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KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (1)
KOMMUNKONTORET 2020-06-08

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.

Extra
Kommunfullmäktige

Tid: 2020-06-15, kl 13.00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna

Till dagens sammanträde väljs justerare från (KD), (C)  och (SL)

Ärenden Bil nr Dnr § nr

Ks 200615

1 Genomförandeavtal Gruvstadspark 2:4 1 19/01126 § 77

2 Förvärv av fastighet Industrin 9:11, Stena Metall AB 2 16/00444 § 78

3 Överenskommelse med LKAB om  framtida förvärv av 3 20/00781 § 79
fastigheten Industrin 9:11, Stena Metall AB

4 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens 4 19/00619 § 80
investeringsbudget 2020, stadsomvandling nytt badhus,
kommunkontoret

5 Detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 4 5 17/01096 § 81

Birgitta Pounu (SJVP)
Kommunfullmäktiges vice ordförande

Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges § 75
sammanträde

Godkännande av dagordning § 76 

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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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 75  
 
 
Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträde  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna, med hänsyn till rådande omständigheter vad gäller covid-19 pandemin, att de 

ledamöter som till dagens sammanträde har anmält önskemål om att delta på distans i 
enlighet med tidigare utskick får närvara vid dagens möte 

 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Birgitta Pounu (SJVP)  
 
att kommunfullmäktige, med hänsyn till rådande omständigheter vad gäller covid-19 

pandemin, godkänner att de ledamöter som till dagens sammanträde har anmält 
önskemål om att delta på distans i enlighet med tidigare utskick får närvara vid dagens 
möte 

 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Birgitta Pounus yrkande 
_____ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 76 
 
 
Godkännande av dagordningen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärende 4, Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget 
 2020, stadsomvandling nytt badhus, kvarstår på dagens dagordning 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Christine Brännvall (FI) med bifall av Sanna Inga Poromaa (V) 
 
att ärende 4 stryks från dagens dagordning och ärendet återkommer till ordinarie 

kommunfullmäktige i september 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att Christine Brännvalls yrkande avslås 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Nylén (SJVP)   
 
Ordföranden ställer Christine Brännvalls m fl yrkande och Gunnar Selbergs avslagsyrkande under 
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs 
avslagsyrkande 
_______  
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 77    2019.01126  310 
 
 
Genomförandeavtal Gruvstadspark 2:4 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Genomförandeavtal för Gruvstadspark 2:4   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-08-27 från kommunkontoret av vilken framgår att Kiruna kommun har 
upprättat förslag till detaljplan för Gruvstadspark 2:4. 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 föreslår 2020-06-15, § 151, att förslag till Genomförandeavtal för Gruvstadspark 2:4 
godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S) och Gunnar Selberg (C)  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 78    2016.00444  219 
 
 
Förvärv av fastighet Industrin 9:11, Stena Metall AB  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna förslag till avtal med Stena Metall AB avseende förvärv av fastigheten Industrin 

9:11   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-06-10 från kommunkontoret av vilken framgår att fastigheten Kiruna 
Industrin 9:11 ägs av Stena Metall AB och ligger inom det område där det framtida Kiruna centrum 
kommer att lokaliseras. Stena Metalls verksamhet är inte förenlig med centrumbebyggelse, och 
fastigheten behöver tas i anspråk för att bebyggas med bostäder, kulturbyggnader inklusive Kiruna 
kyrka, samt lokaler för kommersiella verksamheter. 
 
Kommunen har av staten köpt mark som detaljplanelagts som industriområde i syfte att kunna erbjuda 
Stena Metall AB en ny industritomt för sin verksamhet. Efter ett antal års förhandlingar finns nu ett 
förslag till förvärvsavtal av Industrin 9:11 som accepterats av Stena Metall. Avtalet innebär dels en 
överenskommelse om löseskillingen, dels överenskommelse om hur verksamheten vid Stena skall 
kunna fortsätta under den tid det tar för bolaget att iordningställa en ny industrifastighet. 
 
En betydande del av fastigheten är tänkt att bebyggas av LKAB som ett led i bolagets åtagande 
gentemot sakägare och flytt av kulturbyggnader. Det föreligger därför nu även ett förslag till avtal om 
LKAB:s framtida förvärv av marken på fastigheten Industrin 9:11. Avtalet innebär att LKAB har rätt att 
förvärva den större delen av fastigheten, och skyldighet att förvärva den mark som kommunen önskar 
överlåta. Priset på marken är satt så att om kommunen i slutänden önskar överlåta all mark som 
kommer LKAB att finansiera hela den löseskillingen som kommunen betalar till Stena. LKAB åtar sig 
också att bekosta den nya tillfartsväg till Stenas verksamhetsområde som måste anläggas. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-15, § 152, att förslag till avtal med Stena Metall AB avseende 
förvärv av fastigheten Industrin 9:11 godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 79    2020.00781  215 
 
 
Överenskommelse med LKAB om framtida förvärv av fastigheten Industrin 9:11, Stena 
Metall AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till avtal med LKAB avseende framtida förvärv av hela eller delar av 

fastigheten Industrin 9:11  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-06-10 från kommunkontoret av vilken framgår att fastigheten Kiruna 
Industrin 9:11 ägs av Stena Metall AB och ligger inom det område där det framtida Kiruna centrum 
kommer att lokaliseras. Stena Metalls verksamhet är inte förenlig med centrumbebyggelse, och 
fastigheten behöver tas i anspråk för att bebyggas med bostäder, kulturbyggnader inklusive Kiruna 
kyrka, samt lokaler för kommersiella verksamheter. 
 
Kommunen har av staten köpt mark som detaljplanelagts som industriområde i syfte att kunna erbjuda 
Stena Metall AB en ny industritomt för sin verksamhet. Efter ett antal års förhandlingar finns nu ett 
förslag till förvärvsavtal av Industrin 9:11 som accepterats av Stena Metall. Avtalet innebär dels en 
överenskommelse om löseskillingen, dels överenskommelse om hur verksamheten vid Stena skall 
kunna fortsätta under den tid det tar för bolaget att iordningställa en ny industrifastighet. 
 
En betydande del av fastigheten är tänkt att bebyggas av LKAB som ett led i bolagets åtagande 
gentemot sakägare och flytt av kulturbyggnader. Det föreligger därför nu även ett förslag till avtal om 
LKAB:s framtida förvärv av marken på fastigheten Industrin 9:11. Avtalet innebär att LKAB har rätt att 
förvärva den större delen av fastigheten, och skyldighet att förvärva den mark som kommunen önskar 
överlåta. Priset på marken är satt så att om kommunen i slutänden önskar överlåta all mark som 
kommer LKAB att finansiera hela den löseskillingen som kommunen betalar till Stena. LKAB åtar sig 
också att bekosta den nya tillfartsväg till Stenas verksamhetsområde som måste anläggas. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-15, § 153, att förslag till avtal med LKAB avseende framtida förvärv 
av hela eller delar av fastigheten Industrin 9:11 godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____  
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 80    2020.00619  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, 
stadsomvandling nytt badhus, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 medel om 545 mnkr för 

investeringsprojekt IV-10426 ”Stadsomvandling ny Simhall 2016”  
 
att ta medel för ändamålet från ersättningsmedel från stadsomvandlingen enligt GP-avtalen 
 
att utröna vem/vilka som har eller har haft delegation för att ha utbetalt arbeten såsom 

pålning och grundstomme om 130 mnkr 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-04-20 från kommunkontoret av vilken framgår att i gruvstadsparksavtal, 
tecknade mellan kommunen och LKAB för gruvstadspark 2 (GP2) och gruvstadspark 3 (GP3), uppgår 
skadeersättning för verksamhetslokaler till totalt 2,49 mdkr plus indexuppräkning för kostnads-
ökningar. Om hela ersättningen skulle utbetalas i juni 2020 skulle indexersättningen uppgå till totalt 
313,9 mnkr och total ersättning 2,81 mdkr. 
 
Volymen på nya badhuset är större än det gamla vilket delvis beror på förändrat regelverk. Enligt 
uppgift upptog teknikdelen i badhus från 50-60-talet 15-20 % av BTA. Med dagens krav har den ytan 
ökat till ca 40 %. Förutom utökad volym på grund av teknikdelar har även ytan utökats med en 
familjedel, större simbassäng, samt ytor och funktioner för tillgänglighet. Ersättningen för det gamla 
badhuset uppgick till 204 mnkr exklusive indexuppräkning och det nya badhuset beräknas kosta 550 
mnkr att uppföra. Fem mnkr finns sedan tidigare budgeterat för förprojektering och 545 mnkr behöver 
därför tilläggsbudgeteras. Kostnadsökningen bedöms rymmas inom den totala ersättningen för verk-
samhetslokaler i GP2- och GP3-områdena, då bland annat Parkskolan inte kommer att återuppföras. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 138, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 tilläggs-
budgeteras medel om 545 mnkr för investeringsprojekt IV-10426 ”Stadsomvandling ny Simhall 2016” 
samt att medel för ändamålet tas från ersättningsmedel från stadsomvandlingen enligt GP-avtalen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-06-01, § 60, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet då 
investeringen i nya badhuset saknar drift- och underhållsbudget, risk och konsekvensanalys saknas för 
stadsomvandlingsmedel för Bolagsskolan och Parkskolan, vad kostar de olika delarna i nya badhuset 
och vad är skillnaden i driftkostnader mellan nuvarande badhus och det nya. 
 
Föreligger yttrande 2020-06-10 från kommunkontoret av vilket framgår att vid uppskattning av 
driftbudget är utgångspunkten Simhallsbadets statistik och antaganden om framtida badfrekvens. 
Priserna i kalkylen är på samma nivå som nuvarande bad 2020. Intäkter och driftkostnader på nya 
badet är beräknade på 150 000 bad/år samt något förlängt öppethållande. Hyran för restaurangen är 
en prognostiserad omsättningshyra.  
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§ 80 forts    2020.00619  906 
 
 

Nuvarande bad (tkr) Nytt bad (tkr)                         
Beräknade intäkter  
-Badavgifter     2 100     4 000 inklusive relax   
-Hyra restaurang    -            350  
Summa intäkter    2 100    4 350     
 
Beräknade kostnader  
-Personal      4 600 (8 st)     6 900 (12 st)  
-Teknisk drift     3 990       5 700  
-Övrigt             540              700  
Summa kostnader    9 130     13 300   
Nettobudget                          - 7 030           - 8 950 
 
Underhållsbudgeten för Kiruna kommun är uppdelad i avhjälpande underhåll/reparationer och 
planerat underhåll. Enligt praxis tillförs driftmedel till fastighetsförvaltningen när en byggnad tas i 
drift.  De 10 första åren brukar byggnaderna ha låga kostnader och därefter ökar behovet. Avskrivnings-
tiden för en byggnadsstomme är enligt reglerna för komponentavskrivning 100 år medan dörrar och 
liknande har ca 20 år. Ytskikten (kakel, stenplattor)) i verksamhetsdelarna på ett badhus har väldigt 
lång livslängd mot till exempel ytskikten på en skola.   
 
Om badet hade invigts 2020 med årets budget, hade följande kostnad för rep/och underhåll tillförts 
budgeten: 63 kr/m2 x 10 400 m2 655 tkr. Planerat underhåll budgeteras genom årliga beslut av 
kommunfullmäktige utifrån fastighetsbeståndets samlade behov.  
 
Skillnad i årliga kostnader mellan Simhallsbadet och nytt bad (tkr):  
-Drift          1 920  
-Underhåll/reparationer       655 
Summa   2 575  
 
Alla delarna i en byggnad är beroende av varandra varför det blir mycket komplicerat att bedöma 
kostnaden för varje del. Vid upphandlingen av byggnaden utgår förfrågningsunderlaget från en fullt 
utrustad byggnad enligt kravspecifikation. En simbassäng kan grovt bedömas i byggkostnad men för att 
ge en rättvis bild måste alla mediakostnader och övriga kostnader som direkt följer av varje attraktion 
beräknas. Enligt uppgift är en beräknad kostnad för en simhall (rummet för bassängerna) är 60 tkr/m2 
medan receptionsdelen ligger kring 27 tkr/m2. En stor kostnad är de olika tekniska funktionerna som 
ventilation, vattenrening och övrig mediaförsörjning. Varje del är beroende av andra funktioner och 
därmed är kostnaden för media en del i varje funktion.  
 
Upphandlingen för det nya badhuset är uppdelade i många entreprenader såsom pålning och gjutning 
av bottenplatta, byggentreprenad, el, ventilation, värme sanitet, vattenrening, styr- och reglerteknik, 
övriga tekniska installationer, utrustning för attraktioner, städcentraler, hissar, utrustning för tillgäng-
lighet, utrustning för omklädning, restaurang etc.   
 
Föreligger vidare yttrande 2020-06-09 från Kirunabostäder AB av vilket framgår att bolaget har 
tillsammans med Kiruna kommun utrett olika alternativ för de kommunala verksamheter som påverkas 
av stadsomvandlingen. Parallellt med detta genomför nämnderna olika strukturutredningar som 
kommer att innebära förändring och i vissa fall omlokalisering av verksamheter. Parkskolan och   
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Bolagsskolan är byggda för grundskoleverksamhet som avvecklats på grund av minskat elevunderlag, 
införande av F-9 och den nya Raketskolan. 
 
Nuvarande verksamhet i Parkskolan  Ny placering 
LKF kansli, lärcentra, utbildningslokaler Kunskapstaden 
Socialförvaltningens IFO   Rymdhus 4 
Socialförvaltningens hemtjänst  Lokaler i respektive distrikt 
Hälso- och sjukvårdsenhet   Ej beslutad 
Elevhälsan    Ej beslutad 

Nuvarande verksamhet i Bolagsskolan   Ny placering 
Kulturskolan    Kunskapstaden 
Språkcentrum   Ej beslutad 
Modersmålsundervisning   Ej beslutad 
Transportverksamheten   Nya räddningstjänsten 
Verksamhetsservice   Ej beslutad 
Förskoleverksamhet   Inom ny skolstruktur 
Föreningsverksamhet   Nya och befintliga gymnastikhallar 
    samt föreningslokaler  
 
I nuläget ser man möjligheten att omlokalisera samtliga verksamheter från Parkskolan och 
Bolagsskolan i lokaler inom kommunkoncernen med undantag där verksamheterna har särskilda behov 
till exempel närhet till brukarna.  
 
I de flesta fall motsvarar hyreskostnad efter omlokalisering budgeterad kostnad för nuvarande lokaler. 
För vissa lokaler kan extern hyreskostnad tillkomma. Dessa externa kostnader torde täckas upp genom 
minskade interna driftskostnader och externhyrorna för stadsbiblioteket och skolornas transportverk-
samhet. Årshyrorna för dessa verksamheter uppgår i nuläget till 2 369 tkr. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-15, § 154, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 
tilläggsbudgeteras medel om 545 mnkr för investeringsprojekt IV-10426 ”Stadsomvandling ny Simhall 
2016” samt att medel för ändamålet tas från ersättningsmedel från stadsomvandlingen enligt GP-
avtalen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) och Stefan Sydberg (M) och Sten Nylén (-) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Christine Brännvall (FI) 
 
att ärendet återremitteras för att specificera så detaljerat som möjligt vad de olika delarna av 

badhuset kostar, inte bara i drift utan i investeringskostnad 
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av Sten Nylén (-) 
 
att Christine Brännvalls återremissyrkande avslås  
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Lars Törnman (S), Christine Brännvall (FI), Per-Gustav 

Idivuoma (SL), Roger Suup (S) och Sten Stridsman (V) 
 
att i beslutet om tilläggsanslag på 545 mnkr ska inventering och nödvändiga renoveringar av 

badhusen i Abisko, Karesuando, Svappavaara och Vittangi ingå  
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Sten Nylén (-) 
 
att Mats Taavenikus yrkande avslås 
 
av Roger Suup (S) med bifall av Gunnar Selberg (C)  
 
att utröna vem/vilka som har eller har haft delegation för att ha utbetalt arbeten såsom 

pålning och grundstomme om 130 mnkr 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S), Kenneth Stålnacke (-), Krister Pounu (KD), Mats 
Fredlund (SD), Kenneth Nilsson (S), Magnus Gustafsson (C), Thore Johansson (C), Sanna Inga 
Poromaa (V) och Rune Lans (C)  
 
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 Mats Taavenikus m fl tilläggsyrkande ska bifallas 
eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med att Mats Taavenikus yrkande ska bifallas röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med att Mats Taavenikus yrkande ska avslås röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 20 ja-röster och 23 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Roger Suups m fl tilläggsyrkande ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
 
Mats Taaveniku (S) anmäler Socialdemokraterna reservation mot beslutet till förmån för eget förslag  
 
Christine Brännvall (FI) anmäler Feministiskt initiativs reservation mot grundbeslutet   
 
Per-Gustav Idivuoma (SL) anmäler Samelistans reservation mot beslutet till förmån för Mats 
Taavenikus förslag  
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Sten Stridsman (V) anmäler Vänsterpartiets reservation mot beslutet till förmån för eget förslag  
_____ 
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Detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 4, antagande  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 4 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2018-02-26, § 91, att godkänna samrådsredogörelsen samt att skicka 
detaljplan Gruvstadspark 2, etapp 4, ut på granskning. 
 
Föreligger skrivelse 2019-04-26 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår detaljplanen har 
varit på granskning under tiden 2018-03-08 – 2018-04-02. Under granskningstiden inkom nio 
skriftliga yttranden med synpunkter. Ett granskningsutlåtande har upprättats som redovisar och 
kommenterar synpunkterna. I planområdets södra del undantas en del från antagandet då kommunen 
köper tillbaka marken. Den delen av området omfattar ridbanor och tillhörande omgivning och bör 
stanna i kommunal ägo. 
 
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena. 
Därutöver har det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar samt kompletteringar och 
förtydliganden av sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller huvudsakliga innehåll.  
Ett område enligt bild nedan undantas från antagande. Marken kommer att fastighetsregleras och 
sammanläggas med fastigheten som omfattar ridhuset, Lombia 1. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande 
markanvändning till mark för gruvindustri. Markens användning ska succesivt förändras över tid vilket 
innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan över-
gången till mark för gruvindustri sker. Gruvstadsparken ska, enligt avtal mellan Kiruna kommun och 
LKAB, vara tillgänglig för allmänheten och upplevas som ett positivt tillskott till befintlig miljö. Gruv-
stadsparkens utformning och innehåll styrs inte genom detaljplanen. Dess utbredning kommer att 
förändras i takt med markdeformationernas påverkan och avgränsning mot gruvindustriområdet sker 
med inhägnad 
 
Planområdet är beläget i Kiruna tätort, öster om gruvområdet, gruvstadspark 1 och gruvstadspark 2, 
etapp 1. Detaljplanen sträcker sig söder ut mot Ala Lombolos nordvästra spets med ett släpp för Yli 
Lombolo. Planområdet är ca 42 hektar. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-06-15, § 157, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna 
detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 4. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 4, antas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
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av Lars Törnman (S) med bifall av Gunnar Selberg (C), Stefan Sydberg (M) och Mats 

Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Alex (FI), Kenneth Stålnacke (-) och Birgitta Stålnacke (C)   
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______ 
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