 
Nya Kirunas siluett. Dess placering är dessutom i fonden för den nya stadsparken och kommer bli en 
synlig symbol för Nya Kiruna. Området har även potential att förtätas med ytterligare verksamheter.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att påbörja arbete med att upprätta en ny detaljplan som 
möjliggör ett skyddande av TGA:s industrilämningar, samt utreda planmässiga förutsättningar för 
ytterligare verksamheter i området.  
 
För detaljplanens upprättande beräknas den uppskattade kostnaden till 700 000 kr. 
 
Stadsomvandlingen innebär en betydande påverkan på Kirunas kulturmiljöer. Kulturmiljöer kommer 
att rivas, flyttas och förändras. Därmed blir de kulturmiljöer som kan stå kvar på ursprunglig plats 
viktiga att bevara. Särskilt viktigt är att uppmärksamma och bevara kulturmiljöer som ligger i närheten 
av nya centrum.  Kulturmiljöer och variation i bebyggelse är en väsentlig faktor för att skapa ett levande 
samhälle.  
 
En viktig kulturmiljö är TGA:s forna industriområde. Området med gruvlavar och industribyggnader i 
tegel har ett stort kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen har dessutom en spännande variation och 
området har möjlighet att förtätas och kompletteras med ytterligare verksamheter utan att radera de 
kulturhistoriska industriella spåren. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 53 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbetet samt att kommunstyrelsens investeringsbudget 2023, 
kommunledningsförvaltningens kostnadsställe 207410 Detaljplaner, tilläggsbudgeteras medel om 700 
tkr för upprättande av detaljplan planuppdrag del av Tuolluvaara 1:1 samt Tuolluvaara 1:22, skydd av 
TGAs industrilämningar 
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Gunnar Selberg (C) 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 32  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 22    2022-00662  900 
 
 
Ändring kreditlimit 2022-2023 - Kirunabostäder AB, internbanken 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att höja Kirunabostäder AB:s kreditlimit med 200 mnkr till totalt 1 300 mnkr 
 
att kreditlimiten för internbanken därmed ökar från 3 000 mnkr till totalt 3 200 mnkr 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2022-12-07, § 87 från Kirunabostäder AB av vilken bland annat framgår att 
Kirunabostäder AB har en kreditlimit på 1 100 mnkr, varav Kiruna Näringsfastigheter AB har en 
internlimit på 100 mnkr. Med anledning av de stora projekt som är på gång föreslås en höjning av 
kreditlimiten till 1 300 mnkr, en höjning med 200 mnkr. 
 
Kiruna Näringsfastigheter AB har + 62,5 mnkr på kontot per 2022-11-14. Näringsfastigheters aktuella 
projekt enligt nedan 
 
Projekt Kostnad 
Kvarter 90 185 mnkr 
Parkeringslösning Rymdhusen 40 mnkr 
Kirunabostäder kontor 12 mnkr 
Takbyte samiska teatern 2,2 mnkr 
Takbyte Östermalmskolan 1,9 mnkr 
Total 241,1 mnkr 
 
Kirunabostäder AB beslutar 
 
att kommunfullmäktige höjer Kirunabostäder AB:s kreditlimit till totalt 1 300 mnkr 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 28 att höja Kirunabostäder AB:s kreditlimit till totalt 1 300 
mnkr 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
att kreditlimiten för internbanken därmed ökar från 3 000 mnkr till totalt 3 200 mnkr 
 
Ordföranden konstaterar att endast Mats Taavenikus förslag föreligger 
______ 
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§ 23    2022-00727  700 
 
 
Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 
kvartal 2 och kvartal 3 2022 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att lägga informationen om kvartal 2 2022 till handlingarna 
 
att lägga informationen om kvartal 3 2022 till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2022-11-22, § 156 från socialnämnden av vilken bland annat framgår att i 
socialtjänstlagen samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 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. Beslut som ej verkställts 
inom tre månader skall varje kvartal rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Kommunerna är enligt lag skyldiga att verkställa beslut inom rimlig tid. Om detta inte sker, har IVO, 
möjlighet att ansöka om sanktionsavgifter genom Förvaltningsrätten. 
 
I statistikrapporten för kvartal 3-2022, har 23 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. 

•  1 ärende avser daglig verksamhet enligt LSS 
• 16 ärenden avser kontaktperson enligt LSS 
• 3 ärende avser särskilt boende för vuxna enligt LSS 
• 1 ärende avser särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL 
• 2 ärenden avser kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Föreligger skrivelse 2022-08-24 från socialförvaltningen av vilken bland annat framgår 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 
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I statistikrapporten för kvartal 2-2022 rapporteras 16 beslut enligt följande: 
 
1 ärende avser daglig verksamhet enligt LSS, 
11 ärenden avser kontaktperson enligt LSS, 
2 ärende avser Särskilt boende för vuxna enligt LSS 
1 ärenden avser Särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL 
1 ärende avser Kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 34 att lägga informationen till handlingarna 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-12-05, § 329 att lägga informationen till handlingarna 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Siv Gunillasson Sevä (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 24    2023-00043  910 
 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2023-01-18 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att den nya 
kommunledningen har tydliggjort att de önskar revidera kommunstyrelsens reglemente så att det inte 
finns krav på att någon från kommunstyrelsens presidium måste ingå i fritidsutskottets presidium. 
Då val till fritidsutskottet sker vid sammanträdet 2023-01-23 behöver revideringen av reglementet ske 
skyndsamt. En större översyn av reglementet kommer att genomföras. 
 
Kommunledningen föreslår 
 
att anta reviderat reglemente 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 2 att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Sten Nylén (SJVP), Mats Taaveniku (S),  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 25    2022-00130  900 
 
 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Kiruna Näringsfastigheter AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anta revidering av Kiruna Näringsfastigheter AB:s bolagsordning och ägardirektiv enligt 

förslag 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-11-21 från Kiruna Näringsfastigheter AB av vilken bland annat framgår att 
kommunfullmäktige beslutar 2022-11-14, § 170, att återremittera ärendet för att få en utförligare 
beskrivning av föreslagna förändringars påverkan på fastigheter och bostäder 
Kiruna Näringsfastigheter har på grund av stadsomvandlingen sålt kvarter Jordschaktaren till Kiruna 
kommun. I Kirunabostäders bytesavtal med LKAB för kvart 7-9 ingår handelslokaler för att säkerställa 
en samlad centrumplacerad handel i nya Kiruna. Nu när nya handelslokaler är säkerställda i centrum 
kvarstår ett bostadsbehov i Kiruna. Kiruna Näringsfastigheter AB har erhållna medel för 
Jordschaktaren som kan användas för nya bostäder. 
 
Kiruna Näringsfastigheter AB har en ersättningsfond som kan nyttjas till att bygga bostäder, men då 
ägardirektivet och bolagsordningen inte medger uppförande av bostäder inom Kiruna 
Näringsfastigheter bör dessa revideras enligt förslag. Ersättningsfonden ska användas senast 2024-12-
31. 
 
Kirunabostäders styrelse har 2022-09-07, § 17, gett projektavdelningen i uppdrag att förvärva kvarter 
90 av Kiruna kommun för att uppföra nya bostäder. Det aktuella området är i dagsläget under 
planläggning och detaljplanen väntas antas innan utgången av 2022. Kvarter 90 ligger väster om 
kvarter 1 och gränsar till Svarta Björns gata i öster samt Malmvägen i söder. 
 
Enligt gällande ägardirektiv ska Kirunabostäders koncern vara ett föredöme i miljöfrågor. Genom att 
satsa på produktion av förnybar energi i kvarter 90 genom installation av solpaneler på fasaden mot 
söder kan bolaget minska sitt klimatavtryck. All el som produceras skulle exempelvis kunna säljas 
direkt ut på nätet alternativt användas för laddning av elbilar, motorvärmare eller liknande. 
 
Kiruna Näringsfastigheter AB beslutar 
 
att anta revidering av Kiruna Näringsfastigheter AB:s bolagsordning och ägardirektiv enligt 

förslag 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 29 att anta revidering av Kiruna Näringsfastigheter AB:s 
bolagsordning och ägardirektiv enligt förslag 
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§ 25, forts    2022-00130  900 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 26    2022-01258  902 
 
 
Riktlinjer för att förebygga, motverka och hantera hot, hat och våld mot anställda i 
Kiruna 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anta riktlinjer för att förebygga, motverka och hantera hot, hat och våld mot anställda i 

Kiruna kommunkoncern 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-12-14 av vilken bland annat framgår att kommunstyrelsen beslutade 2020-
08-31 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta rutiner och riktlinjer för att 
motverka och hantera hot, hat, våld mot förtroendevalda samt att riktlinjerna ska innehålla en tydlig 
ansvarsfördelning. Samtidigt har en riktlinje tagits fram för alla anställda inom Kiruna 
kommunkoncern för samma syfte.  
 
Riktlinjen har utarbetats av personalavdelningen, kommunledningskansliet och säkerhetschefen 
gemensamt.  
 
Målet med riktlinjerna är att alla anställda ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar, att 
medarbetare ska känna godtagbar trygghet och säkerhet i sitt uppdrag och inte ska påverkas i sitt 
beslutsfattande. Riktlinjen tar även sikte på att den anställde ska veta vad denne kan eller bör göra om 
denne råkar ut för hot, trakasserier eller våld.   
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att kommunstyrelsen antar riktlinjen 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 32 att anta riktlinjer för att förebygga, motverka och hantera 
hot, hat och våld mot anställda i Kiruna kommunkoncern 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 39  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 27    2022-01259  960 
 
 
Rekryteringspolicy inklusive riktlinjer 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anta ny rekryteringspolicy med riktlinjer 
 
att den tidigare personalhandboken från 2011- 12-12 antagen i kommunstyrelsens 

arbetsutskott där kapitel 1 Riktlinjer för anställning upphör att gälla 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-12-06 från kommunledningsförvaltningen Kiruna kommun har haft en 
personalhandbok som antogs i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-12. Personalhandboken 
innehöll olika riktlinjer som till stor del under årens lopp har förändrats och uppdaterats.  
 
Detta förslag till ny rekryteringspolicy med riktlinjer innehåller ställningstaganden som grund för 
rekrytering i Kiruna kommun, ansvarsfördelningen vid rekrytering samt hur rekryteringsprocessen ska 
gå till.  
 
En nyhet kring rekrytering är att Kiruna kommun   
har ett antal befattningar som ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövning är en säkerhetsskyddsåtgärd 
och ska göras innan anställning. Säkerhetsprövningen ska även ses som en process som ska pågå under 
hela tiden som en person har sin anställning eller deltar i den säkerhetskänsliga verksamheten.  
 
Syftet med säkerhetsprövningen är att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen 
som ska skyddas i säkerhetsskyddslagen (2018:585), om personen är pålitlig ur säkerhetssynpunkt 
samt utreda eventuella såbarbarheter i säkerhetshänseende.  
 
Detta gör att rutinen kring rekrytering ser lite annorlunda ut för de befattningar som ska 
säkerhetsprövas. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att kommunfullmäktige antar en ny rekryteringspolicy med riktlinjer 
 
att den tidigare personalhandboken från 2011- 12-12 antagen i kommunstyrelsens 

arbetsutskott där kapitel 1 Riktlinjer för anställning upphör att gälla. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 33 att anta ny rekryteringspolicy med riktlinjer samt att den 
tidigare personalhandboken från 2011- 12-12 antagen i kommunstyrelsens arbetsutskott där kapitel 1 
Riktlinjer för anställning upphör att gälla 
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§ 27, forts    2022-01259  960 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 41  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 28    2022-01011  900 
 
 
Besvarande av motion, oppositionsråd 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att avslå motionen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2022-10-17 från Krister Pounu av vilken framgår att KD Kiruna föreslår att den nya 
kommunledningen ska tillsätta ett oppositionsråd och minska ner antalet kommunalråd. Detta för att 
onödiga konflikter inte ska ske och insynen skulle även föranleda att många onödiga möten kan 
undvikas. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-12-05, § 332, att avslå motionen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-11-21, § 239, att bifalla motionen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-10-24 att överlämna ”Motion oppositionsråd” till kommunstyrelsen 
för beredning 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Krister Pounu (KD) 
 
att bifalla motionen 
 
av Emilia Töyrä (S) med bifall av Sanna Inga Poromaa (V) 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD), Magnus Gustafsson (C) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Krister Pounu (KD) yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Noteras till protokollet av Kenneth Stålnacke (S) att samtliga i kommunfullmäktige kollar på mallen för 
att skriva motioner alternativt kollar på lathunden som Stefan Sydberg (M) tagit fram 
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-02-06 42  
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 29    2022-00382  741 
 
 
Besvarande av motion, upprätta en handlingsplan för suicidprevention 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bifalla motionen då kommundirektören har gett folkhälsostrategen i uppdrag att ta fram 

en handlingsplan för suicidprevention 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2022-04-04 från Sanna Inga Poromaa, Sten Stridsman och Siv Henriksson (V) av 
vilken bland annat framgår att riksdagen år 2008 antog en nollvision för suicid. ”Ingen bör hamna i en 
så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen 
ska behöva ta sitt liv”. Utdrag ur proposition 2007/2008:110.  
 
Ska antalen suicid minska i Sverige måste varje län och kommun göra sitt. Sverige har en nollvision för 
suicid och ingenting hindrar att Kiruna kommun skulle ta fram en lokal sådan vilket är första steget för 
att på allvar arbeta suicidpreventivt. En eller flera samordnare bör leda ett långsiktigt arbete med att ta 
fram en handlingsplan och för att uppnå delmål i det suicidpreventiva arbetet. Arbetet bör också ske i 
samverkan med andra aktörer i samhället såsom psykiatrin, blåljusmyndigheterna, skolan 
arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kyrkan, regionen, ideella organisationer, med flera. Liknande 
arbeten pågår i flertalet kommuner runt om i Sverige och i många kommuner finns också redan 
handlingsplaner och samordnare för det suicidpreventiva arbetet, exempelvis Helsingborgs stad.  
 
Vänsterpartiet Kiruna föreslår  
 
att Kiruna Kommun snarast påbörjar arbetet med att ta fram en suicidpreventiv 

handlingsplan 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-12-05, § 333, att bifalla motionen då kommundirektören har gett 
folkhälsostrateg i uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention 
 
Arbetsutskottet föreslog 2022-11-21, § 240, att bifalla motionen då kommundirektören har gett 
folkhälsosamordnaren i uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention 
 
Socialnämnden inkom 2022-09-27 med ett yttrande i ärendet. Av yttrandet i regionen pågår arbete 
med upprättande av en ny plan för suicidprevention. Den har processats fram i samverkan med 
brukarorganisationer. Planen beslutas i styrelse i slutet av september. Planen i stora drag är att den 
består av ett antal fokusområden, gemensam samverkan, lärande, höjd kunskapsnivå och utbildning, 
stärkt vårdkedja, uppföljningar, stöd till efterlevande och närstående, digitalisering, barn och unga, 
föräldrastöd med mera. Planen kommer att innehålla individfokus samt strategisk nivå 
och den skall vara mer ”lättarbetad”.  
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§ 29, forts    2022-00382  741 
 
 
När planen för Suicidprevention är beslutad av Regionen så kommer den ut och skall fattas beslut om 
av kommunfullmäktige i respektive kommuner.  
 
Arbete med suicidprevention är inte bara en fråga för socialtjänsten. Detta är en kommunövergripande 
fråga och därför behöver en övergripande och lokal plan för Kiruna kommun tas fram. Denna plan skall 
sedan brytas ned i respektive nämnder och även socialnämnden som skall upprätta plan för sitt 
verksamhetsområde specifikt.  
 
Socialnämnden kommer efter beslut om suicidpreventionen i kommunfullmäktige och utifrån Kiruna 
kommuns lokala övergripande plan för arbetet, att bryta ned den till socialförvaltningens område och 
upprätta en handlingsplan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-09, § 112, att inhämta yttrande i ärendet från 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04, § 39, att överlämna motionen ”Upprätta en handlingsplan 
för suicidprevention” till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) 
 
att bifalla motionen 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 30    2022-01255  903 
 
 
Besvarande av motion, oppositionsråd 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anse motionen besvarad 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2022-12-19 från Mats Fredlund (SD) av vilken framgår att tekniken går snabbt 
framåt. Att ha digitaliserade möten hade underlättat för alla. Vi har Sveriges modernaste stadshus som 
är utan hjälpmedel för både kontroll och röstning på kommunfullmäktige mötena. Man kan jämföra 
med andra kommuner där digitaliserade möten fungerar väldigt bra utan problem. 
 
Motionären föreslår 
 
att underlätta närvarokontroll 
 
att snabbare få resultat vid votering 
 
att ha kontroll på vilka som har begärt ordet 
 
att effektivisera och spara mötestider 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23, § 43 att avslå motionen då att-satserna inte går att besvara 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Nylén (SJVP) med bifall av Mats Taaveniku (S) 
 
att anse motionen besvarad 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD), Erik Tano (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast Sten Nyléns (SJVP) förslag föreligger 
 
Noteras till protokollet av Kenneth Stålnacke (S) att samtliga i kommunfullmäktige kollar på mallen för 
att skriva motioner alternativt kollar på lathunden som Stefan Sydberg (M) tagit fram 
______ 
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§ 31     
 
 
Information om stadsomvandlingen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att lägga informationen till handlingen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Taaveniku (S) informerar om stadsomvandlingen, informationen 
handlade bland annat om: 

- Sjukhuset 
- Dialog med LKAB kring stadsomvandlingen, LKAB planeras att informera vid nästa 

kommunstyrelse om hur det går med stadsomvandlingen 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kenneth Stålnacke (S) 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Gunnar Selberg (C),  
 
Ordföranden konstaterar att endast eget förslag föreligger 
______ 
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§ 32    2023-00086  543 
 
 
Anhållan om medel till kommunledningsförvaltningens uppdrag gällande ny 
huvudvattenledning etapp 1 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera kommunledningsförvaltningens investeringsbudget 2023 medel om  

25 000 tkr för uppdrag ny huvudvattenledning etapp 1 
 
att kravet ska vara att LKAB ska ersätta Kiruna kommun för omlokalisering av 

huvudvattenledningen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att idag fördelas merparten 
av vattnet till kunder inom Kiruna C genom vattentornet uppe vid Högalid (se figur 1). Matarledningen 
till vattentornet går via Thulegatan, förbi sjukhuset och via Malmvägen till en tryckstegringsstation som 
återfinns vid Bävervägen. 
 
LKABs miljövillkor avseende markdeformationer medger en markrörelse med en promillegräns på 3 ‰ 
horisontellt och 2 ‰ vertikalt. I teorin innebär det att marken får sätta sig 15 cm horisontellt och 10 cm 
vertikalt på en sträcka om 50 m (se figur 2). 
 
Det ska klargöras att markrörelser är relativt komplext att förutse och hur vida marksättningarna 
kommer jämnt fördelat på en sträcka eller om det uppkommer avgränsande förskjutningar på delar av 
sträckan är oklart. 
 
Kiruna kommun och TVAB ser risken att den nuvarande matarledningen kan springa läck i närtid då 
det är en trycksatt stålledning som är väldigt känslig för markrörelser. Ett haveri på ledningen skulle 
medföra att vattentornet går tom och invånarna inom Kiruna C riskerar att bli utan vatten. Ledningen 
kan betraktas som samhällsviktig då den bl.a. förser sjukhuset med vatten. 
 
Kiruna Kraft AB kommer att anlägga en ny huvudledning för fjärrvärme, inom ramen för 
spillvärmeprojektet som genomförs i samarbete med LKAB. Denna matarledning kommer gå norr om 
Kiruna för att parera framtida gruvbrytning. 
 
I samband med denna ledningsdragning öppnar sig möjligheten att samförlägga en ny 
huvudvattenledning norr om staden i samma schakt. Samförläggningsvinsterna är stora och uppgår till 
ca 20 000 000 kr. Det ska även klargöras att det i efterhand är praktiskt omöjligt att gräva ned en 
vattenledning i samma stråk på grund av platsbrist. 
 
Sist men inte minst kommer LKABs förbindelsepunkt behöva flyttas på grund av 
markdeformationerna, vilket i slutändan innebär att LKABs dricksvattenförsörjning säkras i och med 
detta projekt. 
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§ 32, forts    2023-00086  543  
 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att tilläggsbudgetera kommunledningsförvaltningens investeringsbudget 2023 medel om  

25 000 tkr för uppdrag ny huvudvattenledning etapp 1 
 
att inriktningen ska vara att LKAB ska ersätta Kiruna kommun för omlokalisering av 

huvudvattenledningen, inom ramen för samhällsomvandlingen 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-23 att tilläggsbudgetera kommunledningsförvaltningens 
investeringsbudget 2023 medel om 25 000 tkr för uppdrag ny huvudvattenledning etapp 1, att kravet 
ska vara att LKAB ska ersätta Kiruna kommun för omlokalisering av huvudvattenledningen, inom 
ramen för samhällsomvandlingen 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Gunnar Selberg (C) 
 
att tilläggsbudgetera kommunledningsförvaltningens investeringsbudget 2023 medel om  

25 000 tkr för uppdrag ny huvudvattenledning etapp 1 
 
att kravet ska vara att LKAB ska ersätta Kiruna kommun för omlokalisering av 

huvudvattenledningen 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S), Sanna Inga Poromaa (V) 
 
Ordföranden konstaterar att endast Mats Taavenikus (S) förslag föreligger 
______ 
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