KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22

Plats och tid;

Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, kl 13.00-19.55

Beslutande;

Se särskild närvaroförteckning

Övriga deltagande;

Lennart Andersson, kommundirektör

Utses att justera;

Sten Nylén (-), Christine Brännvall (FI), Mats Fredlund (SD)

Justeringens plats
och tid;

Kommunledningsförvaltningen, 2021-03-02, kl 15.30

Sekreterare
Ordförande
Justerande

________________________________________Paragrafer; §§ 1-42
Anja Leinonen
Birgitta Pounu (SJVP) §§ 1-5

Stefan Sydberg (M) §§ 6-42

Sten Nylén (-)

Mats Fredlund (SD)

Christine Brännvall (FI)
§§ 1-18
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ;

Kommunfullmäktige, Kiruna kommun

Sammanträdesdatum; 2021-02-22
Datum för anslags
upprättande;

2021-03-03

Förvaringsplats
för protokollet;

Kommunledningsförvaltningen, Kristallen, Kiruna

Underskrift;

Blad
1 (70)

Datum för anslags
2021-03-25
nedtagande;

________________________________________
Anja Leinonen

Peter Alex (FI)
§§ 19-42

NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA

NÄRVARANDE

KF

KF
§ 20

§

KOMMUNFULLMÄKTIGE
12
JA

2021-02-22, kl 13.00-19.55
LEDAMÖTER
C

Gunnar Selberg

C

§§ 1-6
§§ 8-42

I

I

Annica Henelund

I

I

C

Thore Johansson

-

C

Katarina Hjertell

-

C

Rune Lans

I

C

Kärstin Lampa

-

C

Mats Holmström
§§ 1-5
§§ 7-42

I

I

I

I
I

C

Kenneth Paulsson

C

Birgitta Stålnacke

I

C

Magnus Gustafsson

-

C

Maria Ryytty

-

C

Jimmy Johansson

C

Elisabeth Fors

§§ 3-42

I

I

I

-

C
C
§§ 13-28
§§ 30-42

SJVP

Doris Messner

I

SJVP

Bo Ek

SJVP

Birgitta Pounu

SJVP

Jörgen Ek

-

M

Stefan Sydberg

I

M

Lars-Johan Dalhägg

-

M

Tord Eliasson

-

I

§§ 1-12

I

I

12
NEJ

JA

NEJ

NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA

NÄRVARANDE

KF

KF
§ 20

§

KOMMUNFULLMÄKTIGE
12
JA

2021-02-22, kl 13.00-19.55

12
NEJ

LEDAMÖTER
KD

Krister Pounu

S

Mats Taaveniku

S

§§ 1-20
§§ 1-6
§§ 8-42

I

frånv arande

I

I

Sirpa Bäckström

I

I

S

Jonas Stålnacke

-

S

Siv Gunillasson Sevä

-

S

Roger Suup

I

I

S

Marianne Baas

I

I

S

Kenneth Nilsson

I

I

S

Lars Törnman

I

I

S

Hanna Rannerud

-

S

Mats Niemi

-

S

Håkan Bäckström

-

V

Siv Henriksson

I

I

V

Sten Stridsman

I

I

V

Sanna Inga Poromaa

-

SL

Åsa Larsson Blind

-

SL

Per-Gustav Idivuoma

-

FI

Christine Brännvall

FI

Peter Aléx

SD

Mats Fredlund

SD

Madeleine Vestling

-

Sten Nylén

-

Kenneth Stålnacke

justerare
§§ 1-18
justerare
§§ 19-42
justerare

I
I

I

I

I

justerare

I
I

I
I

JA

NEJ

NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE

NÄRVARANDE
R = Röstberättigad
ersättare

2021-02-22, kl 13.00-19.55

KF

KF
§ 20

12
JA

§

12
NEJ

ERSÄTTARE
C

Stanislav Kall

-

C

Ingemar Aho

-

C

Mirja Niva

C

Peter Göransson

-

C

Göran Johansson

-

C

Anna Lans

-

C

Jonas Selberg

-

C

Emilia Selberg

-

SJVP

Hanna Fredriksson

-

SJVP

Per Eriksson

-

IR

M

Elisabeth Andersson

IR

M

Mattias Abrahamsson

-

KD

Peter Stenberg

-

KD

Ann-Helen Alajärvi

-

S

Emilia Töyrä

-

S

Anders Tano

-

S

Ashkan Ekthiari

-

S

Barbro Olofsson

-

S

Johan Thorneus

-

S

Helene Rundgren

-

V

Doris Söderberg

-

V

Roger Norman

-

SL

Matti Berg

-

SL

Lars Jonas Kemi

IR

I

I

I

JA

NEJ

NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE

NÄRVARANDE
R = Röstberättigad
ersättare

2021-02-22, kl 13.00-19.55
ERSÄTTARE
FI

Malin Järvinen

-

FI

Emma Bergman

-

Lilly Rönnebro

I

Ingemar Uusitalo

-

SD
SD
KIP
-

KF

KF
§ 20

12
JA

12
NEJ

§
JA

NEJ

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

KALLELSE
2021-02-12

1 (4)

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:

2021-02-22, kl 13.00

Plats:

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

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen
Feminstiskt initiativ sammanträder kl 08.00 i samtalsrum på entréplan.
Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med (S) kl 11.00 i Järven, Kristallen

Till dagens sammanträde väljs justerare från (SJVP), (FI) och (SD)
Ärenden
1

Bil nr Dnr
Avsägelser

1

20/00050

§ nr
§3

21/00041
2

Röstsammanräkning

2

20/00050
21/00041

§4

3

Val

3

21/00041

§5

Ks 201207
4

§ 336 Ny taxa för nyttjande av vapenkasunen, kommunstyrelsens taxa 2021

4

20/00984

§6

5

§ 341 Delårsredovisning 2020-06-30, Lapplands kommunalförbund

5

20/01130

§7

6

§ 342 Revidering av Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön, miljö- och byggnämnden

6

20/01245

§8

2 (4)
7

§ 345 Riktlinjer för utnämning av hedersmedborgare i Kiruna
kommun, kommunledningsförvaltningen

7

07/00884

§9

8

§ 356 Delårsbokslut 2020, Regionala kollektivtrafikmyndigheten, delgivning

8

20/01308

§ 10

Ks 210208
9

§1

Personalredovisning och hälsobokslut 2019

9

20/01423

§ 11

10

§9

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

10

20/01246

§ 12

11

§ 13 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023,
miljö- och byggnämnden

11

20/01200

§ 13

12

§ 14 Namnsättning av Kirunas nya kulturhus

12

21/00065

§ 14

13

§ 15 Aktieägartillskott till Kirunabostäder AB för byggande
av kategoriboende för äldre inom nya Kiruna centrum,
kommunledningsförvaltningen

13

21/00001

§ 15

14

§ 17 Genomförandeavtal Gruvstadspark 3, etapp 1, GP 3:1

14

20/01414

§ 16

15

§ 18 Genomförandeavtal till detaljplan Gruvstadspark 2:5,
Kyrkan 11 m fl

15

19/01011

§ 17

16

§ 19 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

16

20/01179

§ 18

17

§ 21 Delårsredovisning 2020, Konstmuseet i Norr

17

20/01275

§ 19

18

§ 24 Anhållan om tilläggsbudgetering investeringsmedel 2021
till Kunskapsstaden, kommunledningsförvaltningen

18

20/00581

§ 20

19

§ 32 Ägardirektiv och bolagsordning för Kiruna kulturhus,
kommunledningsförvaltningen

19

18/01421

§ 21

20

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

20

20/00819

§ 22

21

§ 46 Begäran om markupplåtelse fastigheten Tuolluvaara 1:1,
ny nätstation östra industriområdet, Vattenfall

21

19/01137

§ 23

3 (4)
22

§ 47 Anhållan om tilläggsbudgetering av investerings- och
driftmedel 2021 till kultur- och utbildningsnämnden för
moduler Jukkasjärvi skola samt Bergaskolan, kommunledningsförvaltningen

22

20/00154
20/00581

§ 24

23

§ 48 Genomförandeavtal Gruvstadspark 3:2

23

21/00102

§ 25

24

§ 51 Tillsynsavgifter för socialnämnden

24

20/00837

§ 26

25

§ 52 Detaljplan för Gruvstadspark 3:1, etapp 1, Hovmästaren
1, centrum 4:2 m fl, antagande

25

19/00880

§ 27

26

§ 53 Detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 5, Kyrkan 11 m fl,
antagande

26

19/01011

§ 28

27

§ 58 Detaljplan för Gruvstadspark 3, etapp 2, del av centrum,
nedre Norrmalm m fl, antagande

27

20/00144

§ 29

Ks 201207
28

Motion

a

§ 329 Underlätta byggandet, väckt av Mats Taaveniku (S)

28a

20/01109

§ 30

b

§ 330 Framtida transportsystem i Kiruna, väckt av Mats
Taaveniku (S)

28b

20/01110

§ 31

c

§ 331 Ett bredare näringsliv, väckt av Mats Taaveniku (S)

28c

20/01111

§ 32

d

§ 332 Bygg ett utegym i gröna stråket som kan användas året
om, väckt av Roger Suup (S)

28d

20/01170

§ 33

Ks 210208
e

§2

Stadshusmodellen, väckt av Roger Suup (S)

28e

20/01318

§ 34

f

§4

Upprustning Elis Aidanpääs museum i Karhuniemi,
väckt av Mats Niemi (S)

28f

20/01011

§ 35

g

§5

Renovering Victoriahemmet Karesuando, väckt av
Mats Niemi (S)

28g

20/01014

§ 36

h

§6

Anställ en miljö- och klimatstrateg till miljökontoret,
väckt av Sanna Inga Poromaa (V) och Sten Stridsman (V)

28h

20/00682

§ 37

4 (4)
i

§7

Öppna möjligheten till flexiblare mötesformer för
ledamöter i politiska forum i Kiruna kommun, väckt av
Roger Suup (S)

28i

j

Överlämnande av motioner

28j

29

Information om stadsomvandling

20/01169

§ 38

§ 39
12/01245

§ 40

Birgitta Pounu (SJVP)
Kommunfullmäktiges vice ordförande

Ändring i dagordningen

§1

Rätt till sammanträdesarvode från dagens gruppmöte

§2

Anmälan av gruppledare

§ 40

Fråga, Initiativ till att bilda en samverkansgrupp mellan
kommunen och regionen

§ 41

Fråga, Upprätta bostadsförsörjningsplan

§ 42

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sida
2

§1
Ändring i dagordningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

tillföra ny punkt på dagordningen som första punkt ”Rätt till sammanträdesarvode från
dagens gruppmöte”

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Birgitta Pounu (SJVP)

att

en ny punkt tillförs dagordningen som första punkt ”Rätt till sammanträdesarvode från
dagens gruppmöte”

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Birgitta Pounus yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2
Rätt till sammanträdesarvode från dagens gruppmöte
Kommunfullmäktige beslutar
att

ledamöter och ersättare som inte deltar på dagens sammanträde, men som deltagit vid
dagens gruppmöte, har rätt till ett sammanträdesarvode med anledning av minskat antal
ledamöter på sammanträdet på grund av covid-19 pandemin

att

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera arvodesreglementet så att
kommunfullmäktiges presidium har rätt att i undantagsfall göra avsteg från
arvodesreglementet för ledamöter och ersättare när presidiet anser det vara nödvändigt

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Birgitta Pounu (KD)

att

ledamöter och ersättare som inte deltar på dagens sammanträde, men som deltagit vid
dagens gruppmöte, har rätt till ett sammanträdesarvode med anledning av minskat antal
ledamöter på sammanträdet på grund av covid-19 pandemin

att

kommunledningsförvaltningen för i uppdrag att revidera arvodesreglementet så att
kommunfullmäktiges presidium har rätt att i undantagsfall göra avsteg från
arvodesreglementet för ledamöter och ersättare när presidiet anser det vara nödvändigt

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Birgitta Pounus yrkanden
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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900

Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga Länsstyrelsen Norrbottens beslut 2020-12-17 till handlingarna där länsstyrelsen
avslår begäran om ny röstsammanräkning efter Ashkan Ehktiari för Socialdemokraterna
då Ashkan Ehktiari inte själv avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsens fritidsutskott

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ledamot i Gränskommunrådet

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ombudsersättare i Kiruna Lappland
Ekonomisk Förening

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ombudsersättare i Malmfältens Kraftverk
AB

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ombud i Norrbottens kommuner

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ombudsersättare i Sámi Teáhter

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ersättare i styrelsen för Tornedalsrådet

att

godkänna Dick Vånsjös (SJVP) avsägelse som ombudsersättare i Svenska Kommun
försäkrings AB

att

godkänna Tommy Vasara Hammares (KD) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

att

godkänna Tommy Vasara Hammares (KD) avsägelse som ledamot i Kirunabostäder AB
tillika Kiruna Näringsfastigheter AB

att

godkänna Agneta Björnströms (C) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

att

godkänna Agneta Björnströms (C) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen

att

godkänna Agneta Björnströms (C) avsägelse som ledamot i socialnämnden

att

godkänna Agneta Björnströms (C) avsägelse som ordförande i socialnämnden

att

godkänna Peter Stenbergs (KD) avsägelse som nämndeman i Gällivare tingsrätt

att

godkänna Gunnar Selbergs (C) avsägelse som ledamot i Kommunalförbundet Norrbottens
läns kollektivtrafikmyndighet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 3 forts
att
______
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godkänna Jimmy Johanssons (C) avsägelse som ersättare i Sámi Teáhter

Utdragsbestyrkande

Sida
5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22

2020.00050

Sida
6

900

Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2020-12-17 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ledamot i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2020-12-17 till och med den 14 oktober 2022 efter Dick
Vånsjö, Sjukvårdspartiet, har utsetts Jörgen Ek, Sjukvårdspartiet.
Vidare framgår av aktuellt protokoll att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden från och med
2020-12-17 till och med den 14 oktober 2022 efter Jörgen Ek, Sjukvårdspartiet, har utsetts Per
Eriksson, Sjukvårdspartiet.
Föreligger beslut 2021-01-14 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2021-01-14 till och med den 14 oktober 2022 efter Tommy
Vasara-Hammare, Kristdemokraterna, har utsetts Ann-Helen Alajärvi, Kristdemokraterna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22

2021.00041

Sida
7

900

Val
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Stefan Sydberg (M), Skiffervägen 3, 981 40 Kiruna till ordförande i
kommunfullmäktige efter Mattias Timander (C)

av

Christine Brännvall (FI)

att

val av ordförande till kommunfullmäktige återremitteras då makten blir skev då
fullmäktiges ordförande deltar i kommunstyrelsen och dess utskott och därmed kan
neutraliteten rubbas

av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Sten Nylén (-)

att

Christine Brännvalls återremissyrkande avslås

att

bordlägga val av ersättare i Konstmuseet i Norr efter Mattias Timander (C)

att

utse Maria Ragnestam (FI), Träarbetaregatan 18, 981 33 Kiruna till revisor i Kiruna
Kommunföretag AB efter Gunilla Kangas (FI)

att

bordlägga val av ersättare i kommunstyrelsens fritidsutskott efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ledamot i Gränskommunrådet efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ombudsersättare i Kiruna Lappland Ekonomisk Förening efter Dick
Vånsjö (SJVP)

att

utse Doris Messner (SJVP), Tågmästaregatan 10, 981 34 Kiruna till ledamot i
kommunstyrelsen efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ombudsersättare i Malmfältens Kraftverk AB efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ombud i Norrbottens kommuner efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

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

att

bordlägga val av ersättare i styrelsen för Tornedalsrådet efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ombudsersättare i Svenska Kommun försäkrings AB efter Dick Vånsjö
(SJVP)

att

utse Peter Stenberg (KD), Skolgatan 14, 981 31 Kiruna till ledamot i Kirunabostäder AB
tillika Kiruna Näringsfastigheter AB efter Tommy Vasara Hammare (KD)

att

utse Anne Kotavuopio Jatko (-), Fångstvägen 9, 981 91 Jukkasjärvi till ersättare i
kommunstyrelsen efter Agneta Björnström (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5 forts

2021.00041
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8
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att

utse Anne Kotavuopio Jatko (-), Fångstvägen 9, 981 91 Jukkasjärvi till ledamot i
socialnämnden efter Agneta Björnström (C)

att

utse Anne Kotavuopio Jatko (-), Fångstvägen 9, 981 91 Jukkasjärvi till ordförande i
socialnämnden efter Agneta Björnström (C)

att

utse Ann-Kristin Grenevall (KD), Officersgatan 6, 981 38 Kiruna till nämndeman i
Gällivare tingsrätt efter Peter Stenberg (KD)

att

utse Sten Nylén (-),Matojärvigatan 8, 981 39 Kiruna till ledamot i Kommunalförbundet
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet efter Gunnar Selberg (C)

att

bordlägga val av ersättare i Sámi Teáhter efter Jimmy Johansson (C)

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S)
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om val av kommunfullmäktiges ordförande ska avgöras idag
eller senare och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020.00984

Sida
9

383

Ny taxa för nyttjande av vapenkasunen, kommunstyrelsens taxa 2021
Kommunfullmäktige beslutar
att

avgiftsbelägga nyttjande av vapenkasunen med ny taxa om 150 kr i månaden per förening

att

avgiften börjar gälla 2021-03-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-08-18 från Norra Pistolklubben. Av skrivelsen framgår att det i Kiruna finns
fem pistolskytteföreningar och -klubbar. I den nyrenoverade skjuthallen finns en kassun med ett klass
III-larm som nyttjas av en av föreningarna. I denna kassun förvarar föreningen sex stycken pistoler
samt tillhörande ammunition. De övriga skytteföreningarna förvarar sina föreningsvapen utspridda hos
medlemmar, eftersom det ej går att förvara vapen med olika licenstagare i samma utrymme utan ett
klass III-larm.
Vidare framgår av aktuell skrivelse bl a att driften av larmet på sporthallen och ev. utryckningar om
larmet utlöses betalas av Kirunabostäder AB. Föreningen som förvarar sina vapen och ammunition i
kassunen har ingen kostnad för detta. Enligt kommunallagen och likställshetprincipen ska alla
föreningar och klubbar behandlas lika och ha samma möjligheter. Larm ska inte bekostas av
kommunen till en enda förening.
Om inte alla föreningar får tillgång till förvaring av vapen i en kassun med klass III-larm bör kassunen
avyttras och larmet sägas upp. Föreningen anser att kassunen bör göras om till ett vanligt rum/förråd
med enskilda skåp för respektive skytteförening. Förrådet kan alla skytteföreningar nyttja för förvaring
av förningsmaterial såsom pärmar och liknande, dock ej vapen och ammunition.
Hantering av ärendet
Fritidutskottet beslutar 2020-08-24, § 27, att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över
möjligheten och kostnaden att låta fler föreningar förvara vapen i kassunen.
Föreligger yttrande 2020-10-30 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att förvaltningen
har sett över behovet i skytte 2. Ytterligare låsbara skåp har installerats i skyttelokalen som föreningarna kan använda för att förvara förbrukningsmaterial i. Själva vapenkasunen rymmer fler vapenskåp.
Inget behov av det har uttryckts från ytterligare föreningar i dagsläget.
Kiruna pistolskytteförening har idag vapenskåp i vapenkasunen. I det fall en framtida situation uppstår
där flera föreningar vill nyttja möjligheten att förvara vapen i vapenkasunen än vad som får plats, får
kommunledningsförvaltningen då lyfta förslag på lösning av den situationen. Larm är kopplat och
rutiner finns för hantering av detta. Kostnader från vaktbolag i samband med utryckning på larm som
utlöses av misstag av förening faktureras vidare till aktuell förening.
Fritidsutskottet beslutar 2020-11-09, § 39, att vapenkasunen på skytte 2 är tillgänglig för samtliga
skytteföreningar som har behov.
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Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-07, § 336, att nyttjande av vapenkasunen avgiftsbeläggs med ny
taxa om 150 kr i månaden per förening samt att avgiften börjar gälla 2021-03-01.
Yrkande och beslutsgång
Under denna punkt träder kommunfullmäktiges ordförande Stefan Sydberg (M) in.
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD) och Christine Brännvall (FI)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Kenneth Paulsson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets
behandling och beslut.
______
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Delårsredovisning 2020-06-30, Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna delårsrapport och revisionsutlåtande för Lapplands kommunalförbund 2020

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-09-09 från Lapplands kommunalförbunds direktion av vilket framgår att
direktionen beslutar att godkänna delårsredovisning 2020-06-30 samt att uppdra till kansliet att föra
dialog med revisorerna gällande delårsredovisningen och att delårsredovisningen därefter ska
överlämnas till medlemskommunerna för beslut.
Av delårsrapporten framgår bl a Lapplands kommunalförbund uppvisar ett positivt delårsresultat vid
halvårsskiftet om +83 tkr och prognostiserar ett positivt resultat för hela året om + 5 500 tkr. Den
främsta orsaken till det låga positiva delårsresultatet i förhållande till budgeterat överskott är
ferielöneskulden till den egna personalen samt motsvarande skulder till semester och uppehållsanställda. Dessa skulder återställs årligen till största delen i och med personalens ferier och semesteruttag under juli och augusti. Efter justeringar av hela ferie- och uppehållslöneskulden samt 50 % av
semesterlöneskulden uppvisar förbundet ett positivt delårsresultat om + 6 300 tkr.
Föreligger utlåtande 2019-09-16 från PwC som på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer
översiktligt granskat Lapplands kommunalförbunds delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 202006-30. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Revisorerna gör följande bedömning, grundat på den översiktliga granskningen av delårsrapporten:
 Det har inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet
för 2020 är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.
 Det prognostiserade resultatet bedöms vara förenligt med de finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2020.
 Det prognostiserade resultatet bedöms i stort även vara förenligt med de verksamhetsmål som
direktionen fastställt för 2020.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-11-16, § 243, att delårsrapport och revisionsutlåtande för Lapplands
kommunalförbund 2020 godkänns.
Föreligger revisorernas utlåtande 2020-09-16 av delårsrapport 2020-06-30. Av utlåtandet framgår att
en översiktlig granskning är väsentligt begränsad, den är mer riktad på analys och mindre på
detaljgranskning.
Revisorerna bedömer att det inte framkommit några omständigheter som ger revisorerna anledning att
anse att delårsbokslutet för 2020 är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. Revisorerna
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bedömer att det prognostiserade resultatet bedöms är förenligt med god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet. Detta då samtliga mål beräknas att uppgås under 2020. Revisorerna bedömer
utifrån delårsrapportens återrapportering att verksamhetens prognostiserade utfall i stort är förenligt
med de verksamhetsmål som direktionen fastställt för 2020.
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-07, § 341, att delårsrapport och revisionsutlåtande för Lapplands
kommunalförbund 2020 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Gunnar Selberg (C) och Mats Taaveniku (S) anmäler jäv och lämnar
sammanträdet under ärendets behandling och beslut.
_____
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Revidering av Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön från och
med 2021-01-01, miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-10-22, § 222 från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att nämnden
beslutar att godkänna förslaget till revidering av lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön
från och med 2021-01-01 samt att förslaget vidarebefordras till kommunfullmäktige för antagande.
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön har inte reviderats sen 2009.
Laghänvisningar behövde korrigeras och i samband med detta skedde en översyn av hela föreskriften.
De ändringar som har införts är bland annat att inrättande av torrtoaletter, omfattas av tillståndsplikt
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse. Detta för att minimera risken för olägenheter
i form av lukt och skadedjur.
Vidare har 3 § har ändrats genom att det blivit tillståndspliktigt att hålla med orm inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelse. 4 §, nya kartor har införts, men syftet har inte varit att ändra
områdena förutom för Kiruna C där nya Kiruna C numera omfattas av tomgångskörningsförbudet.
Gällande eldning 6 § har skrivningen om att det är förbjudet att förbränna annat avfall än rent trä tagits
bort. Förbränning av avfall omfattas av Förordning (2013:253) om förbränning av avfall och det finns
således ingen anledning att i lokala föreskrifter gå in på vilka avfallsslag som är undantaget från
förordningen.
Miljö- och byggnämnden föreslår
att

godkänna förslaget revidering av lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön
från och med 2021-01-01

att

förslaget vidarebefordras till kommunfullmäktige för antagande

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-07, § 342, att lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Riktlinjer för utnämning av hedersmedborgare i Kiruna kommun,
kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta riktlinjer för utnämning av hedersmedborgare i Kiruna kommun enligt förslag
2020-10-12

att

hedersmedborgare i Kiruna kommun utses av kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-10-12 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår kommunen har
möjlighet att utse en hedersmedborgare i Kiruna kommun i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut 2007-10-15, § 352 för att uppmärksamma en person med anknytning till Kiruna
som har uträttat något som har gagnat staden i en vid bemärkelse.
Kommunledningsförvaltningen har därmed sett ett behov av att riktlinjer upprättas som tydliggör
processen med utnämning av hedersmedborgare och ceremonin. Enligt ovan beslut ska hedersmedborgare utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. För att behålla betydelsen av utmärkelsen
föreslår kommunledningsförvaltningen bland annat att hedersmedborgare istället utses av
kommunfullmäktige.
För att behålla betydelsen och digniteten av utmärkelsen ska stor restriktivitet gälla för utnämning av
hedersmedborgare. Av förslaget till riktlinjer framgår att den som utnämns till hedersmedborgare ska
ha varit eller vara bosatt i Kiruna kommun. Utnämningen kan endast ske till enskild person och inte till
en grupp. Det som premieras kan vara av idrottslig, konstnärlig, affärsmässig eller annan karaktär.
Personen ska på ett avgörande sätt ha medverkat till Kirunas utveckling eller som genom sin gärning
har gjort Kiruna känt både nationellt och internationellt.
Nominering av kandidat kan göras via tips till kommunfullmäktige. Även kommunfullmäktige har
möjlighet att nominera en kandidat genom beslut vid sammanträde. Det är kommunfullmäktiges
presidium som bereder förslag till utnämning och kommunfullmäktige fattar beslutet. Utmärkelsen är
inte bestämd till antal per år utan delas ut vid behov.
Den som utnämns till hedersmedborgare premieras under högtidliga former med blommor och
hedersmedalj som delas ut av kommunfullmäktiges ordförande eller vice ordförande. Ceremonin kan
äga rum vid kommunfullmäktiges sammanträde eller i samband med offentligt arrangemang som
kommunfullmäktige beslutar.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-07, § 345, att riktlinjer för utnämning av hedersmedborgare i
Kiruna kommun antas enligt förslag 2020-10-12 samt att hedersmedborgare i Kiruna kommun utses av
kommunfullmäktige.
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Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Christine Brännvall (FI)

att

riktlinjerna tillförs text att ”urvalet av hedersmedborgaren ska sträva efter att spegla
befolkningens sammansättning”

av

Lars Törnman (S) med bifall av Gunnar Selberg (C), Sten Nylén (-), Kenneth Stålnacke (-)
och Mats Taaveniku (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

av

Gunnar Selberg (C)

att

Christine Brännvalls yrkande avslås

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Christine Brännvalls tilläggsyrkande ska bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma
_____
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Delårsbokslut 2020, Regionala Kollektivtrafikmyndigheten, delgivning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-10-10, § 55, från Regionala Kollektivtrafikmyndigheten av vilket framgår att
direktionen fastställer upprättat delårsbokslut per 2020-08-31 samt skickar ut detta för kännedom till
förbundets medlemmar samt att direktionen uppdrar till Myndighetschefen att redovisa åtgärder för att
förbättra det prognosticerade årsresultatet för Länstrafiken i Norrbotten.
I enlighet med förbundsordningen, kommunallagen och lagen om kommunal bokföring, har en delårsrapport per augusti 2020 upprättats. I den följs kommunalförbundets mål och ekonomi upp. Med
anledning av den kraftigt negativa påverkan på likviditeten och resultatet i Länstrafiken i Norrbotten
AB med den pågående pandemin, har löpande kontakt förts med ledamöter i styrelsen för Länstrafiken
samt direktionens arbetsutskott där de erhållit aktuell information om det ekonomiska läget.
Periodbokslut har upprättats varje månad från och med april och på ett extra insatt direktionsmöte
2020-08-18 togs beslut att Länstrafiken i Norrbotten AB bokar upp en fordran mot ägarna för att täcka
det uppkomna underskottet per 31 augusti, totalt 26,0 mnkr och därmed återställs det egna kapitalet i
bolaget och en kontrollbalansräkning behöver formellt inte genomföras. Beslut togs också att ägarna
kommer få uppdaterade prognoser under hösten gällande trafikekonomin per ingående medlem i
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten och hur det påverkar det preliminära finansieringsbidraget för
året till Länstrafiken i Norrbotten AB. Myndighetschefen har fått i uppdrag att se över vilka åtgärder
som kan genomföras på kort- och lång sikt för att förbättra det ekonomiska resultatet och lämna en
återrapportering till direktionen den 20 oktober.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-07, § 356, att lägga delgivningen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Personalredovisning och hälsobokslut 2019, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa personalredovisning och hälsobokslut för år 2019

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-12-02 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att personalredovisningens syfte är att lyfta fram personalfrågorna och ge en bild av hur olika faktorer påverkar
Kiruna kommuns totala personalkostnader. Det handlar om ett synsätt och metoder för att göra
beräkningar. Bakom synsättet ligger en värdering om att personalen inte bara är en kostnad utan en
tillgång att vårda precis som andra tillgångar.
Personalkostnaderna har ökat med ca 3,3 % från 2018 till 2019. I personalkostnader ingår alla
personalkostnader som det finns PO-kostnader på. Ökningen beror till största del på löneökningar, den
totala löneökningsnivån för 2019 var 2,4 %. Utöver detta har kostnaderna för övertid och fyllnadstid
ökat med 6 845 tkr sedan 2018, ökningen har främst skett inom socialförvaltningen.
Den totala sjukfrånvaron i % av överenskommen arbetstid för Kiruna kommun har sedan 2018 ökat och
uppgår 2019 till 6,1 %, något högre än medelvärdet för övriga Norrbottens kommuner men lägre än
rikets. Sjukfrånvaron bland kvinnor i Kiruna kommun är 0,9 % lägre än medelvärdet för landets alla
kommuner. Sjukfrånvaron i Kiruna kommun per åldersgrupp följer i stora drag utvecklingen i landets
övriga kommuner, den avvikelse som finns är att åldersgruppen 30-49 år i Kiruna kommun har lägre
sjukfrånvaro än medelvärdet för övriga kommuner.
Personalredovisningen innehåller också en redovisning av hälso- och friskvårdsinsatser, kompetensförsörjningsaktiviteter samt arbetsmiljöarbetet under året. Personalredovisningen i sin helhet för 2019 är
kraftigt försenad med anledning av personalavdelningens arbete med frågor kopplade till covid 19
under året som gått. Dock har viss del redovisats i årsredovisningen 2019, samt att samtliga nämnder
under året fått löpande information i frågor som behandlas i redovisningen.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-08, § 1, att godkänna personalredovisning och hälsobokslut för år
2019 samt föreslår att personalredovisning och hälsobokslut för år 2019 fastställs.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Siv Henriksson (V), Sten Nylén (-), Sten Stridsman (V), Christine
Brännvall (FI), Gunnar Selberg (C) och Mats Taaveniku (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Ny övergripande resursfördelningsmodell för kommunens driftbudget baserad på
prislapparna från utjämningssystemet, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

ta fram ett nytt resursfördelningssystem för kommunens övergripande driftbudgetramar
baserat på Sveriges kommuners och regioners resursfördelningsmodell till budget 20222025

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-10-28 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Sveriges
kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en modell för resursfördelning av driftbudget baserat på
prislapparna utifrån utjämningssystemet. I huvudsak baseras modellen på vad alla kommuner lämnar
ifrån sig för siffror i räkenskapssammandraget samt utifrån de specifika beräkningsparametrarna i
kostnadsutjämningen.
Varje kommun har en framräknad referenskostnad för vad kommunens olika verksamheter bör kosta,
baserat på demografi, struktur och förutsättningar just för den unika kommunen. Modellen ger en
tydlighet om vad som finns i verksamhetens ramar, nämnderna får sedan fördela den ram man får
utifrån nämndens viljeriktning.
Denna modell baseras på att ramarna beräknas utifrån känd fakta som demografi, referenskostnad,
räkenskapssammandraget, kommunal struktur osv, vilket även kallas att man tar fram tekniska ramar.
Sen kommer det finnas en fördelningsbar budgetpott där politiken kan och ska använda för att visa på
vilken viljeriktning och ambitioner de har för de olika verksamheterna. Projektet leds av SKR där de
hjälper igång kommunerna att hantera och använda modellen. Projektet förutsätter att alla kommuner
har samma årshjul för budgetbeslut vilket är juni. Kiruna kommun har ändrat budgetbeslutet till i juni
inför budget 2022-2024. Det kan komma fram under projektets gång att andra styrdokument kan
behöva revideras.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-11-02, § 321, att under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller
resursfördelningssystemet tas projektets kostnad om 95 000 kr från kostnadsställe 905101, kommunstyrelsens oförutsedda.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att nytt resursfördelningssystem tas fram för kommunens övergripande driftbudgetramar, baserat på Sveriges kommuners och regioners resursfördelningsmodell till
budget 2022-2024.
Kommunfullmäktige beslutar 2020-11-23, § 162, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att
ta fram ett underlag vad beslutet innebär.
Föreligger yttrande 2021-01-10 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att den nya
resursfördelningsmodellen kallas för Prislappsbudgeteringsmodellen och utgår från kommunens
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intäkter och fördelar dessa baserat på kommunens demografi och struktur (tekniska budgetramar) och
politiskt prioriterade satsningar (prioriteringsutrymme) till skillnad mot den nuvarande budgetmodellen (budget på budget) som utgår från föregående års budgetramar med tillägg eller avdrag
beroende på hur kommunens ekonomi ser ut.
Det blir ingen skillnad i kommunens totala budget eftersom både den nuvarande modellen (budget på
budget) och prislappsbudgeteringsmodellen utgår från samma totala budgetutrymme, det vill säga från
kommunens totala intäkter. Den stora skillnaden är att den nya resursfördelningsmodellen fördelar de
tekniska budgetramarna utifrån kända parametrar som demografi och struktur. Det blir därför
tydligare varför nämnderna får den tekniska budgetram. Utöver tekniska budgetramar för nämnderna
så tillkommer sedan politiska prioriteringar.
För att ta fram de tekniska budgetramarna utgår man från utjämningssystemets prislappar. Det är
prislappar framtagna utifrån alla Sveriges kommuners kostnader som har redovisats i SCB statistiken.
Prislapparna visar vad olika kommunala verksamheter bör kosta i förhållande till vad de kostar i
Sveriges övriga kommuner. Prislapparna bygger på en genomsnittlig kvalitet till en genomsnittlig
kostnad. För att prislapparna ska bli anpassade till Kiruna kommuns förutsättningar gällande
demografi, struktur, geografi med mera gör man en korrigering av de genomsnittliga prislapparna
utifrån parametrarna i utjämningssystemet.
I prislappsbudgeteringsmodellen är det även ett tydligt samband mellan investeringar och driftsbudget.
De investeringar som görs måste ha utrymme att tas i drift när de är färdigställda. Driftskonsekvenser
planeras samtidigt som beslut om investering. Investeringsutrymmet bestäms av kommunens avskrivningskostnad plus överskottsmålet. Detta gör att om överskottsmålet sänks så måste även investeringsnivån sänkas. Omvänt gäller att om investeringar ska göras för mer än avskrivningar + överskottsmål så
behöver överskottsmålet höjas. På så sätt blir det en direkt koppling mellan drift- och investeringsbudgeterna.
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 9, att nytt resursfördelningssystem tas fram för kommunens
övergripande driftbudgetramar, baserat på Sveriges kommuners och regioners resursfördelningsmodell
till budget 2022-2025.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Mats Taaveniku (S), Christine Brännvall (FI),
Lars Törnman (S) och Roger Suup (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023, miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-12-03, § 314, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att
förvaltningen har upprättat ett förslag till handlingsprogram till skydd mot olyckor. Detta är gjort i
enlighet med den tidigare lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003: 778). En ny lag om skydd mot
olyckor kommer att träda i kraft 2021-01-01. Kommunerna får dock till 2022 på sig att uppfylla vissa av
kraven i den nya lagen.
Då handlingsprogrammet behöver uppdateras för innevarande mandatperiod har ett förslag upprättats
att gälla tills det hunnit analyseras vad förändringarna i den nya lagen om skydd mot olyckor innebär
för Kiruna kommun.
Miljö och byggnämnden beslutar således
att

anta förslaget till handlingsprogram som sitt eget

att

skicka handlingsprogrammet vidare till kommunfullmäktige för beslut

att

uppdra till förvaltningen att innan insändande till kommunfullmäktige att genomföra
redaktionella förändringar i enlighet med Kiruna kommuns remissyttrande

att

uppdra till förvaltningen att efter antagande och analys av den nya lagens krav se över
programmet så att det är i överensstämmelse med den nya lag om skydd mot olyckor som
kommer att träda i kraft under 2021 och 2022

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 13, att handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023
antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Namnsättning av Kirunas nya kulturhus
Kommunfullmäktige beslutar
att

namnsätta Kirunas nya kulturhus till Aurora

att

komplettera det vinnande namnförslaget med ett passande namn som beskriver husets
funktion vid ett senare sammanträde med kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-01-19 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att på uppdrag av
kommunledningen har förvaltningen samlat in allmänhetens namnförslag och det har kommit in totalt
165 förslag. Av dessa namnförslag har kommunstyrelsens och kultur- och utbildningsnämndens
presidier valt ut 23 namnförslag att gå vidare med i urvalsprocessen.
Utifrån rådande tidsplan för byggprojektet kommer slutbesiktningen av kulturhuset påbörjas i februari
och huset kommer överlämnas till kommunen i mars/april 2021. Målsättningen är att genomföra en
namngivningsceremoni under våren 2021 med utgångspunkt i de förutsättningar som covid-19
pandemin medger. Det nya kulturhuset kommer succesivt tas i bruk genom mindre arrangemang från
halvårsskiftet 2021. Huset ska vara i full drift i september 2022 då Handelsgatan i nya Kiruna C invigs.
Vid denna tidpunkt inrymmer kulturhuset också fasta verksamheter såsom bibliotek, ungdomens hus,
konsthall, biograf och restaurang.
Namnförslag på kulturhuset:
1 Kulturen
2 Aurora
3 Kulturhuset Aurora
4 Najaden
5 Vintergatan
6 Kaamos
7 Njalla
8 Giron
9 Arran
10 Dálvi
11 Ripan
12 Vistas
13 Palladium
14 Hjalmars sal
15 Snölyktan
16 Islyktan
17 Kulturum Kiruna
18 Magneten
19 Kulturhuset Universum
20 Arken
21 Istappen
22 Kulturhuset Giron
23 Pulsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-08, § 14, att överlämna följande fem förslag till kommunfullmäktige för beslut: Aurora, Vistas, Kaamos, Kiruna Congress och Giron.
Yrkande och beslutsgång
Omröstningen har genomförts på förmiddagens gruppmöte. Omröstning av nedan namnförslag:
- Aurora
- Vistas
- Kaamos
- Kiruna Congress
- Giron
Utfallet av omröstningen blev enligt nedan:
- Aurora
22
- Kaamos
11
- Vistas
5
- Kiruna Congress
4
- Giron
0
- Blank röst
2
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

Kirunas nya kulturhus namnsätts till Aurora

att

det vinnande namnförslaget kompletteras med ett passande namn som beskriver husets
funktion, detta beslutas vid senare sammanträde med kommunfullmäktige

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Roger Suup (S), Christine Brännvall (FI) och
Lars-Jonas Kemi (SL)
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens yrkanden
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Aktieägartillskott till Kirunabostäder AB för byggande av kategoriboende för äldre inom
nya Kiruna centrum, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

tillföra Kirunabostäder AB ett aktieägartillskott på 57 615 tkr för uppförande av
kategoriboende för äldre inom nya Kiruna centrum

att

finansiera aktieägartillskottet genom ersättningsmedel för stadsomvandlingen enligt
GP-avtalen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-12-29 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att i den totala
ersättningen för GP2-avtalet finns 80 mnkr, exklusive indexuppräkning, som ännu inte fördelats. Från
dessa medel ska enligt en tidig överenskommelse 50 mnkr användas för byggande av bostäder genom
Kirunabostäder AB:s försorg. Enligt Kirunabostäder AB finns behov av kategoriboende i form av
seniorbostäder, 70+bostäder, eller trygghetsboende vilket bland annat visat sig när lägenheterna på
Runabacken invigdes i juni 2020.
Enligt Kirunabostäder AB bor många äldre ensamstående idag i villor eller i ej tillgänglighetsanpassade
bostäder och har behov av att flytta till någon form av kategoriboende, vilket om det möjliggörs skulle
frigöra lägenheter och villor i kommunen. Kommunen kan bygga sådana bostäder i egen regi, eller kan
genom ett aktieägartillskott ge Kirunabostäder AB i uppdrag att bygga dessa bostäder i enlighet med
”Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsbolag” som möjliggör för kommuner att genom stöd främja
byggande av kategoribostäder.
Då Kirunabostäder AB har en lämplig tomt i nya Kiruna centrum som skulle passa bra för ändamålet
föreslår kommunledningsförvaltningen och Kirunabostäder AB att Kirunabostäder AB får i uppdrag att
uppföra någon form av kategoriboende på den avsedda tomten och att Kirunabostäder tillskjuts ett
aktieägartillskott på 50 miljoner plus indexuppräkning. Indexbeloppet från basindex enligt GP2-avtalet
till november 2020 uppgår till 7 615 tkr varför totalt aktieägartillskott skulle uppgå till 57 615 tkr och
aktieägartillskottet finansieras från stadsomvandlingens eget kapital.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 15, att Kirunabostäder AB tillförs ett aktieägartillskott på
57 615 tkr för uppförande av kategoriboende för äldre inom nya Kiruna centrum samt att aktieägartillskottet finansieras genom ersättningsmedel för stadsomvandlingen enligt GP-avtalen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S) och Sirpa Bäckström (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Genomförandeavtal Gruvstadspark 3, etapp 1, GP 3:1
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna genomförandeavtal för Gruvstadspark 3:1

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-12-02 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen
har upprättat förslag till detaljplan för Gruvstadspark 3:1. Genomförandeavtalet syftar till att reglera
ansvarsfördelningen under planens genomförande avseende åtgärder som krävs för avvecklingen av
området. Avtalet reglerar även villkoren för överlåtelse och tillträde till den tidigare kommunala egendom som LKAB förvärvat i och med tecknandet av det civilrättsliga avtalet för Gruvstadspark etapp 3.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 17, att genomförandeavtal för Gruvstadspark 3:1 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Genomförandeavtal till detaljplan Gruvstadspark 2:5, Kyrkan 11 m fl
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna genomförandeavtal för Gruvstadspark 2:5

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-10-21 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen
har upprättat förslag till detaljplan för Gruvstadspark 2:5. Genomförandeavtalet syftar till att reglera
ansvarsfördelningen under planens genomförande avseende åtgärder som krävs för avvecklingen av
området. Avtalet reglerar även villkoren för överlåtelse och tillträde till den tidigare kommunala egendom som LKAB förvärvat i och med tecknandet av det civilrättsliga avtalet för Gruvstadspark etapp 2.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-11-02, § 302, att återremittera ärendet då det föreligger oklarheter
vad gäller ersättningsprinciper för sakägarna. Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 18, att
genomförandeavtal för Gruvstadspark 2:5 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktige beslutar

att

anta kommunfullmäktiges arbetsordning inklusive mallar för motioner, interpellationer
och frågor

att

tillåta styrelse och övriga nämnder sammanträda med ledamöter närvarande på distans
om särskilda skäl föreligger och om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor

att

införa ny § 18 i kommunstyrelsens reglemente med följande lydelse:
”Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor.
Deltagande på distans förutsätter att den ledamot som önskar delta på distans har tillgång
till ljud- och bildöverföring som är stabil och av hög kvalitet.
Presidiet avgör inför varje enskilt sammanträde om närvaro får ske på distans.
Om något sammanträde ska behandla ärenden som avgörs genom sluten omröstning får
deltagande endast ske om tekniska lösningar säkerställer att valhemligheten bevaras”

att

införa ny § 13 i socialnämndens, kultur- och utbildningsnämndens, miljö- och
byggnämndens och överförmyndarnämndens reglementen med följande lydelse:
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Deltagande på distans förutsätter att den ledamot som önskar delta på distans har tillgång
till ljud- och bildöverföring som är stabil och av hög kvalitet.
Presidiet avgör inför varje enskilt sammanträde om närvaro får ske på distans.
Om något sammanträde ska behandla ärenden som avgörs genom sluten omröstning får
deltagande endast ske om tekniska lösningar säkerställer att valhemligheten bevaras”

att

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för deltagande på distans
vid kommunfullmäktiges sammanträden

att

kommunstyrelsen och övriga nämnder upprättar rutiner för hantering av sammanträden
med deltagare på distans

att

tillföra text i kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 att ”interpellationer som lämnas till
kommunledningskansliet senast 14 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde ska
besvaras skriftligt till kommande sammanträde”

att

på sid 7 under rubriken Talarordning och ordningen vid sammanträdena, § 25, tas 5:e
stycket bort

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-06-01, § 49, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda frågan
om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra deltagande på distans.
Föreligger skrivelse 2020-01-20 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att på grund av
den rådande pandemin har frågan om möjlighet till deltagande på distans vid kommunala
sammanträden aktualiserats. Utöver revidering för möjliggörande av deltagande på distans föreslår
förvaltningen redaktionella förändringar för att förenkla läsningen och förståelsen av dokumentet. Till
kommunfullmäktiges arbetsordning bifogas mallar för hur motioner, interpellationer och frågor ska
skrivas för att dessa ska kunna hanteras enhetligt.
Enligt kommunallagen är det fullmäktige som ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i
kommunfullmäktiges eller en nämnds sammanträden på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra och delta på lika villkor. Det innebär att samtliga närvarande ledamöter oavsett om de deltar
på distans eller är fysiskt närvarande ska kunna se och höra varandra i realtid.
Om kommunfullmäktige beslutar att tillåta distansdeltagande på sammanträdet innebär beslutet
endast att distansdeltagande möjliggörs och inte att distansdeltagande blir ett stående alternativ vid
varje sammanträde. Det är förslagsvis presidiet som beslutar om distansdeltagande inför varje enskilt
sammanträde. Distansdeltagande ska endast ske om särskilda skäl föreligger. Samtliga nämnder måste
se över tekniska resurser och kostnader. Vidare måste varje nämnd upprätta rutiner avseende sammanträden där någon deltar på distans.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 19, att revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
inklusive mallar för motioner, interpellationer och frågor antas, att styrelse och övriga nämnder tillåts
sammanträda med ledamöter närvarande på distans om särskilda skäl föreligger och om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på
lika villkor, att i kommunstyrelsens reglemente införs ny § 18 med följande lydelse: ”Kommunstyrelsen
får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Deltagande på distans förutsätter att den ledamot
som önskar delta på distans har tillgång till ljud- och bildöverföring som är stabil och av hög kvalitet.
Presidiet avgör inför varje enskilt sammanträde om närvaro får ske på distans. Om något sammanträde
ska behandla ärenden som avgörs genom sluten omröstning får deltagande endast ske om tekniska
lösningar säkerställer att valhemligheten bevaras”, att i socialnämndens, kultur- och utbildningsnämndens, miljö- och byggnämndens och överförmyndarnämndens reglementen införs ny § 13 med
följande lydelse: ”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Deltagande på distans
förutsätter att den ledamot som önskar delta på distans har tillgång till ljud- och bildöverföring som är
stabil och av hög kvalitet. Presidiet avgör inför varje enskilt sammanträde om närvaro får ske på
distans. Om något sammanträde ska behandla ärenden som avgörs genom sluten omröstning får
deltagande endast ske om tekniska lösningar säkerställer att valhemligheten bevaras”, att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges
Justerandes sign
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sammanträden, att kommunstyrelsen och övriga nämnder upprättar rutiner för hantering av
sammanträden med deltagare på distans samt att kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 tillförs text
med att ”interpellationer som lämnas till kommunledningskansliet senast 14 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde ska besvaras skriftligt till kommande sammanträde”.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

av

Stefan Sydberg (M)

att

på sid 7 under rubriken Talarordning och ordningen vid sammanträdena, § 25, tas 5:e
stycket bort

av

Roger Suup (S)

att

motioner ska kunna lämnas in måndagar kl 12.00 till kommunfullmäktiges möte

av

Sten Nylén (-)

att

Roger Suups yrkande avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Jimmy Johansson (C), Mats Taaveniku (S), Siv
Henriksson (V), Lars-Jonas Kemi (SL) och Lars Törnman (S)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Roger Suups yrkande under proposition och finner
därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om eget ändringsyrkande ska bifallas eller avslås och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delårsredovisning 2020, Konstmuseet i Norr
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna delårsredovisning för Konstmuseet i Norr

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-11-16 från Konstmuseet i Norr av vilket framgår att år 2019 angav Konstmuseet i Norr sin delårsredovisning för halvårsperioden januari–juni. Efter samråd med förbundsmedlemmarna Region Norrbotten och Kiruna kommun har tidsperioden ändrats för år 2020 och
framöver för att sammanfalla med förbundsmedlemmarnas rapporteringsschema. Detta påverkar
jämförelsesiffrorna i delårsredovisningen.
Det konstateras även att konstmuseet inte har upprättat en investeringsbudget då det inte förekommer
investeringar utöver sedvanliga bruksinventarier och därför innehåller delårsredovisningen inte en
investeringsredovisning. Direktionen diskuterar granskningsrapport och revisorers utlåtande och
konstaterar att förändringen i rapporteringsperioden orsakat felaktiga siffror, vilket rättas till vid
nästkommande årens delårsredovisningar när det nya rapporteringsschemat etableras.
Direktionen konstaterar att delårsredovisningens förvaltningsberättelse innehåller en prognos för mål
för god ekonomisk hushållning. Revisionsgruppen har även påpekat att rapportering av verksamhetsmål borde ingå även i delårsredovisningen. Länskonstmuseichefen konstaterar att enligt Rådet för
kommunal redovisning rekommendation 17 Delårsrapport en delårsredovisnings förvaltningsberättelse kan
vara förenklad, och därför är inte målrapportering med i delårsrapporteringen. Direktionen konstaterar
att rapportering av verksamhetsmålen ingår i nästkommande delårsredovisning.
Konstmuseet i Norrs direktion beslutar således
att

anta Delårsredovisning 2020-01-01–2020-08-31

att

lämna delårsredovisningen till förbundsmedlemmarna till erforderlig hantering

att

lämna utlåtande och granskningsrapport till handlingarna

Föreligger utlåtande 2020-10-19 över delårsrapport från Konstmuseet i Norrs revisorer. Av utlåtande
framgår bland annat att den översiktliga granskningen visar att delårsbokslutet för 2020 till övervägande del följer lagens krav och god redovisningssed. Följande brister har dock noterats:
- Förvaltningsberättelsen saknas en årsprognos för verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk
hushållning.
- Investeringsredovisning saknas
- Fel i jämförelsetal i resultaträkningen
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. Det prognostiserade utfallet bedöms vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt för 2020. Det
saknas information om samtliga fastställda mål för verksamheten i delårsrapporten. Det görs inte heller
någon utvärdering av antagna mål varför inte heller revisionen kan uttala sig i denna fråga.
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Med anledning av ovan lämnas följande rekommendationer av revisorerna:
-Att direktionen gör en utvärdering av de mål som antagits för verksamheten
-Anpassa delårsrapportens innehåll utifrån god redovisningssed och krav i enlighet med RKR 17
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 21, att delårsredovisning för Konstmuseet i Norr godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S), Roger Suup (S), Sten Nylén (-), Annica Henelund
(C) och Kenneth Nilsson (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Anhållan om tilläggsbudgetering investeringsmedel 2021 till Kunskapsstaden,
kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

med minoritetsbeslut återremittera ärendet på grund av att det saknas dels
- en specifikation avseende förslaget till tilläggsbudgetering på 225 mnkr och därmed en
kompletterande specifikation på tidigare beviljade medel om 1 200 mnkr
- en framtida driftkostnad och med driftskostnad avses att det ska utgå från byggkostnader (avskrivningskostnader), drift- och förvaltningskostnader enligt kommunens
egna riktlinjer
- att dessa driftskostnader jämförs med dagens driftkostnader för Hjalmar Lundbohmsskolan
- att en riskanalys genomförs för att minimera framtida eventuella kostnadsökningar
- att en redovisning av vad partnering innebär i konkreta termer i projektet
- att en skriftlig redovisning av överenskommelser i enlighet med partnering i projektet
redovisas
- att redovisa organisationen, det vill säga de olika grupper som arbetar i projektet, och var
beslut tas som avser förändringar i projektet
- att skriftlig dokumentation bifogas vem eller vilka som begärt tilläggsbudgetering på 225
mnkr från projektet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-01-28 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Kunskapsstaden ska förutom gymnasieskola även rymma Lärcentra och Kulturskola. Gymnasieskolan flyttar in
sin verksamhet från Hjalmar Lundbohmsskolan men flyttar även in bygg- och fordonsprogrammets del
för lastbilar som håller till i externa lokaler. Lärcentra flyttar in sin verksamhet från Parkskolan och
Kulturskolan flyttar in sin verksamhet från Bolagsskolan.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19--20 att tilläggsbudgetera IV-10419 ”Ny gymnasieskola” med
895 000 tkr till en total investeringsbudget uppgående till 1 200 000 tkr. I förvaltningens begäran om
tilläggsbudget framgår att ”en mer exakt prisbild kommer att presenteras vid slutet av året varför en
justering av budgeten kan tillkomma.” Projektet drivs som ett samverkansprojekt så kallat partnering
vilket är en samarbetsform där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer
gemensamt löser en bygguppgift och bygger bland annat på total transparens i allt från inköp till
ekonomisk redovisning.
I projektet har det vid årsslutet presenterats en reviderad prisbild för bygget av Kunskapsstaden där det
framgår att anbudssumman för projektets fas 1, fas 2 och byggherrekostnader beräknas uppgå till 1 325
847 tkr vilket är 125 847 tkr högre än beviljad budget. Till det tillkommer medel för oförutsett/ ÄTA/
verksamhetskrav på totalt 100 000 tkr, totalkostnaden kan då komma att uppgå till 225 847 tkr högre
än beviljad budget varför kommunledningsförvaltningen begär att avvikelsen tilläggsbudgeteras
projektet.
Fas 1 av projektet är färdigställt och avtalet för fas 2 måste skrivas under februari månad för att inte
projektet ska försenas. Den totala ersättningen för verksamhetslokaler i GP2- och GP3 avtalen samt
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posten ofördelat i GP2-avtalet uppgår till totalt 2 861 531 tkr. Utfallsprognosen, inklusive detta
äskande, uppgår till 2 597 673 tkr. Kvarvarande medel uppgår då till 263 858 tkr.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 24, att kommunstyrelsens investeringsobjekt ”IV-10419 Ny
gymnasieskola” tilläggsbudgeteras med 225 847 tkr samt att medlen tas från ersättningsmedel för
stadsomvandlingen enligt GP-avtalen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Roger Suup (S) med bifall av Peter Alex (FI), Siv Henriksson (V) och Mats Fredlund (SD)

att

ärendet återremitteras på grund av att det saknas dels
- en specifikation avseende förslaget till tilläggsbudgetering på 225 mnkr och därmed en
kompletterande specifikation på tidigare beviljade medel om 1 200 mnkr
- en framtida driftkostnad och med driftskostnad avses att det ska utgå från byggkostnader (avskrivningskostnader), drift- och förvaltningskostnader enligt kommunens
egna riktlinjer
- att dessa driftskostnader jämförs med dagens driftkostnader för Hjalmar Lundbohmsskolan
- att en riskanalys genomförs för att minimera framtida eventuella kostnadsökningar
- att en redovisning av vad partnering innebär i konkreta termer i projektet
- att en skriftlig redovisning av överenskommelser i enlighet med partnering i projektet
redovisas
- att redovisa organisationen, det vill säga de olika grupper som arbetar i projektet, och var
beslut tas som avser förändringar i projektet
- att skriftlig dokumentation bifogas vem eller vilka som begärt tilläggsbudgetering på 225
mnkr från projektet

av

Sten Nylén (-) med bifall av Gunnar Selberg (C)

att

Roger Suups yrkande avslås

Mötet ajourneras i 30 minuter
Mötet återupptas.
av

Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Krister Pounu (KD)
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
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Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs idag röstar ja
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs senare röstar nej
Voteringen utfaller med 12 ja-röster och 12 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Kommunfullmäktige konstaterar att ärendet återremitteras med minoritetsbeslut.
Noteras till protokoll av Peter Alex (FI) att Feministiskt initiativ önskar tydligare underlag med
uppdelningar av kostnader för framtida tilläggsbudgeteringar.
______
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Ägardirektiv och bolagsordning för Kiruna kulturhus AB, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta ägardirektiv och bolagsordning för Kiruna kulturhus AB

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 92, att ett helägt kommunalt aktiebolag ska ansvara för
drift och samordning av verksamheterna i kulturhuset, att aktiebolaget i första hand skapas genom
ombildning av Progressum och i andra hand genom ett nybildat aktiebolag, att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utforma ägardirektiv och bolagsordning för det nya aktiebolaget samt att ge
kommunstyrelsens presidium i uppdrag att i samråd med kultur- och utbildningsnämndens presidium
rekrytera en VD för aktiebolaget.
Föreligger skrivelse 2021 -01-22 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att det befintliga
bolaget kan ombildas då förvaltningen hittills har erhållit nödvändig aktiemajoritet med 93 % genom
pågående uppköp av utestående aktier i Progressum i Kiruna AB och genom aktiebyte med LKAB med
dotterbolag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att det nya bolaget ska heta Kiruna kulturhus AB. Styrgruppen
för kulturhusets verksamhetsprojekt har efter dialog med kommunstyrelsens presidium utarbetat
förslag på ägardirektiv och bolagsordning för det ombildade bolaget. Förslagen utgår från den av
kommunfullmäktige beslutade visionen för kulturhuset och grundar sig i övrigt på kommunens
befintliga struktur för ägardirektiv och bolagsordning samt gällande lagstiftning.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 32, att ägardirektiv och bolagsordning för Kiruna kulturhus
AB antas.
Yrkande och beslutsgång
Mötet ajourneras i 5 minuter.
Mötet återupptas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Mats Fredlund (SD), Siv Henriksson (V), Mats
Taaveniku (S), Sten Nylén (-) och Peter Alex (FI)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut,
socialnämnden, delgivning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2021-11-24, § 478, från socialnämnden av vilket framgår att i Socialtjänstlagen 16
kap 6 h § samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § h, finns reglerat att nämnden
till kommunfullmäktige ska 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.
I statistikrapporten för kvartal 3-2020, har 18 beslut rapporterats. Det innebär att verkställighet dröjt
tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett avbrott i verkställigheten eller att beslut faktiskt
blivit verkställda under perioden. Ett ärende avser daglig verksamhet enligt LSS, tre ärenden avser
kontaktperson enligt LSS, tre ärenden avser Socialtjänstlagen, särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL. 11
ärenden avser dagverksamhet enligt 4 kap 1 § SoL Inget av ärendena rör barn.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 34, att redovisningen läggs till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Sirpa Bäckström (S) och Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22

2019.01137

Sida
37

215

Begäran om markupplåtelse fastigheten Tuolluvaara 1:1, ny nätstation östra industriområdet, Vattenfall
Kommunfullmäktige beslutar
att

göra avsteg från kommunfullmäktiges beslut 1997-02-10 avseende försäljningspris av
industrimark

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-01-18 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att i detaljplan
för Östra industriområdet saknas så kallade E-områden, områden som i plan avsätts för nätstationer,
starkströmansläggningar, teknikhus för IT-infrastruktur och liknande. Vattenfall har uppmärksammat
detta och har därför istället begärt att få en markupplåtelse på ett 10 x 10 meter område inom Östra
industriområdet för att anlägga en starkströmsanläggning för att förse industritomter med ström.
Eftersom sådana anläggningar inte får uppföras på allmän platsmark är det endast osåld tomtmark som
finns tillgängligt för anläggningen inom detaljplanen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett
förslag på upplåtelseområde. Ett markupplåtelseavtal är inte tidsbegränsat och kan, om markupplåtelsen sker på kvartersmark, därför möjligen jämställas med försäljning av mark.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 1997-02-10 ska försäljningspriset för industrimark på tomtyta
mindre än 500 kvadratmeter, avsedda för transformatorstationer och liknande, vara 70 kr per
kvadratmeter, dock att lägsta försäljningspris är 0,8 basbelopp vilket vid ett markköp skulle försäljningspriset bli 38 tkr. Vattenfall har i värderingsprotokoll och praxis inom branschen beräknat en total
ersättning till 7,5 tkr vilket de är villiga att ersätta kommunen för markupplåtelsen.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-08, § 46, att godkänna markupplåtelseavtal avseende elektrisk
starkströmsanläggning på kvartersmark inom östra industriområdet under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar avsteg från kommunfullmäktiges beslut 1997-02-10 avseende försäljningspris av
industrimark.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att avsteg görs från kommunfullmäktiges beslut 1997-02-10 avseende
försäljningspris av industrimark.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Anhållan om tilläggsbudgetering av investerings- och driftmedel 2021 till kultur- och
utbildningsnämnden för moduler Jukkasjärvi skola samt Bergaskolan, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

ändra kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, § 141, köp av moduler till Jukkasjärvi
skola till att hyra modulerna och därmed reducera investeringsmedel om 4 205 tkr till
4 005 tkr år 2021 för mark och anslutningar

att

överlämna driftmedel med 960 tkr per år för Jukkasjärvi skolas moduler till budgetberedningen för inarbetande i plan 2022-2025 för kultur- och utbildningsnämnden

att

kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, § 141, att tilläggsbudgetera kultur- och
utbildningsnämndens driftbudget med medel om 240 tkr för drift av moduler på
Jukkasjärvi skola för år 2021 och framöver, kvarstår

att

ändra kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, § 141, vad gäller investeringsobjekt Köp av
moduler till Bergaskolan till att hyra modulerna

att

omfördela kultur- och utbildningsnämndens investeringsmedel om 200 tkr år 2021 från
objekt Hyra moduler för Jukkasjärvi skola till objekt Hyra moduler för Bergaskolan

att

tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämnden investeringsmedel med 400 tkr år
2021 för objekt Hyra moduler för Bergaskolan

att

kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, § 140, att ta medel för drift av moduler inom
kultur- och utbildningsnämndens egen driftbudgetram vad gäller Bergaskolan, kvarstår

att

överlämna driftmedel med 1 200 tkr per år för Bergaskolans moduler till budgetberedningen för inarbetande i plan 2022-2025 för kultur- och utbildningsnämnden

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-19, § 141, att tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämnden
investeringsmedel år 2020 med 4 205 tkr för nytt objekt Inköp av moduler till Jukkasjärvi skola, att
tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämnden investeringsmedel år 2020 med 200 tkr för nytt
objekt Åtgärder Jukkasjärvi matsal, att tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämndens driftbudget
med medel om 240 tkr för drift av moduler för år 2021 och framöver samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att köpa in moduler till Jukkasjärvi skola.
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-19, § 140, att tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämnden
investeringsmedel år 2020 med 4 205 tkr för nytt objekt Inköp av moduler till Bergaskolan, att ta
medel för drift av moduler inom kultur- och utbildningsnämndens egen driftbudgetram samt att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att köpa in moduler till Bergaskolan.
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Föreligger skrivelse 2020-12-01 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Kirunabostäder har i uppdrag försökt att lösa detta via de avtal som finns Sveriges kommuner och regioner. De
avtalen tillåter dock inte friköp, verksamhetsstrategen kommunala fastigheter har tillsammans med
Kirunabostäder bedömt att en frågeställning via anbud hade blivit betydligt dyrare.
Kommunledningsförvaltningen bedömning är att hyra via avtalen är billigaste och fördelaktigaste
lösningen. Via hyra har uthyraren ansvar över den produkt de hyr ut. Kommunen får då också en
utvärderings möjlighet av modulerna. I hyresavtalet villkoras att modulerna ska kunna friköpas när
som helst under hyresperioden, förslagsvis då efter 36 månader.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 47, att kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, § 141, köp av
moduler till Jukkasjärvi skola ändras till att hyra modulerna och därmed reduceras investeringsmedel
om 4 205 tkr till 4 005 tkr år 2021 för mark och anslutningar, att driftmedel med 960 tkr per år för
Jukkasjärvi skolas moduler överlämnas till budgetberedningen för inarbetande i plan 2022-2025 för
kultur- och utbildningsnämnden, att kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, § 141, att tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämndens driftbudget med medel om 240 tkr för drift av moduler på
Jukkasjärvi skola för år 2021 och framöver, kvarstår, att kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, § 141,
vad gäller investeringsobjekt Köp av moduler till Bergaskolan ändras till att hyra modulerna, att kulturoch utbildningsnämndens investeringsmedel om 200 tkr år 2021 omfördelas från objekt Hyra moduler
för Jukkasjärvi skola till objekt Hyra moduler för Bergaskolan, att kultur- och utbildningsnämnden
tilläggsbudgeteras investeringsmedel om 400 tkr år 2021 för objekt Hyra moduler för Bergaskolan,
att kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, § 140, att ta medel för drift av moduler inom kultur- och
utbildningsnämndens egen driftbudgetram vad gäller Bergaskolan, kvarstår samt att driftmedel med
1 200 tkr per år för Bergaskolans moduler överlämnas till budgetberedningen för inarbetande i plan
2022-2025 för kultur- och utbildningsnämnden.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Genomförandeavtal Gruvstadspark 3:2
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna genomförandeavtal för Gruvstadspark 3:2

att

komplettera ersättningsprinciperna i sin helhet till genomförandeavtalet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-01-29 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Kiruna
kommun har upprättat förslag till detaljplan för Gruvstadspark 3:2. Genomförandeavtal syftar till att
reglera ansvarsfördelningen under planens genomförande avseende åtgärder som krävs för
avvecklingen av området.
Avtalet reglerar även villkoren för överlåtelse och tillträde till den tidigare kommunala egendom som
LKAB förvärvat i och med tecknandet av det civilrättsliga avtalet för Gruvstadspark etapp 3. Vidare
berörs under punkten 8.4 delar av de ersättningsregler till sakägare inom detaljplaneområdet som
LKAB förhåller sig till.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-08, § 48, att komplettera avtalet till kommunfullmäktiges hantering av ärendet med samtliga inlösenprinciper för godkännande av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår vidare att genomförandeavtal för Gruvstadspark 3:2 godkänns.
Föreligger ett redaktionellt justerad genomförandeavtal samt en sammanfattning på LKAB:s
ersättningsprinciper.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Mats Taaveniku (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Mats Taaveniku (S)

att

ersättningsprinciperna i sin helhet ska kompletteras till genomförandeavtalet

av

Mats Holmström (C) med bifall av Sten Nylén (-)

att

ärendet återremitteras för att kompletteras med fullständiga ersättningsprinciper

av

Gunnar Selberg (C)

att

Mats Holmströms återremissyrkande avslås

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 25 forts
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Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Gunnar Selbergs m fl tilläggsyrkande ska bifallas
eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma
Mats Holmström (C) anmäler sin reservation mot beslutet till förmån för eget förslag med hänvisning
till att GP 3:2 är det första område som innehåller detaljplaner med ett antal privata villor. Befintliga
detaljplaner är ett löfte från Kiruna kommun en gång i tiden: Här kan ni bygga och bo. En kommun ska
inte bryta ett sådant löfte utan att säkerställa att de negativa effekterna för fastighetsägarna minimeras.
En del av detta är att fullmäktige tar ställning till de fullständiga ersättningsprinciperna för drabbade
fastighetsägare.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22
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Sida
42

700

Tillsynsavgifter för socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

inte debitera rörliga tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd för år 2020 med
anledning av covid-19 pandemin

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 51, att socialnämndens rörliga tillsynsavgifter för samtliga
serveringstillstånd med serveringstider till kl 01.00, kl 02.00 samt kl 03.00 utgår för år 2021 med
anledning av covid-19 pandemin.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag ändras till att inte debitera rörliga tillsynsavgifter avseende
serveringstillstånd för år 2020 med anledning av covid-19 pandemin

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selberg (C) ändringsyrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs
ändringsyrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22
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Detaljplan för Gruvstadspark 3:1, etapp 1, Hovmästaren 1, centrum 4:2 m fl, antagande
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för Gruvstadspark 3:1, etapp 1, Hovmästaren 1, centrum 4:2 m fl

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-08-31, § 221, bland annat att godkänna samrådsredogörelsen samt att
skicka ut detaljplan för Gruvstadspark 3:1, etapp 1, Hovmästaren 1, centrum 4:2 m fl på granskning.
Föreligger skrivelse 2020-10-13 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen
har varit ute på granskning under tiden 2020-10-10 - 2020-10-09 då samråd har skett med berörda
förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med
väsentligt intresse av planen. Under granskningstiden har totalt 8 skriftliga yttranden inkommit.
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena vilket
beskrivs i granskningsutlåtandet. Därutöver har det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar
samt kompletteringar och förtydliganden av sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller
huvudsakliga innehåll.
De ändringar som gjorts i planbeskrivningen är:
- Bilderna på sidorna 8 och 29 har bytts ut för att tydliggöra de förändringar som skett sedan planen
påbörjats.
- Bilden på sidan 14 uppdateras till korrekta planskeden.
- På sidan 25 har texten: ”Åtkomst till de byggnader där verksamhet bedrivs och människor bor,
även i anslutning till planområdet krävs ur räddningssynpunkt. Åtkomst och uppställningsplats
för höjdfordon behöver finnas till de lokaler/lägenheter där räddningstjänsten utgör alternativ
utrymningsväg. Även tillgång till brandposter behöver finnas.” lagts till.
- Texten på sidan 42-43 i planbeskrivningen har ändrats från: I trafikmängd kommer inte lastbilstrafiken att uppgå till den trafik som var på de gator som används men beroende på vilka vägar
de ska köra med massorna kan det påverka andra gator. Exempelvis om det blir ökad trafik av
lastbilar på en väg som används av skolbarn kan de komma synpunkter på trafiksäkerheten.
Till: I trafikmängd kommer inte lastbilstrafiken att uppgå till den trafik som var på de gator som
nu används men beroende på vilka vägar de ska köra med kan det påverka andra gator.
Exempelvis om det blir ökad trafik av lastbilar på en väg som används av skolbarn kan de komma
synpunkter på trafiksäkerheten
De ändringar som gjorts i Miljökonsekvensbeskrivningen är:
- Texten på sidan 90 i miljökonsekvensbeskrivningen har ändrats från: I trafikmängd kommer inte
lastbilstrafiken att uppgå till den trafik som var på de gator som används men beroende på vilka
vägar de ska köra med massorna kan det påverka andra gator. Exempelvis om det blir ökad trafik
av lastbilar på en väg som används av skolbarn kan de komma synpunkter på trafiksäkerheten.
Till: I trafikmängd kommer inte lastbilstrafiken att uppgå till den trafik som var på de gator som
nu används men beroende på vilka vägar de ska köra kan det påverka andra gator. Exempelvis
om det blir ökad trafik av lastbilar på en väg som används av skolbarn kan de komma synpunkter
på trafiksäkerheten.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 27 forts
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-08, § 52, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna
detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Kommunstyrelsen föreslår vidare att
detaljplan för Gruvstadspark 3:1, etapp 1, Hovmästaren 1, centrum 4:2 m fl antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22

2019.01011
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Detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 5, Kyrkan 11 m fl, antagande
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 5, Kyrkan 11 m fl

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-11, § 144, att godkänna samrådsredogörelsen samt att skicka ut
detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 5, Kyrkan 11 m fl på granskning.
Föreligger skrivelse 2020-08-12 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen
har varit på granskning under tiden 2020-05-20 – 2020-06-10. Under granskningstiden inkom 10
skriftliga yttranden med synpunkter. Ett granskningsutlåtande har upprättats som redovisar och
kommenterar synpunkterna.
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena vilket
beskrivs i granskningsutlåtandet. Därutöver har det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar
samt kompletteringar och förtydliganden av sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller
huvudsakliga innehåll. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom
ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning
successivt ska förändras under tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en
så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-08, § 53, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna
detaljplanen. Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 5, Kyrkan 11
m fl antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22

2020.00144
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Detaljplan för Gruvstadspark 3, etapp 2, del av centrum, nedre Norrmalm m fl,
antagande
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för Gruvstadspark 3, etapp 2, del av centrum, nedre Norrmalm m fl

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-08-31, § 220, att godkänna samrådsredogörelsen, att skicka ut
detaljplan Gruvstadspark 3, etapp 2, del av centrum, nedre Norrmalm m fl på granskning samt att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bjuda in samtliga sakägare till ett informationsmöte under
granskningsperioden.
Föreligger skrivelse 2020-10-13 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen
har varit ute på granskning under tiden 2020-09-10 - 2020-10-09 då samråd har skett med berörda
förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med
väsentligt intresse av planen. Granskningshandlingar har skickats ut till ovan nämnda, vilka har beretts
tillfälle att yttra sig över upprättat detaljplaneförslag. Under samrådstiden har totalt 10 skriftliga
yttranden inkommit.
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna samrådsyttrandena. Därutöver har det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar samt kompletteringar och förtydliganden av sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller huvudsakliga innehåll.
De ändringar som gjorts i planbeskrivningen är följande:
- Bilden på sidan 8 har bytts ut för att tydliggöra de förändringar som skett sedan planen påbörjats.
- På sidan 9 har en bild lagts till för att visa fastighetsbytesavtal.
- Bilden på sidan 16 (tidigare sidan 15) uppdateras till korrekta planskeden.
- På sidan 33 har texten: ”Åtkomst till de byggnader där verksamhet bedrivs och människor bor, även i
anslutning till planområdet krävs ur räddningssynpunkt. Åtkomst och uppställningsplats för höjdfordon behöver finnas till de lokaler/lägenheter där räddningstjänsten utgör alternativ utrymningsväg. Även tillgång till brandposter behöver finnas.” lagts till.
- Texten på sidan 42-43 i planbeskrivningen har ändrats från: I trafikmängd kommer inte lastbilstrafiken att uppgå till den trafik som var på de gator som används men beroende på vilka vägar de ska
köra med massorna kan det påverka andra gator. Exempelvis om det blir ökad trafik av lastbilar på en
väg som används av skolbarn kan de komma synpunkter på trafiksäkerheten.
Till: I trafikmängd kommer inte lastbilstrafiken att uppgå till den trafik som var på de gator som nu
används men beroende på vilka vägar de ska köra med kan det påverka andra gator. Exempelvis om
det blir ökad trafik av lastbilar på en väg som används av skolbarn kan de komma synpunkter på
trafiksäkerheten.
- Planalternativ har lagts till på sidan 52 (tidigare 51).
De ändringar som gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen är följande:
- Texten på sidan 90 i miljökonsekvensbeskrivningen har ändrats från: I trafikmängd kommer inte
lastbilstrafiken att uppgå till den trafik som var på de gator som används men beroende på vilka vägar
de ska köra med massorna kan det påverka andra gator. Exempelvis om det blir ökad trafik av
lastbilar på en väg som används av skolbarn kan de komma synpunkter på trafiksäkerheten.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 29 forts
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Till: I trafikmängd kommer inte lastbilstrafiken att uppgå till den trafik som var på de gator som nu
används men beroende på vilka vägar de ska köra kan det påverka andra gator. Exempelvis om det
blir ökad trafik av lastbilar på en väg som används av skolbarn kan de komma synpunkter på
trafiksäkerheten.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande
markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att pågående markanvändning ska kunna fortgå
till dess att området måste avvecklas, trots att användningen är gruvindustri. Befintlig bebyggelse får
finnas kvar i strid mot detaljplanens bestämmelser om gruvindustri. Bebyggelse inom planområdet kan
under denna tid behöva underhållas och lokalerna kan användas och ändras mellan olika stadsmässiga
ändamål. Tanken är att möjliggöra en levande stad till den dag stadens funktioner kan flytta in i nya
Kiruna centrum och området avvecklas och töms. I övergångsskedet till gruvindustri kommer marken
att upplåtas som park där mindre bebyggelse får uppföras som exempelvis grillkåtor, lekplatser och
liknande.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-08, § 58, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna
detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Kommunstyrelsen föreslår vidare att
detaljplan för Gruvstadspark 3, etapp 2, del av centrum, nedre Norrmalm m fl, antas.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Holmström (C)

att

ärendet återremitteras med hänvisning till att avtalet ska kompletteras med fullständiga
ersättningsprinciper

av

Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Mats Holmström (C) anmäler sin reservation mot beslutet till förmån för eget förslag med hänvisning
till att hela stadsomvandlingen är bakvänd. Ett gruvbolag som vill driva gruva på områden detaljplanerade för bostäder ska först se till att man äger marken. Sedan kan man be fullmäktige om att göra
om detaljplanen till gruvindustriområde.
Noteras till protokollet att Doris Messner (SJVP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under
ärendets behandling och beslut.
______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 30
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Motion, Underlätta byggandet
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till att kommunledningsförvaltningen fått i
uppdrag att se över föråldrade detaljplaner och tilldelats medel för detta

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-20, § 146, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Taaveniku (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att motionären påtalar hur så kallad prickmark begränsar kommuninvånarnas möjligheter att bygga eller bygga ut. Vi politiker ska givetvis underlätta byggandet i vår
kommun så att fler bostäder kan byggas på så bra sätt som möjligt och på så kort tid som möjligt.
På Boverkets hemsida står att läsa följande om så kallad prickmark;
”Kommunen kan i detaljplan begränsa var det får byggas och vad som får byggas. Bestämmelser om
begränsning av markens utnyttjande betecknas på plankartan med prickmark eller korsmark.
Prickmark reglerar att marken inte får förses med byggnad och anges som raster med prickar.
Korsmark reglerar att endast komplementbyggnader får placeras inom egenskapsområdet och anges
som raster med kors.”
Många av Kiruna kommuns detaljplaner innehåller prickmark som begränsar byggandet, flertalet är
upprättade på 50- och 60-talet. I många fall är det motiverat att inte tillåta byggnation på vissa marker,
där t ex olika typer av ledningar är framdragna. Men det finns också många detaljplaner innehållande
prickmark som i dagens läge kan vara obefogade, som i sin tur bidrar till en omständlig procedur när
någon vill upprätta en nybyggnation eller bygga ut en befintlig fastighet.
I en del fall har man bifallit bygglovsansökan med motiveringen ”liten avvikelse” enligt plan- och
bygglagen (PBL). I andra fall har det blivit avslag på ansökan, där sökanden tycker sig blivit orättvist
behandlad. Att göra avsteg från så kallad prickmark är tillåten, utdrag från Boverkets hemsida nedan;
”Att placera en åtgärd på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark, eller på mark som endast
får bebyggas med komplementbyggnader, så kallad korsmark, kan vara en liten avvikelse. Mark- och
miljööverdomstolen, MÖD, har i flera rättsfall prövat om det är en liten avvikelse.”
Det skulle självklart vara önskvärt att man kan begränsa diskussioner och handläggningstid kring
prickmark och istället ägna den tiden åt att stimulera byggandet.
Motionären föreslår
att

Justerandes sign

kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se till att bygglovskontoret och
plankontoret får uppdraget att påbörja översynen av detaljplaner i syfte att reducera
prickmarksområden

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-07, § 329, att motionen anses besvarad med hänvisning att
kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att se över föråldrade detaljplaner och tilldelats medel för
detta.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Nylén (-)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22
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Motion, Framtida transportsystem i Kiruna
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till att kommunen redan är i en långt framskriden process
med Trafikverket kring placering och utformning av nya järnvägsstationen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-20, § 146, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Taaveniku (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att i samband med att stadsomvandlingen tog fart har det under ett
antal år diskuterats tågstationens placering och den tillhörande järnvägsanslutningen. Tågstationens
placering är viktig eftersom den utgör en grundsten för ett kommande resecentrum.
Idag är vi lokalpolitiker relativt enade om att framtida tågstation ska vara centrumnära?! Men vad är
centrumnära, är det närmast centrum eller nära centrum? Här finns två huvudalternativ, dels en
tågstation inne i nya centrum och i närheten av ett framtida sjukhus, dels att tågstationens placering
ska vara vid flygplatsen. Bägge alternativen har sina för- och nackdelar.
Tyvärr har vi politiker i Kiruna inte ett avgörande inflytande över var tågstationen placeras, då hade
nog placeringen av tågstationen varit löst sedan länge? Det är Trafikverket som utreder frågan och vi är
nog alla lika frustrerade över att det tagit så lång tid. Lokala politiker och riksdagsledamöter har under
årens lopp tryckt på de olika regeringarna om att få ett besked från Trafikverket om vilka alternativ de
tycker är bäst, men fortfarande finns inget svar.
Oavsett vad svaret blir måste vi börja fundera på Kirunas framtida transportsystem. Tack vare
statsomvandlingen har vi unika möjligheter att börja ta fram idéer på olika snabba och klimatsmarta
lösningar, som dessutom kan bli besöksanledningar för nationella och internationella besökare. Det
finns lösningar som bidrar till att betydelsen av den geografisk placering av kommande resecentrum
minimeras, jämfört med om vi låser oss till traditionella transportsystem. Till exempel, allt ifrån
självkörande bussar och bilar till rälsbussar och snabbtåg. En annan idé är ett Gondolsystem
Det är hög tid att börja forma framtida transportlösningar, därför ska vi samla de som dagligen jobbar
professionellt med dessa frågor och vi som har behoven, på ett och samma ställe, för att se vilka
transportsystem som kan vara mest gynnsamma för Kiruna på sikt. Förutom Kiruna kommun, kan
tänkbara deltagare vara, representanter från fordonsindustrin, Trafikverket, LKAB, Infrastrukturdepartementet, leverantörer av spårbundna transportsystem, leverantörer av Gondolsystem m fl.
Motionären föreslår
att

Justerandes sign

kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se till att en plan tas fram för att
genomföra en workshop om Kirunas framtida transportsystem

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-07, § 330, att motionen avslås med hänvisning till att kommunen
redan är i en långt framskriden process med Trafikverket kring placering och utformning av nya
järnvägsstationen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S)

att

motionen bifalls

av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S) och Mats Fredlund (SD)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 32
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Motion, Ett bredare näringsliv
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till att kommunen redan har pågående samarbetsforum i
olika former med bland annat Rymdrådet, Luleå Tekniska Universitet och Lapplands
kommunalförbund

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-20, § 146, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Taaveniku (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Kiruna är ett samhälle som under lång tid präglats av ett
näringsliv som upplevs för snävt och för mansdominerat. De största arbetsgivarna är Kiruna kommun
och LKAB som tillsammans sysselsätter närmare 4500 person enligt SCB 2019. Därefter följer
landstinget med ca 500 anställda, besöksnäringen med ca 550 anställda och LTH med ca 350 anställda.
Samtliga siffror är från 2019.
Vi har alla en förhoppning om att Rymdindustrin ska kunna expandera ännu mer, inte minst står
förhoppningen kring möjligheten att från Esrange kunna skjuta upp små satelliter. Denna expansion
kan på sikt ge ytterligare 100-talet arbetstillfällen. Under lång tid har diskuterats att Kiruna måste
skapa förutsättningar för ett bredare näringsliv som attraherar andra kompetenser i större utsträckning
än idag.
Vinsterna med att skapa fler arbetstillfällen inom andra branscher är att vi bli mindre sårbara när vi
blir mindre beroende av de idag största arbetsgivarna, men den största vinsten är att vi kan locka fler
människor att flytta till Kiruna när det blir större valmöjligheter för sysselsättning. Från att Kiruna
stadigt legat på ca 23 000 invånare tappar Kiruna nu stadigt i befolkning och är på kortare tid än två år
nere på 22 700 personer. Vi behöver vända den trenden, för att få ett stabilare skatteunderlag som i sin
tur bidrar till att utveckla den kommunala servicen. Vid sidan av bostäder, bra skola, bra omsorg och
bra sjukvård är ett bredare näringsliv en viktig förutsättning för att Kiruna ska kunna växa i befolkning.
Motionären föreslår
att

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdraget att se till att ett första möte
initieras, med representanter från näringslivet, LKF och LTU, för att se hur parterna
tillsammans kan jobba för att på sikt skapa fler arbetstillfällen inom andra näringar.

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-07, § 331, att motionen avslås med hänvisning till att kommunen
redan har pågående samarbetsforum i olika former, med bland annat Rymdrådet, Luleå Tekniska
Universitet och Lapplands kommunalförbund.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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av

Mats Taaveniku (S)

att

motionen bifalls

av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls
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Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Bygg ett utegym i gröna stråket som kan användas året om
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till att utemiljöerna i nya Kiruna ska planeras som en
helhet där gröna stråket ingår

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-20, § 146, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Roger Suup (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att det planerade så kallade ”gröna stråket” i nya centrum ligger
ypperligt till för olika aktiviteter för boende, besökare, hotellgäster, gymnasieskolans elever med flera.
Utegym växer upp överallt i hela landet. Det handlar om friskvård och folkhälsa i en sund utemiljö. Ett
utegym i detta stråk kommer att öka välbefinnandet hos våra kommuninvånare med dess goda
tillgänglighet i nya centrum.
Det föreslagna utegymmet bör vara flexibelt ur flera perspektiv. Det bör finnas alternativa tyngder på
varje station för att passa fler målgrupper men också kunna nyttjas vintertid. Då handlar det om
snöröjning, belysning, underhåll och stationer som är året-runt-anpassade.
Motionären föreslår
att

Kiruna kommun planerar och bygger ett utegym i det s k gröna stråket på valfri plats

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-07, § 332, att motionen avslås med hänvisning till att gröna stråket
ska planeras som en helhet där eventuellt ett utegym kan ingå.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Roger Suup (S)

att

motionen bifalls

av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag avslås

att

motionen avslås med hänvisning till att utemiljöerna i nya Kiruna ska planeras som en
helhet där gröna stråket ingår

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs avslagsyrkande under proposition
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs avslagsyrkande
Ordföranden ställer Gunnar Selbergs yrkande och Roger Suups yrkande under proposition och finner
därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs yrkande
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Stadshusmodellen
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2020-11-23, § 170, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Roger Suup (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att för närvarande är modellen över Kiruna, med alla hus i liten
skala, utlånad till utställningen ”Kiruna Forever” på ArkDes i Stockholm. En parallell utställning pågår i
Konstmuseét i Norr i Kiruna Stadshus Kristallen. Den var en stor attraktion i det gamla Stadshuset
Igloo.
Just nu är den en del av utställningen Kiruna Forever där den italienska byrån för visuell research
Studio Folder gjort ytterligare en komplettering som åskådliggör stadsomvandlingen från 2004 fram
till idag. Installationen synliggör de föränderliga fysiska, ekonomiska och miljömässiga aspekter som
styr och styrs av flytten av Kiruna. Den utökade markdeformationen, det fluktuerande järnmalmspriset
på den globala marknaden och de förändrade transportvägarna till följd av klimatförändringarna är
några av de sammanvävda berättelser som skildras. Modellen har fått ett pedagogiskt tillskott med en
enkel skärm som fond och en ljussättning av modellen förstärker och kompletterar budskapet på
skärmen och skildrar modellen ur fem olika perspektiv.
Eftersom utställningen pågår på ArkDes i Stockholm en bit in i februari 2021 så finns det tid att ta
kontakt med ArkDes och förhandla fram en lösning där utställningens kompletterande del följer med
modellen tillbaka till Kiruna när utställningen och därmed lånet återlämnas. Det skulle öka insikten och
kunskapen bland alla besökare i Stadshushallen om stadsomvandlingens komplexitet och framförallt
som en suverän pedagogisk utveckling av modellen.
Motionären föreslår
att

kommunledningskontoret får i uppdrag att kontakta ArkDes och hitta en lösning där
Kiruna kommun kan överenskomma med ArkDes, med eller utan ersättning, att få
tillbaka lånet av modellen med den kompletterande pedagogiska iscensättningen av
stadsomvandlingen som ArkDes utfört

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 2, att motionen bifalls.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av
Justerandes sign

Gunnar Selberg (C) med bifall av Roger Suup (S)
Utdragsbestyrkande
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2020.01318
kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Upprustning Elis Aidanpääs museum i Karhuniemi
Kommunfullmäktige beslutar
att

bordlägga motionen då motionären inte är närvarande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Niemi (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Elis Aidanpääs museum i Karhuniemi är ett kulturarv och visar
upp hur tillvaron var i övre delen av Kalix Älvdal under gångna tider. Han byggde upp över 20
byggnader på tomten och har flyttat dit gamla kulturbyggnader. Det finns komplett nybyggarhem, stall
och kåtor. Muséet visar upp en del av Kirunabornas historia som sällan nämns och det hade kunnat
fungera som hembygdsgård med fik, lokala historielektioner för skolbarnen och för konstutställningar.
I år är det tio år sedan som Elis Aidanpää gick bort och muséet är i behov av en upprustning.
Motionären föreslår
att

Karhuniemi Museum rustas upp med kommunal finansiering

att

upprustning finansieras genom kulturprocenten i Kirunas Stadsomvandling

att

kulturutskottet får uppgiften att se över framtida användningsområden i samråd med
nuvarande ägare

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-10-12, § 212, att inhämta yttrande i ärendet från kultur- och
utbildningsnämnden.
Föreligger protokoll 2020-11-19, § 154, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att
nämnden beslutar att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget samt att skicka
yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Av kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande 2020-11-09 framgår att förvaltningen ser i dagsläget
inga möjligheter att finansiera en upprustning av museet då samtliga byggnader och tillhörande mark
är i privat ägo, med reservation för ”Pessahuset” där ägarna arrenderar marken. De medel som är
avsatta inom stadsomvandlingen kopplat till GP2-avtalet är redan knutna till förutbestämda objekt i
nya Kiruna centrum. Därmed kan inte dessa medel finansiera andra kulturprojekt.
I ett led se över användningsområden för museets räkning kan förvaltningen visa på möjligheten där
kommuninvånare och eldsjälar organiserar sig inom en intresseförening som tillvaratar kulturarvet för
Elis Aidanpääs museum. Förutsatt att föreningen följde de generella reglerna som gäller för bidragstagare kan föreningen hos Kiruna kommun söka ekonomiskt stöd som huvudsak riktar sig till
kulturverksamhet, det vill säga årsanslag för kulturföreningar och/eller projektbidrag/kultur.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 4, att motionen avslås med hänvisning till kultur- och
utbildningsnämndens yttrande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S)

att

motionen bordläggs då motionären inte är närvarande

Kommunfullmäktige beslutar enlighet med Mats Taavenikus yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22

2020.01014
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Motion, Renovering Victoriahemmet Karesuando
Kommunfullmäktige beslutar
att

bordlägga motionen då motionären inte är närvarande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Niemi (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Victoriahemmet användes som ålderdomshem och togs över av
kommunen i början av 50-talet. Drottning Victoria gav byggnaden som gåva till Karesuandoborna som
öppnades år 1922. Drottning Victoria är barnbarnsbarn till den sista Vasakungen Gustav den IV och är
farfarsmor till vår nuvarande kung. Tyvärr håller Victoriahemmet på att förfalla.
Förslagsvis används en del av pengarna som reserverats för kultur i stadsomvandling för att finansiera
renoveringen av Victoriahemmet (kanske även kungahuset kan tillfrågas) så att den blir i skick lagom
till 100-årsminnet år 2022.
Motionären föreslår
att

Victoriahemmet renoveras till fullgott skick så att den är färdigställd till 100-årsminnet av
öppnandet år 2022

att

Renoveringen i första hand finansieras genom kulturprocenten Kirunas stadsomvandling

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-10-12, § 290, att inhämta yttrande i ärendet från kultur- och
utbildningsnämnden.
Föreligger protokoll 2020-11-19, § 153, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att
förvaltningen inte kan se att motionärens äskande är inom förvaltningens ansvarsområde. Förtydligat
är också att de medel som är avsatta inom stadsomvandlingen kopplat till GP2-avtalet är knutna till
förutbestämda objekt i nya Kiruna centrum. Tillämpning av 1 % regeln (kulturprocenten) aktiveras
endast om det från början finns en beslutad kontantsumma för investeringsprojekt och dessa medel ska
endast avsättas till konstnärlig gestaltning, det vill säga beställning av ett nytt offentligt byggnadsanknutet konstverk.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att förtydliga yttrandet med
ägandeförhållandet kring fastigheten

att

därefter skicka ärendet vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Föreligger yttrande 2020-12-17 från kultur- och utbildningsförvaltningen av vilket framgår ett förtydligande att Kiruna kommun är lagfaren och taxerad ägare av Victoriahemmet, Karesuando 10:9. Detta
framgår av utdrag ur fastighetsregistret med aktualitetsdatum 2020-11-24. Victoriahemmet har ett
behov av en mycket omfattande renovering. En tillsatt utredning skulle fastställa om det är en hållbar
lösning på sikt, men detta ärende faller inte inom ramen för kultur- och utbildningsförvaltningens
ansvarsområde.
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 5, att motionen 1:a att-sats avslås då Viktoriahemmet inte är
aktuell för renovering samt att motionens 2:a att-sats avslås med hänvisning till kultur- och
utbildningsnämndens yttrande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S)

att

motionen bordläggs då motionären inte är närvarande

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mats Taavenikus yrkande
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Anställ en miljö- och klimatstrateg till miljökontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till miljö- och byggnämndens beslut

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Sanna Inga Poromaa (V) och Sten Stridsman (V) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Kiruna kommun hamnade på plats 245 när Aktuell hållbarhet
nyligen rankade landets 290 kommuner och deras miljöarbete. 2018 antog dock kommunen miljömål,
men dessa har ännu inte implementerats i verksamheter, nämnder och styrelser.
Vänsterpartiet anser att arbetet med att utbilda, informera och arbeta strategiskt med de här frågorna
är av yttersta vikt för kommunen. Klimat- och miljöarbetet måste få högre prioritet och vi vet att om
kommunen skulle anställa någon som arbetade med de här frågorna, skulle vi kunna komma igång på
riktigt.
Motionärerna föreslår
att

kommunen anställer en miljö- och klimatstrateg

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-10-12, § 217, att inhämta yttrande i ärendet från miljö- och
byggnämnden.
Föreligger protokoll 2020-12-03, § 279, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att nämnden
delar motionärernas uppfattning att det behövs en person som jobbar strategiskt med miljöfrågor på
koncernnivå. Idag är miljö- och hållbarhetsfrågor en naturlig del av arbetet i framåtsyftande organisationer. Många kommuner och företag jobbar aktivt med dessa frågor såväl enskilt som i samarbete med
andra aktörer. Lokalt, och i förlängningen globalt, har kommunens största aktör LKAB under senaste
veckan visat en tydlig riktning mot en mer hållbar produktion i framtiden.
Det finns idag ingen som jobbar strategiskt med dessa frågor inom Kiruna kommun. Agenda 2030 är
FN:s globala hållbarhetsmål som täcker in mer än bara miljö och klimatfrågor. Agenda 2030 för hållbar
utveckling består av 17 globala mål som avser ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk
hållbarhet. Statiska Centralbyrån SCB har under 2019 följt upp hur Sverige lever upp till de globala
hållbarhetsmålen. Uppföljningen visar att en av de stora utmaningarna för Sverige är att vi har långt
kvar till att nå våra nationella miljömål. Det blir därför naturligt att tyngdpunkten på det strategiska
arbetet läggs på miljöfrågor.
Aktuell Hållbarhets kommunranking, som refereras till i motionen, är för miljö- och hållbarhetsarbetet
vad Svenskt näringslivs kommunrankning är för företagsklimatet. En placering på 245 av 290 kan inte
ses som ett bra resultat. Många av frågorna i de underliggande undersökningarna hade kunnat besvaras
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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annorlunda, om det arbete som bedrivs ute i verksamheterna hade varit dokumenterat och miljömålen
varit en naturlig del i alla beslutsunderlag. För detta behövs den central samordning som saknas idag.
Det är nämndens åsikt att för att en sådan strategisk funktion ska komma till sin fulla rätt så bör den
svara direkt mot kommunstyrelsen samt att uppdraget bör innefatta mer än bara miljöfrågor.
Uppdraget bör därför utökas till en satsning på arbete med hållbarhetsfrågor med inriktning mot
Agenda 2030 och som följd av detta bör benämningen vara miljö- och hållbarhetsstrateg.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

föreslå att motionen ska avslås

att

miljö- och byggnämnden ska prioritera kärnverksamheten

Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 6, att motionen avslås med hänvisning till miljö- och
byggnämndens beslut.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Sten Stridsman (V) med bifall av Siv Henriksson (V) och Peter Alex (FI)

att

motionen bifalls

av

Sten Nylén (-) med bifall av Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S) och Mats Taaveniku (S)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sten Stridsmans m fl yrkande under proposition
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Öppna möjligheten till flexiblare mötesformer för ledamöter i politiska forum i
Kiruna kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att

bordlägga motionen på grund tidsbrist

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-20, § 146, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Roger Suup (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att coronapandemin har ställt våra mötesformer i blixtbelysning. På
extremt kort tid har man i Sverige och i hela världen anpassat mötesformerna mot bakgrund av den
världsomfattande pandemin. I Kiruna kommun har det åtminstone på den politiska fronten gått trögt.
Från att man initialt behövde lite omställningstid med bland annat reducerat kommunfullmäktige så
har omställningen stannat av. Det är fortfarande inte kutym och naturligt att delta i exempelvis
fullmäktiges möten via distansteknik.
Motionären har deltagit i en landsomfattande konferens i början av oktober med ca 600 deltagare där
alla deltog via Zoom. Det var oerhört effektivt. Vi kunde alla delta i gemensamma föreläsningar
omväxlat med val av olika seminarieprogram och därtill små gruppdiskussioner med inalles fem
deltagare. Det tog några få sekunder så var vi indelade i diskussionsgrupper och kunde börja arbeta.
Det är en demokratisk fråga i dessa pandemitider att alla ska kunna fullgöra sitt demokratiska uppdrag
utan inskränkning beroende på ålder, boendeort, funktionsvariationer, etnicitet etc. Det handlar även
om effektiviseringar och kostnadsminskningar. Det förstnämnda bland annat i form av tidsbesparing
och det senare i form av resekostnader. Jag vill nämna några exempel. I den gemensamma
gymnasienämnden, Lapplands Gymnasienämnd, sker möten kontinuerligt via Zoom. Stora tids- och
ekonomiska besparingar. I Konstmuseet i Norr likaledes. Där är ledamöterna dessutom utspridda över
hela länet. Stora effektivitetsvinster ur olika aspekter. Sedan finns det också miljö- och
säkerhetsaspekter. Ledamöter i kommunfullmäktige som kommer från Karesuando minimerar riskerna
med mörkerkörning i 4 timmar tur och retur vintertid. Utsläpp av CO2 minimeras likaså.
I Kiruna kommun finns världsledande företag inom rymdindustrin, inom forskning och vi har ett
teknologiskt och högt digitaliserat LKAB med flera företag. Kiruna kommun måste kliva fram ur
digitalskuggan och nyttja de nya möjligheterna. Det borde vara en ”quick-fix” att ta ett beslut att om en
ledamot så begär ska hen kunna delta via distansteknik i det politiska forum där hen valts till. Det kan
gälla allt från kommunfullmäktige till nämnder, styrelser mm.
Motionären föreslår
att

Kiruna kommun tar beslut att om en ledamot så begär ska hen kunna delta via
distansteknik på mötet av bland annat ovanstående skäl

att

Kiruna kommun skyndsamt hanterar frågan så att det blir möjligt i närtid
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Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-11-16, § 237, att inhämta yttrande i ärendet från kommunledningsförvaltningen.
Föreligger yttrande 2020-12-03 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att förvaltningen
kan konstatera att den rådande pandemin har aktualiserat frågan om möjlighet till deltagande på
distans vid sammanträden. Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som beslutar om i vilken
utsträckning ledamöter får delta vid en nämnds sammanträden på distans och detta ska framgå av
kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommunallagen ställer även höga krav på tekniken vid närvaro på
distans.
Kommunledningsförvaltningen har därmed tagit fram ett förslag på revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning med innebörden att samtliga nämnder samt kommunfullmäktige ges möjlighet att tillåta
ledamöter att närvara på distans vid sammanträden. Att distansdeltagande möjliggörs innebär inte att
distansdeltagande blir ett stående alternativ vid varje sammanträde utan det ska förslagsvis presidiet
eller ordförande besluta om inför varje enskilt sammanträde. Distansdeltagande ska endast ske om
särskilda skäl föreligger.
Bestämmelserna i kommunallagen har tillkommit för att möta behovet att enstaka personer ska kunna
delta på distans men inte att flertalet ska sitta på distans och delta vid varje sammanträde. Sveriges
kommuner och regioner har även gjort bedömningen att presidiet och protokollförare ska sitta i
lokalen. Därutöver får alla ledamöter som vill vara i lokalen delta fysiskt på plats. Reglerna om
distansdeltagande bygger på att den enskilde ledamoten själv begär att få delta på distans.
Den rådande pandemin har inneburit många utmaningar för kommuner, bland annat genomförande av
sammanträden i de politiska forumen. Precis som många andra kommuner har kommunfullmäktige i
Kiruna initialt valt att lösa det genom överenskommelser om att färre ledamöter har deltagit vid
sammanträdena. Kommunfullmäktige har även till viss del provat närvaro på distans. För att minska
antalet fysiskt närvarande ledamöter i samma rum har ytterligare ett sammanträdesrum i stadshuset
iordningställts. Då tekniken inte finns i stadshuset har tjänsten beställts från extern konsult.
Ledamöterna har då kunnat välja att delta i något av de två sammanträdesrummen. Tekniken i de två
sammanträdesrummen har fungerat på acceptabel nivå men har inneburit utdragna sammanträden och
höga kostnader, vilket är svårt att motivera om tekniken beställs men ingen använder den.
Kommunledningsförvaltningen undersöker de tekniska förutsättningarna och möjligheterna att införa
tekniken i stadshusets sammanträdesrum, utifrån kraven i kommunallagen. I dagsläget finns inte
tekniken utan måste beställas av extern konsult, vilket innebär orimligt höga kostnader. Ledamöterna
inom Kiruna kommun använder idag Ipads var bildutrymmet på skärmen är begränsad. Det innebär att
bilderna på samtliga ledamöter blir små och att handlingar inte kan ses samtidigt som ledamöterna
syns i bild. Alla handlingar som visas eller delas ut under sammanträdet måste även visas och delas ut
till de som deltar på distans. För att ledamöterna ska kunna se varandra under hela sammanträdet och
samtidigt se handlingarna bör samtliga handlingar delas ut på förhand i pappersformat. Det innebär
ytterligare kostnader i form av utskrifter och porton för utskick samt att personella resurser och tid
måste avsättas för administrationen.
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 7, att anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande.
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Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

motionen bordläggs på grund tidsbrist

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs yrkande
_____
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§ 39
Överlämnande av motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att

till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner:
- ”Finansiering från LKAB av Kirunas nya vatten”, väckt av Sten Stridsman (V), Sanna
Inga Poromaa (V) och Siv Henriksson (V)
- ”Fortsätta utveckla Luossavaara friluftsområde året runt”, väckt av Roger Suup (S)

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22

2021.00041

Anmälan av gruppledare
Vänsterpartiet gör följande anmälan:
-Ny gruppledare Sanna Inga Poromaa (V) efter Sten Stridsman (V)
-Ny gruppledarersättare Sten Stridsman (V) efter Siv Henriksson (V)
______
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Fråga, Initiativ till att bilda en samverkansgrupp mellan kommunen och regionen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Sten Nylén (-) av Mats Taaveniku (S) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Socialdemokraterna fick en motion antagen i fullmäktige för 1 år sedan, om att utveckla sjukvården.
Motionen handlar om att Kiruna kommuns ledning ska ta initiativ till att bilda en samverkansgrupp
mellan kommunen och regionen och professionen på sjukhuset i syfte att utveckla sjukvården i Kiruna
och att vara en referensgrupp för nya sjukhuset.
Muntligt svar från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Sten Nylén (-)
______
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Fråga, Upprätta bostadsförsörjningsplan
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Mats Taaveniku (S) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Mats Taaveniku (S) ställer frågan vad statusen är gällande den bifallna motionen, om att kommunen
ska upprätta bostadsförsörjningsplan, som Socialdemokraterna fick antagen i fullmäktige för ett år
sedan.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Gunnar Selberg (C)
_____
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