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NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 34 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

12 13
2020-04-06, kl 13.00-17.00 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I

C Annica Henelund  -

C Thore Johansson  -

C Katarina Hjertell  -

C Rune Lans I I

C Kärstin Lampa I I

C Mats Holmström  -

C Agneta Björnström      justerare I I

C Kenneth Paulsson  -

C Birgitta Stålnacke  -

C Magnus Gustafsson  -

C Mattias Timander I I

C Maria Ryytty  -

C Jimmy Johansson I I

C Elisabeth Fors I I

SJVP Doris Messner  -

SJVP Dick Vånsjö  -

SJVP Bo Ek  -

SJVP Birgitta Pounu I I

M Stefan Sydberg I I

M Lars-Johan Dalhägg  -

M Tord Eliasson  -
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LEDAMÖTER

KD Krister Pounu I I

S Mats Taaveniku I I

S Sirpa Bäckström I I

S Jonas Stålnacke §§ 27-38 I I

S Siv Gunillasson Sevä I I

S Roger Suup justerare I I

S Marianne Baas I I

S Kenneth Nilsson §§ 40-48 I

S Viveca Kohkoinen  -

S Lars Törnman  -

S Hanna Rannerud  -

S Mats Niemi  -

V Siv Henriksson §§ 27-34 I I

V Sten Stridsman §§ 27-34 I I

V Sanna Inga Poromaa   §§ 35-48 I

SL Åsa Larsson Blind  -
 

SL Per-Gustav Idivuoma I I

FI Christine Brännvall I I

FI Peter Aléx  -

SD Mats Fredlund I I

SD Madeleine Vestling  -

 - Sten Nylén justerare I I

- Kenneth Stålnacke I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 34 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 12 13
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ERSÄTTARE

C Ulla Olsson  -

C Stanislav Kall IR I

C Elin Fors  -

C Ingemar Aho  -

C Mirja Niva  -

C Peter Göransson  -

C Jennie Martinez  -

C Göran Johansson  -

SJVP Ulla Isaksson  -

SJVP Ulf Isaksson  -

M Elisabeth Andersson IR I

M Mattias Abrahamsson  -

KD Peter Stenberg  -

KD Tommy Vasara-Hammare  -

S Håkan Bäckström  -

S Emilia Töyrä  -

S Anders Tano  -

S Ashkan Ekthiari  -

S Barbro Olofsson  -

S Johan Thorneus  -

V Doris Söderberg  -

V Roger Norman §§ 35-36  IR

SL Matti Berg  -

SL Lars Jonas Kemi  -
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SD
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KIP Lilly Rönnebro  -
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KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3)
KOMMUNKONTORET 2020-03-27

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: 2020-04-06 , kl 13.00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna

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

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen

Feminstiskt initiativ sammanträder kl 08.00 i samtalsrum på entréplan.

Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med (S) kl 11.00 i Järven, Kristallen

Till dagens sammanträde väljs justerare från (C), (SJVP)  och  (SD)

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Avsägelser 1 20/00050 § 27

2 Röstsammanräkning 2 20/00050 § 28

Ks 200224

3 § 35 Anhållan om tilläggsbudgetering, miljö- och 3 19/00618 § 29
byggnämndens driftbudget 2020

4 § 38 Revidering av aktieägaravtal och bolagsordning, 4 19/01220 § 30
Svenska Kommun Försäkrings AB

5 § 41 Anhållan om tilläggsbudgetering, kommunstyrelsens 5 19/00619 § 31
investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet
kommunala fastigheter, nytt objekt Veterinärstation

6 § 44 Ny organisation av verksamheten under kommun- 6 19/01576 § 32
styrelsen

7 § 58 Detaljplan för Abisko 1:22, bostäder, antagande 7 15/01099 § 33



Ks 200323 2 (3)

8 §65 Revidering av Policy för nationella minoriteter och 8 19/01218 § 34
minoritetsspråk, kommunkontoret

9 § 67 Mål 2020/2021 samt revidering av policy för god 9 20/00264 § 35
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
(RUR)

10 § 69 Årsredovisning 2019 10 20/00137 § 36

11 Revisionsberättelse 2019, kommunens revisorer 11 § 37

12 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 § 38

13 § 71 Allmänna abonnemangstaxor Gironet företag 2020, 13 19/00882 § 39
kommunstyrelsens taxor och avgifter, kommunkontoret

14 § 72 Revidering av reglemente för socialnämnden 14 20/00282 § 40

15 § 86 Anhållan om tilläggsbudgetering till kommunstyrelsens 15 19/00619 § 41
investeringsmedel 2020, uppdragsverksamhet gatu/
park/Va, nytt objekt Gata och Va Slöjdvägen Jukkasjärvi,
kommunkontoret

Ks 200224 

16 Motion

a § 31 Seniorboende-trygghetsboende centrala Kiruna, 16a 19/01174 § 42
väckt av Siv Gunillasson-Sevä (S)

Ks 200323

b § 62 Klimatsmart representation, väckt av Christine 16b 19/01347 § 43
Brännvall (FI) och Peter Alex (FI)

c § 63 Starta upp en familjecentral, väckt av Krister Pounu 16c 19/00455 § 44
(KD)

d Överlämnande av motioner 16d utgår

17 Val 17 20/00050 § 45

18 Information om stadsomvandling 12/01245 § 46
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Mattias Timander (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

Fråga, Lunch för gymnasieelever 20/00452 § 47

Fråga, Personalflykt 20/00451 § 48

Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal.
Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym

Utrymningsväg från kommunfullmäktiges sessionssal

Från kommunfullmäktiges sessionssal finns tre utrymningsvägar varav dörren längst in i
salen leder in i förvaltningskorridoren till närmaste trapphus B. Bakre dörrarna går till 
”stora trappan” samt trapphus B, C och D i yttercirkeln. Åhörarläktaren har närmaste 
utgång till trapphus E eller stora trappan ner. Återsamling vid besöksparkeringen.



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-04-06  2  

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande

§ 27 2020.00050 900

Avsägelser 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Louise Wallenberg Erikssons (C) avsägelse som nämndeman i Gällivare 
tingsrätt 

att godkänna Birgitta Henriksson Lindmarks (V) avsägelse som ledamot i kultur- och 
utbildningsnämnden 

______    
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 28    2020.00050  900 
       
 
Röstsammanräkning  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2020-02-25 från länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ledamot i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2020-02-25 till och med den 14 oktober 2022 efter Lisbet 
Isaksson, Vänsterpartiet, har utsetts Sanna Inga Poromaa, Vänsterpartiet.  
 
Vidare framgår av aktuellt protokoll att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden från och med 
2020-02-25 till och med den 14 oktober 2022 efter Sanna Inga Poromaa, Vänsterpartiet, har utsetts 
Roger Norman, Vänsterpartiet. 
 
Föreligger beslut 2020-02-26 från länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2020-02-26 till och med den 14 oktober 2022 efter Lisa 
Ryhänen, Feministiskt initiativ, har utsetts Emma Bergman, Feministiskt initiativ.  
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 29    2019.00618  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering, miljö- och byggnämndens driftbudget 2020  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överföra budget för kommunens försäkringspremie om 4 365 tkr från miljö- och 

byggnämnden, kostnadsställe 800407 Krisberedskap till kommunstyrelsens driftbudget 
2020, kommunkontoret kostnadsställe 803009, kommunkansliet 

 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsen driftbudget år 2020 medel om 600 tkr till 

kommunkontoret kostnadsställe 803009, kommunkansliet, för att täcka utökade 
kostnader för kommunens försäkringspremier    

 
att uttag av resultatutjämningsreserven, RUR, med 600 tkr läggs in i beräkningen av 

kommunens driftbudget för år 2020 
 
att överlämna ärendet till budgetberedningen för inarbetande i kommunstyrelsens 

driftbudget för 2021 och framöver 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-01-30, § 2, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att miljö- och 
byggnämnden äskar att utöka driftbudget med 500 tkr för 2019 och 600 tkr för 2020 för att täcka 
utökade kostnader för kommunens försäkringspremier.  
 
Kommunens säkerhetschef och totalförsvarssamordnare tillhör sedan 2019-03-01 miljö- och bygg-
nämndens organisation. I samband med övergången överfördes även samtliga budgetutrymmen för de 
båda funktionerna till nämnden. Dessa utrymmen utgör lönebudget, försäkringsbudget samt statliga 
medel för totalförsvarsplanering och krisberedskap. 
 
Vid budgetuppföljning av nämndens ekonomi har det under hösten 2019 upptäckts att budgeten för 
försäkringspremier inte räknats upp i den grad motsvarande ökade försäkringspremier. Budgeten har 
sedan 2015 legat på 4 365 000 kr. Kostnaderna för försäkringspremier har under samma tid legat på 
mellan 4 400 000 kr och 4 900 000 kr. Fastställd premie för 2020 ligger på 5 011 185 kronor vilket ger 
en differens på 646 185 kronor. 
 
Försäkringspremierna avser olycksfallsförsäkring, egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, förmögen-
hetsbrott samt VD/ styrelseansvarsförsäkring. I miljö- och byggnämndens budget för 2020 finns inget 
prognosticerat utrymme för att täcka denna kostnad. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anta skrivelsen som sin egen och äska utökad driftbudget med 600 000 kronor för att 

täcka utökade kostnader för kommunens försäkringspremier 

att ärendet justeras omedelbart 

att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 29 forts    2019.00618  906 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-02-24, § 35, att miljö- och byggnämnden tilläggsbudgeteras år 2020 
medel om 600 tkr för att täcka utökade kostnader för kommunens försäkringspremier, att uttag av 
resultatutjämningsreserven, RUR, med 600 tkr läggs in i beräkningen av kommunens driftbudget för år  
2020 samt att ärendet överlämnas till budgetberedningen för inarbetande i miljö- och byggnämndens 
driftbudget för 2021 och framöver. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag avslås 
 
att budget för kommunens försäkringspremie om 4 365 tkr överförs från miljö- och 

byggnämnden, kostnadsställe 800407 Krisberedskap till kommunstyrelsens driftbudget 
2020, kommunkontoret kostnadsställe 803009, kommunkansliet 

 
att kommunstyrelsen driftbudget år 2020 tilläggsbudgeteras medel om 600 tkr till 

kommunkontorets kostnadsställe 803009, kommunkansliet, för att täcka utökade 
kostnader för kommunens försäkringspremier    

 
att uttag av resultatutjämningsreserven, RUR, med 600 tkr läggs in i beräkningen av 

kommunens driftbudget för år 2020 
 
att överlämna ärendet till budgetberedningen för inarbetande i kommunstyrelsens 

driftbudget för 2021 och framöver 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Roger Suup (S) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs yrkanden under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs yrkanden  
______    
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§ 30    2019.01220  900 
 
 
Revidering av aktieägaravtal och bolagsordning, Svenska Kommun Försäkrings AB, 
kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna aktieägaravtal för delägarna i Svenska Kommun Försäkrings AB  
 
att godkänna ny bolagsordning för Svenska Kommun Försäkrings AB  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-11-27 från Svenska Kommun Försäkrings AB av vilken framgår att styrelsen 
beslutar att rekommendera delägarna till Svenska Kommun Försäkrings AB att godkänna förslag till 
nytt aktieägaravtal samt att rekommendera delägarna till Svenska Kommun Försäkrings AB att 
godkänna förslag till ny bolagsordning. 
 
Styrelsen och ledningen för Svenska Kommun Försäkrings AB har arbetat med att ta fram ett nytt 
aktieägaravtal samt att revidera bolagsordningen. De främsta skälen för att ta fram ett nytt aktie-
ägaravtal är följande:  
- Nuvarande avtal innehåller ingen koppling till Solvens II-regelverket som infördes 2016-01-01  
- Det saknas i nuvarande avtal tydliga regler för hur ett inträde respektive utträde ur Svenska Kommun 

Försäkrings AB ska hanteras mot bakgrund av det nya regelverket  
- Nuvarande fördelning av aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB mellan delägarna speglar inte hur 

delägarna för in och bär risk i bolaget  
- Säkerställa att delägande kommun även är försäkringstagare avseende kommunförsäkring (egen-

doms- och ansvarsförsäkring).  
 
Vid omarbetning av aktieägaravtalet har det även redigerats redaktionellt för att få ett avtal som är 
enklare att följa och läsa. Justering i bolagsordningen är gjord för att den ska överensstämma med för-
slaget till aktieägaravtal. Utöver det har bolagsordningen ändrats dels genom att ta bort delar som 
regleras genom lag dels genom att hembudsklausulen omarbetats till att bestå av två delar, samtyckes-
förbehåll samt förköpsförbehåll. 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-01-30 från kommunkontoret av vilken framgår att Svenska Kommun 
Försäkrings AB är ett kommunägt försäkringsbolag, ett så kallat capitive-bolag, vilket innebär att 
bolaget enbart erbjuder sina ägare att teckna försäkring. Bolaget bildades 2003, och Kiruna blev den 
tredje delägarkommunen av dagens totalt 10 kommuner. Kiruna kommun innehar 3,1 % av aktierna i 
bolaget. Bolagets styrelse har antagit förslag till reviderat aktieägaravtal samt förändrad bolagsordning 
och rekommenderar delägarna till Svenska Kommun Försäkrings AB att godkänna dessa förslag. 
Justering i bolagsordningen är huvudsakligen gjord för att den ska överensstämma med förslaget 
till aktieägaravtal. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-02-24, § 38, att aktieägaravtal för delägarna i Svenska Kommun 
Försäkrings AB godkänns samt att ny bolagsordning för Svenska Kommun Försäkrings AB godkänns. 
 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-04-06  7  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 30 forts    2019.01220  900 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 31    2019.00619  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering, kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, 
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, nytt objekt Veterinärstation 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla nytt investeringsobjekt Veterinärstation  
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet 

kommunala fastigheter, medel om 13,2 mnkr för objekt Veterinärstation för projektering 
samt renovering och nybyggnation av veterinärstation 

 
att kommunkontoret säkerställer att själva byggnationerna vid veterinärstationen inte 

påbörjas innan en skriftlig överenskommelse finns mellan Kiruna kommun och 
Jordbruksverket där investeringskostnaderna regleras 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-02-05 från kommunkontoret av vilket framgår att Jordbruksverket har i 
december 2019 inkommit med en begäran om utökade ytor om ca 200 m2 invid sin nuvarande verk-
samhet vid Lombia ridanläggning. Samtidigt finns behov av renovering av befintlig byggnad. Byggna-
tionerna planeras till sommaren 2020 förutsatt att alla beslut fattas och överenskommelser tecknas. 
 
Kommunledningen har begärt att underlag tas fram för att beräkna kostnader samt att kommun-
kontoret tar in offert på byggnationen. Projektering av nybyggnationen beräknas till 200 tkr och den 
totala produktionskostnaden för renovering och nybyggnation beräknas till 13 mnkr, sammanlagt 
13,2 mnkr.  
 
Innan själva byggnationen kan påbörjas krävs att en överenskommelse gällande investeringen finns 
klar mellan kommunen och Jordbruksverket. Denna kan upprättas först efter upphandling då anbud 
inkommit så att den faktiska produktionskostnaden kan färdigställas. Tilläggsbudgeteringen är en 
förutsättning för att kommunkontoret ska kunna inleda arbetet. Veterinärstation på Värmeverksvägen 
15 ligger utanför påverkansområdet av gruvdriften enligt uppgift från LKAB.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-02-24, § 41, att nytt investeringsobjekt Veterinärstation bifalles, att 
kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet kommunala fastigheter tilläggs-
budgeteras 13,2 mnkr för objekt veterinärstation för projektering samt renovering och nybyggnation av 
veterinärstation samt att kommunkontoret säkerställer att själva byggnationerna vid veterinärstationen 
inte påbörjas innan en skriftlig överenskommelse finns mellan Kiruna kommun och Jordbruksverket 
där investeringskostnaderna regleras. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
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§ 31 forts    2019.00619  906 
 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 32    2019.01576  901 
 
 
Ny organisation av verksamheten under kommunstyrelsen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna ny förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen, vilket innebär att 

stadsbyggnadsförvaltningen och kommunkontoret slås samman och därmed bildar 
kommunledningsförvaltningen 

 
att den nya organisationen börjar gälla från och med 2020-06-30 
 
att överföra medel om 347,5 tkr från kommunstyrelsens driftbudget 2020, stadsbyggnads-

förvaltningen, till miljö- och byggnämndens driftbudget för överflyttning av trafikingen-
jörstjänsten   

 
att utvärdera den nya organisationen efter ett år 
 
att annonsera tjänsterna för kommunstrateg och avdelningschef/biträdande 

kommundirektör externt 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förslag 2020-02-06 på organisationsförändring från kommunkontoret. Av förslaget framgår 
bland annat att nuvarande förvaltningar, kommunkontoret och stadsbyggnadsförvaltningen, går 
samman till en gemensam förvaltning med benämningen kommunledningsförvaltningen. Vidare 
innebär förslaget att antalet avdelningar minskar från totalt nio till sex stycken och att förvaltnings-
chefstjänsterna minskar från två till en.  
 
Kommundirektören blir ansvarig förvaltningschef för all verksamhet under kommunstyrelsen. Förutom 
sex avdelningschefer finns också kommunjurist, tre förvaltningschefer för övriga förvaltningar samt en 
ny inrättad tjänst som kommunstrateg/utvecklare direkt underställd kommundirektör. Kommun-
strategen kommer att arbeta med kopplingen mellan överordnade planer, verksamhetsmål och 
uppföljning/utvärdering, internkontroll. Funktionen kommer successivt att kunna lägga mer fokus på 
utvecklingsarbete med koppling till dessa processer. 
 
Arbetet har genomförts under ledning av kommundirektören i nära dialog med tf förvaltningschefer för 
kommunkontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. Dialogen med berörd personal har följt linjeorga-
nisationen och i första hand skett vid ordinarie arbetsplatsträffar. 
 
Kommunledningsförvaltningens budget består av summan av kommunkontorets och stadsbyggnads-
förvaltningens beslutade ramar med avdrag för budgeterade kostnader för den personal/verksamhet 
som föreslås överföras till miljö- o byggnämndens område. De interna budgetramarna omfördelas inom 
kommunledningsförvaltningen enligt principen att respektive enhet/funktion behåller sin driftbudget 
även om enheten förs över till annan avdelning. Direkta effektiviseringar tar sin primära utgångspunkt i 
vakanser.   
 
Föreligger protokoll MBL § 11 2020-02-18 där arbetsgivaren har förhandlat med fackliga 
representanter rörande omorganisation av kommunstyrelsens förvaltningar. 
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§ 32 forts    2019.01576  901 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-02-24, § 44, att erforderliga styrdokument därmed justeras utifrån 
föreslagen organisationsförändring samt att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner  
 
den nya förvaltningsorganisationen får kommunkontoret i uppdrag att genomföra internrekrytering till 
de nya befattningarna.  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att ny förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen godkänns, 
vilket innebär att stadsbyggnadsförvaltningen och kommunkontoret slås samman och därmed bildar 
kommunledningsförvaltningen, att den nya organisationen börjar gälla från och med 2020-04-15 samt  
att medel om 492 tkr från kommunstyrelsens driftbudget 2020, stadsbyggnadsförvaltningen, överförs  
till miljö- och byggnämndens driftbudget för överflyttning av trafikingenjörstjänsten. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag vad gäller 2:a och 3:e att-sats avslås 
 
att den nya organisationen börjar gälla från och med 2020-06-30 
 
att medel om 347,5 tkr överförs från kommunstyrelsens driftbudget 2020, stadsbyggnads-

förvaltningen, till miljö- och byggnämndens driftbudget för överflyttning av trafikingen-
jörstjänsten   

 
av Roger Suup (S) med bifall av Gunnar Selberg (C) och Christine Brännvall (FI) 
 
att utvärdera den nya organisationen efter ett år 
 
av Mats Taaveniku (S)   
 
att en åtgärdsplan upprättas för risk- och konsekvensanalyser 
 
av Christine Brännvall (FI) med bifall av Sten Stridsman (V) 
 
att tjänsterna för kommunstrateg och avdelningschef/biträdande kommundirektör 

annonseras externt 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Siv Henriksson (V)    
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger vad gäller 1:a att-satsen 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag vad gäller 2:a och 3:e att-satsen och Gunnar Selbergs 
yrkanden under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar 
Selbergs yrkanden 
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§ 32 forts    2019.01576  901 
 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Roger Suups m fl tilläggsyrkande ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Mats Taavenikus tilläggsyrkande ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Christine Brännvalls m fl tilläggsyrkande ska bifallas 
eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
______ 
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§ 33    2015.01099  313 
 
 
Detaljplan för Abisko 1:22, bostäder, antagande  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för Abisko 1:22, bostäder    
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2018-06-11, § 201, att skicka detaljplan Abisko 1:22 ut på granskning samt  
att stadsbyggnadsförvaltningen provar en ny metod för att samarbeta med tomtkön i kvartersplane-
ringsnivån.  
 
Föreligger skrivelse 2020-01-20 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen 
har varit på granskning 2 mellan 2018-06-27 - 2018-08-24. Under granskningstiden har tio skriftliga 
yttranden inkommit. För närvarande saknas finansiering för detaljplanens genomförande. 
 
Efter samråd och granskning har inkomna yttranden sammanställts och besvarats i en samrådsredo-
görelse respektive granskningsutlåtande. Handlingarna har även reviderats under planprocessen. Efter 
granskningen har följande väsentliga revideringar gjorts.  
 
Revideringar i planbeskrivningen: 
1. Redaktionella korrigeringar samt korrigeringar från yttranden till planhandlingar. 
2. Information om tågbullerutredningen (från uppdaterad bullerutredning) har tillkommit.  
3. Uppdaterad information om översiktsplanen och fördjupad översiktsplanarbetet.   
4. Uppdaterad text om detaljplanens granskningsskede. 
5. Uppdaterad information om grundvattentäkten. 
6. Försvarsmaktens helikopterbullerkartor har tagits bort från planbeskrivningen.  
 
Revideringar i plankartan: 
1. Redaktionella korrigeringar samt korrigeringar från yttranden till plankartan och dess bestäm-

melser. Planbestämmelsernas bokstäver och index-numren är uppdaterade. 
2. Fastighetskartan och grundkartan är uppdaterad. 
3. E-områdena har lagts till, i stället för att vara egna kvarter (E), som en markanvändning i det större 

kvarteret med kombinerad markanvändning (BOKE). 
4. I mellersta bostadskvarteret (B i granskningsskedet) medges även ”Tillfällig vistelse, hotell, 

vandrarhem, restaurang, servicehus, konferenslokaler. Verksamhet får ej vara störande. Kvarteret 
angränsar inte till fastigheter som är redan bebyggda. Konsekvenser av utökade markanvändning 
bedöms inte ha en stor påverka till detaljplanen. 

5. N- markanvändning (friluftsliv- och camping) är ersatt i två kvarter med markanvändning O, som 
beskriver bättre målbilden och är lämpligare i kvarteren.  Turistverksamhet är lagt till i 
planbestämmelser O och O1 för att beskriva ändamålet bättre. 

6. O1- markanvändning är tillagd. I och med detta medges också ”Serviceverksamhet kopplat med 
turismen t ex skoterservice, garagebyggnader mm. Verksamheter får ej vara störande. Tillägget 
bedöms inte strida mot den användning som finns i kvarteret i dagsläget eller vara olämplig. 
Förändringen är inte så stor så att det skulle påverka grannfastigheters eller kvarterets huvud-
användning: tillfällig vistelse mm.  

7. En till illustration har lagts på plankartan. 
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§ 33 forts    2015.01099  313 
 
 
8. Områdena för markreservat specificeras på plankartan med beteckning ”g”. VA är tillagts som 

gemensamhetsanläggning.  
9. U-områdena har lagts till på kvartersmark längs Lapportsvägen. 
10. Gatubestämmelsen har tydliggjorts. Huvudgatan tas bort. Båda gatorna i planområdet är 

lokalgator. 
11. Bullerbestämmelser är tydliggjorda. Bestämmelse om skydd mot störningar betecknas med ”m”. 

Både järnvägsbuller (m1) och helikopterbuller (m2) har tagits till hänsyn.    
12. Bestämmelsen ”att vind får anordnas”, anses som onödig och har tagits bort.  
13. Planbestämmelsen om ljusföroreningen och Abiskos karaktär har ansetts vara otydlig och har 

därför tagits bort.   
 
Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för ett nytt bostadsområde i 
Abisko. Bostadsbristen i Abisko är stor. Detaljplaneläggningen har utrett möjligheterna för småhus- 
och lägenhetsbebyggelse. Planområdet har minskats under planprocessen. Förutsättningar att 
genomföra bostäder i dagsläget finns inte på grund av buller från den civila helikopterverksamheten. 
Detaljplaneförslaget medger flexibel markanvändning (från enskilda villor till turistverksamhet) i de 
flesta kvarter. På grund av helikopterbuller har kvartersområdena reglerats i huvudsak till tillfällig 
vistelse, turistverksamhet med mera.   
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-02-24, § 58, att godkänna granskningsutlåtandet och bedöma att 
förändringar som är gjorda efter granskning 2, inte leder till ytterligare granskning samt att godkänna 
detaljplanen. Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan för Abisko 1:22, bostäder, antas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 34    2019.01218  900 
 
 
Revidering av Policy för nationella minoriteter och minoritetsspråk, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta policy för nationella minoriteter och minoritetsspråk med den ändringen att i policyn 

ändra ordet ”säkerhetsställa” till ”säkerställa”  
 
att nuvarande policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun samt tillhörande handlingsplan, 

antagna av kommunfullmäktige 2013-09-23, § 102, upphör därmed att gälla  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-02-18 från kommunkontoret av vilken framgår att från 2019-01-01 har lagen 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) reviderats och förstärkts. Den nya lagen 
ålägger kommuner att anta mål och riktlinjer för sitt arbete med nationella minoriteter och minoritets-
språk. 
 
Förslaget till policy syftar till att säkerhetsställa kommunens efterlevnad av minoritetsspråklagarna. 
För att säkerställa att målsättningen uppfylls ska kommunstyrelsen och nämnderna upprätta riktlinjer/ 
aktiviteter utifrån den egna verksamheten. Som utgångspunkt för nämnder och styrelsers årliga mål-
arbete har ett antal övergripande långsiktiga mål preciserats. 
 
Förslaget till ny policy är framtagen efter genomförd workshop med samrådsledamöterna samt 
behandling i minoritetsspråksamrådet. Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-07, § 251, att skicka 
förslaget till policy på remiss till samtliga nämnder. Svar har inkommit från socialnämnden, miljö- och 
byggnämnden samt kultur- och utbildningsnämnden och samtliga tillstyrker förslaget till policy för 
nationella minoriteter och minoritetsspråk utan några förslag till ändringar eller tillägg. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-23, § 65, att policy för nationella minoriteter och minoritetsspråk 
antas samt att nuvarande policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun samt tillhörande handlingsplan, 
antagna av kommunfullmäktige 2013-09-23, § 102, upphör därmed att gälla. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Christine Brännvall (FI) 
 
att i policyn ändra ordet ”säkerhetsställa” till ”säkerställa”  
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att under punkten 2.2 tillförs under 1:a streck-satsen texten ”och nämnderna följer upp 

policyn i nämndernas verksamhetsberättelse” 
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av Stefan Sydberg (M) 
 
att Mats Taavenikus yrkande avslås    
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S), Per-Gustav Idivuoma (SL) och Gunnar Selberg (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger  
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Christine Brännvalls ändringsyrkande ska bifallas 
eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Mats Taaveniku (S) 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 bifalles röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med att Mats Taavenikus yrkande avslås röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 12 ja-röster och 13 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
 
Mats Taaveniku (S) anmäler Socialdemokraternas reservation mot beslutet till förmån för eget förslag  
_____ 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-04-06  17  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 35    2020.00264  900 
 
 
Mål 2020/2021 samt revidering av policy för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta mål 2020/2021 för Kiruna kommun  
 
att revidera Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) under 

rubrik 2 Finansiella och verksamhetsmål, under punkt 2.1 Verksamhetsmål för Kiruna 
kommun och därmed anta policyn 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-02-26 från kommunkontoret av vilken framgår att koncernledningsgruppen 
har i december 2019 påbörjat ett arbete med att ta fram en verksamhetsplan med övergripande mål-
inriktning 2020/2021, utifrån samarbetsdokumentet ”Allians för utveckling och tillväxt”.  
 
Mål- och verksamhetsplanen innehåller nuläge, perspektiv, målinriktning och önskat läge. De utpekade 
målperspektiven ska uppfylla ledning och styrning av egen förvaltning samt uppsiktsplikten över andra 
nämnder i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning.  
 
Om målinriktningar för Kiruna kommun 2020/2021 antas bör även Policy för god ekonomisk hus-
hållning och resultatutjämningsreserv (RUR) revideras under rubrik 2 Finansiella och verksamhetsmål, 
under punkt 2.1 Verksamhetsmål för Kiruna kommun. 
 
Målinriktning 2020/2021 för Kiruna kommun 
 

Medborgaren 
 
 - Öka tryggheten, kvaliteten och servicenivån för våra medborgare. 
- Meningsfull och aktiv fritid präglar livet i Kiruna kommun 

Medarbetaren   
Tillsammans skapar vi trivsamma och attraktiva arbetsplatser 

Stadsomvandling  
 I Kirunas stadsomvandling går ”utveckling före avveckling” 

Näringsliv och utveckling  
Avancera 25 platser i näringslivsrankingen 

Ekonomi   
 Hålla en budget i balans 

Intern effektivitet 
 
- Öka digitaliseringen av välfärdstjänster och myndighetsutövning.  
- Samverkan och samarbete över gränserna 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-03-23, § 67, att anta mål och verksamhetsplan för Kiruna kommun 
med målinriktning för år 2020/2021, att samtliga nämnder och styrelser ska ta fram mål och tydliga 
mätbara mått i de olika perspektiven, att samtliga nämnders mål ska delges senast december månad till 
kommunstyrelsen, att samtliga nämnders uppföljning av verksamhetsmålen ska delges senast februari 
månad till kommunstyrelsen, att samtliga nämnders och styrelsers måluppfyllelse ska redovisas i  
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§  forts    2020.00264  900 
 
 
delårsrapporten och i årsredovisningen samt att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram en 
gemensam mall för redovisning av verksamheternas måluppfyllelse. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämnings-
reserv (RUR) revideras under rubrik 2 Finansiella och verksamhetsmål, under punkt 2.1 
Verksamhetsmål för Kiruna kommun och antas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles  
 
att mål 2020/2021 för Kiruna kommun antas   
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Christine Brännvall (FI), Rune Lans (C), Agneta 
Björnström (C) och Roger Suup (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger  
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Gunnar Selbergs tilläggsyrkande ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
______ 
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§ 36    2020.00137  900 
 
 
Årsredovisning 2019 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa årsredovisning för redovisningsåret 2019  
 
att fastställa särredovisningar för enskilda avlopp år 2017, 2018 och 2019  
 
att fastställa särredovisningar för renhållning år 2017, 2018 och 2019  
 
att fastställa särredovisningar för VA år 2017, 2018 och 2019  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-03-19 från kommunkontoret av vilken framgår att resultatet för Kiruna 
kommunkoncern är 132 mnkr samt för kommunen 127,9 mnkr inklusive stadsomvandlingen, varav 
stadsomvandlingen 74,2 mnkr samt att kommunen klarar balanskravsresultatet. Dock är det inte ett 
starkt resultat när man går in på djupet utan tvärtom så går driften med underskott om -25,5 mnkr och 
ett ännu större egentligt underskott än vad resultatet visar då de stora nämnderna fått tillfälliga tillskott 
med totalt 30,3 mnkr under år 2019. Det egentliga underskottet är -57,8 mnkr för driften.  
 
Tekniska verken i Kiruna AB har sammanställt särredovisningar för enskilda avlopp, gatu- och park, 
renhållning samt VA för åren 2017 till och med 2019. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-03-23, § 69, att godkänna årsredovisning för redovisningsåret 2019, 
att lägga särredovisningarna för gatu och park år 2017, 2018 och 2019 till handlingarna, att godkänna 
särredovisningar för enskilda avlopp år 2017, 2018 och 2019, att godkänna särredovisningen för 
renhållning år 2017, 2018 och 2019 samt att godkänna särredovisningarna för VA år 2017, 2018 och 
2019. 
    
Kommunstyrelsen föreslår vidare att årsredovisning för redovisningsåret 2019 fastställs, att särredo-
visningar för enskilda avlopp år 2017, 2018 och 2019 fastställs, att särredovisningar för renhållning år 
2017, 2018 och 2019 fastställs samt att särredovisningar för VA år 2017, 2018 och 2019 fastställs. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Gunnar Selberg (C), Stefan Sydberg (M), Mats 
Fredlund (SD), Roger Suup (S) och Sanna Inga Poromaa (V) 
  
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 37    2020.00437  912 
 
 
Revisionsberättelse 2019, kommunens revisorer 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att  lägga revisionsberättelsen för år 2019 med beaktande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger av Kiruna kommuns revisorer upprättad revisionsberättelse för år 2019. Granskningen har 
utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions-
reglemente. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna. Revisorerna 
bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas, 
undantaget kultur- och utbildningsnämnden, interna kontroll har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer 
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål som fullmäktige tidigare uppställt. För år 2019 har beslut om verksamhetsmässiga mål beslutats 
först i november 2019 i policyn för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Dessa 
mål utvärderas inte i årsredovisningen för år 2019. I årsredovisningen görs istället en samlad 
bedömning av nämndernas måluppfyllelse och att god ekonomisk hushållning i det verksamhets-
mässiga perspektivet till stor del uppnås. Revisorerna kan, utifrån årsredovisningens återrapportering, 
dock inte bedöma huruvida verksamhetsmålen är förenliga med fullmäktiges övergripande mål för 
verksamheten. 
 
Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen utifrån att det inte har beslutats om en verksamhets-
plan för år 2019 innehållandes såväl finansiella mål som verksamhetsmässiga mål avseende god 
ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen har inte heller beslutat om verksamhetsplan för styrelsens 
ansvarsområden. Revisorerna ser vidare brister i det systematiska utövandet av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över nämnderna. 
 
Revisorerna riktar kritik mot kultur- och utbildningsnämnden utifrån uppvisade brister i hanteringen 
av nämndens protokoll. Hanteringen har inte skett ändamålsenligt, och nämnden har haft brister vad 
gäller den interna kontrollen inom området.  
 
Revisorerna tillstyrker, trots ovan riktad kritik, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige 
godkänner kommunens årsredovisning för år 2019.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Ann-Kristin Nilsson ordförande kommunens revisorer, Gunnar 
Selberg (C), Sirpa Bäckström (S), Lennart Andersson kommundirektör, Sanna Inga Poromaa (V) och 
Mats Taaveniku (S)  
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om revisionsberättelsen för år 2019 läggs med beaktande till 
handlingarna. 
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§ 38    2020.00437  912 
 
 
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bevilja kommunstyrelsen och nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger av Kiruna kommuns revisorer upprättad revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna 
tillstyrker, trots riktad kritik, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för år 2019.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder beviljas 
_______  
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§ 39    2019.00882  942 
 
 
Allmänna abonnemangstaxor Gironet företag 2020, kommunstyrelsens taxor och 
avgifter, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa avgifter och taxa för allmänna abonnemangstaxor för Gironet företag enligt 

nedan 
Slutkundanslutning internet 
företag öppna stadsnätet Servicenivå  Månadsavgift (kr) 

100/100 Mbps BAS 700 kr 
250/250 Mbps BAS 1 000 kr 
500/500 Mbps BAS 1 300 kr  
1000/1000 Mbps BAS 1 700 kr 
Startavgift  1 600 kr 
Flytt av slutkund  1 600 kr 
Byte av tjänsteleverantör   1 600 kr 

 
Ethernet/ 
kapacitettjänst 

Månadsavgift 
12 månader 

Månadsavgift 
24 månader 

Månadsavgift 
36 månader 

250 Mbps 1 900 1 700 1 400 

500 Mbps 2 400 2 000 1 600 
Extra 
Ethernet/ 
kapacitetport 

50 % av månadsavgift 
Ethernet/kapacitetport 

per styck  

50 % av månadsavgift 
Ethernet/kapacitetport 

per styck  

50 % av månadsavgift 
Ethernet/kapacitetport 

per styck  
 
att taxorna börjar gälla från 2020-05-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-02-05 från kommunkontoret av vilken framgår att taxorna behöver 
kompletteras för att möta kundernas behov. Efter önskemål från företagare och tjänsteleverantörer 
föreslår förvaltningen att Gironet kompletterar sitt utbud av tjänster mot företag. 
 
Kommunkontoret har tagit fram förslag på taxa ”slutkundsanslutning internet företag” i det öppna 
stadsnätet. Detta medför att alla adresser i Gironet, ca 4 400 stycken, blir säljbara med ett internet 
företag BAS tjänst. Kommunkontoret har även tagit fram ett förslag på taxa för att komplettera befintlig 
affärsmodell med två ytterligare hastigheter Ethernet/kapacitet, anslutningsavgift enligt tidigare 
fastställd taxa. En taxa för ytterligare Ethernet/kapacitetportar har tagits fram.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-23, § 71, att avgifter och taxa för allmänna abonnemangstaxor för 
Gironet företag fastställs enligt förslag samt att taxorna börjar gälla från 2020-05-01. 
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§ 39 forts    2019.00882  942 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____    
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§ 40    2020.00282  700 
 
 
Revidering av reglemente för socialnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reglemente för socialnämnden med den ändringen som möjliggör användande av 

kommunal hyresgaranti under § 1 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2020-02-18, § 61, från socialnämnden av vilket framgår att det finns ett behov att 
revidera nämndens reglemente för att nämnden ska kunna arbeta med hyresgaranti. Reglementet 
behöver utökas under § 1 med ”- beslut enligt 2 kap. 6 §, Lag om vissa kommunala befogenheter 
(2009:47). I samband med användandet av kommunal hyresgaranti stärks den enskilde brukaren på 
ordinarie bostadsmarknad och socialnämndens arbete med andrahandskontrakt bedöms minska. 
 
Socialnämnden arbetar idag med att erbjuda hyreslägenheter i andra hand till brukare som har en 
utsatt situation på bostadsmarknaden. Detta innebär för kommunen en mer omfattande insats i form 
av utredning, administration och förvaltning av bostad samt ekonomiskt risktagande. Kommunal 
hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för 
att ha ett eget boende, men som har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Kommuner som 
väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier kan få ett statligt bidrag för varje lämnad garanti. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 
 
att godkänna förslaget om ändring av socialnämndens reglemente som möjliggör 

användande av kommunal hyresgaranti  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-03-23, § 72, att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera 
finanspolicy inom Kiruna kommunkoncern med anledning av den kommunala hyresgarantin under 
förutsättning att kommunfullmäktige bifaller ändringen i socialnämndens reglemente. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att reglemente för socialnämnden antas med den ändringen som 
möjliggör användande av kommunal hyresgaranti under § 1.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Agneta Björnström (C) med bifall av Sanna Inga Poromaa (V) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Sirpa Bäckström (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
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§ 41    2019.00619  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering till kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, 
uppdragsverksamhet gatu/park/VA, nytt objekt Gata och VA Slöjdvägen Jukkasjärvi, 
kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla nytt investeringsobjekt ”Gata och VA, Slöjdvägen Jukkasjärvi”  
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet 

gata/park/VA, medel om 2,8 mnkr till nytt objekt ”Gata och VA, Slöjdvägen Jukkasjärvi” 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-03-16 från kommunkontoret av vilken framgår att Kiruna kommun har 
detaljplanelagt ett område vid Slöjdvägen i Jukkasjärvi. Detaljplanen innebär att kommunen är skyldig 
att anlägga gata samt kommunalt vatten och avlopp till tre tomter i Jukkasjärvi 2:52, 2:53 och 2:57 till 
en total investeringskostnad på 2,8 mnkr. 
 
Anläggningsarbetet föreslås påbörjas hösten 2020 och slutföras sommaren 2021. Om hela investe-
ringen ska genomföras innevarande år innebär det en fördyring med ca 300 tkr då en del av arbetet 
behöver ske vintertid vilket är kostnadsdrivande. Kommunkontoret bedömer inte att det är motiverat 
då åtgärderna som kan genomföras under år 2020 trots allt kommer att möjliggöra byggnation på 
tomterna. 
 
En ny detaljplan för Jukkasjärvi trädde ikraft år 2018 där Kiruna kommun övertog huvudmannaskapet 
för de gator i Jukkasjärvi som inte utgör statlig väg. Det innebär att Kiruna kommun ska bygga ut de 
delar av gatunätet som ännu inte är utbyggda, om det finns behov, samt säkerställa kommunalt VA för 
tomter inom det kommunala VA-området. Utbyggnaden sker på berörd del av Kiruna Jukkasjärvi 4:38, 
som ägs av kommunen, och på angränsande del av Jukkasjärvi 2:12 som kommunen förvärvar från 
berörd fastighetsägare. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-23, § 86, att nytt investeringsobjekt ”Gata och VA, Slöjdvägen 
Jukkasjärvi” bifalles samt att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet 
gata/park/VA, tilläggsbudgeteras 2,8 mnkr till nytt objekt ”Gata och VA, Slöjdvägen Jukkasjärvi”. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 42    2019.01174  730 
 
 
Motion, Seniorboende-trygghetsboende centrala Kiruna 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen då kvarter 3 är en del i en större helhet där kvarter 3 måste synkroniseras 

med stadsomvandlingsprocessen   
  
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2019-09-16, § 94, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
Siv Gunillasson-Seväs (S) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bland annat att Kiruna behöver fler bostäder och få igång flyttcykeln. Många 
äldre som vill sälja sina villor och flytta in i en lägenhet kan inte göra detta då det finns en brist på 
lägenheter i Kiruna. Det finns möjlighet att snabbt få fram lägenheter för äldre med lägenheter som har 
gemensamhetsutrymmen via kommunens bostadsbolag Kirunabostäder AB bara de får byggbar mark. 
Motionären anser att en möjlighet har öppnat sig då HSB inte avser att bygga bostadsrätter i kvarter 3. 
Kiruna kommun kan få igång flyttcykeln centralt och undviker då att få ett obebyggt kvarter mitt i nya 
centrum. 
 
Motionären föreslår 
 
att prioritera byggnationen av Seniorboende/Trygghetsboende genom att direkt anvisa 

kvarter 3 för detta ändamål till KBAB 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet 2019-10-14, § 282, beslutar att inhämta yttrande i ärendet från Kirunabostäder AB. 
 
Föreligger yttrande 2020-01-18 från Kirunabostäder AB av vilket framgår att i Kirunabostäder ABs 
planering för nya bostäder finns möjlighet för byggande av trygghetsboende och seniorboende. Samtal 
med socialförvaltningen har förts angående detta. Inga formella beslut är fattade av styrelsen.  
 
När stadsbyggnadsförvaltningen presenterar förslag på lämplig tomt har Kirunabostäder AB förut-
sättningar för att kunna göra en ekonomisk prognos och underlag för investeringsbeslut och hyres-
sättning. Kirunabostäder AB skriver även att om alla förutsättningar finns så kan byggstart ske under 
2021. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-02-24, § 31, att motionen avslås då kvarter 3 är en del i en större 
helhet där kvarter 3 måste synkroniseras med stadsomvandlingsprocessen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Siv Gunillasson-Sevä (S) 
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§ 42 forts    2019.01174  730 
 
 
att motionen bifalles 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Stefan Sydberg (M) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD) och Mats Taaveniku (S) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Siv Gunillasson-Seväs yrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
_____ 
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§ 43    2019.01347  900 
 
 
Motion, Klimatsmart representation 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-21, § 118, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
ett av Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår att enligt Jordbruksverket står animalieproduktionen globalt sett för 15 % av våra 
totala utsläpp av växthusgaser. Motionärerna tycker att det vore lämpligt att bland annat genom en 
huvudregel i representationspolicyn bekräfta att kommunen har en ambition om att uppnå Parisavtalet. 
 
Motionären föreslår 
 
att  uppdatera representationspolicyn med huvudregeln, att Kiruna kommun inte bekostar 

animaliska livsmedel. Undantag kan göras då det finns lokalproducerat 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-12-09, § 321, att återremittera ärendet med motiveringen att utreda 
definitionen och konsekvenser av närproducerat livsmedel. 
 
Arbetsutskottet 2020-01-13, § 356, beslutar att ge kommunkontoret i uppdrag att utreda definitionen 
och konsekvenserna av närproducerat och lokalproducerat livsmedel. 
 
Föreligger yttrande 2020-02-03 från kommunkontoret av vilken framgår att det inte finns regler kring 
vad som avses när det talas om närproducerat och lokalproducerat. Kiruna kommun har i policyn Mat 
och måltider i Kiruna kommun Definition, värdebegrepp och ambitionsnivåer definierat när- och 
lokalproducerat som: 
- Sverige och Barentsregionen - t ex fisk, ägg, mejeriprodukt 
- Norrbotten och Västerbotten – t ex potatis färsk, charkprodukter, griskött 
- Kiruna kommun – t ex renkött, färskt bröd 
 
Det beskrivs vidare i policyn Mat och måltider att då kommunen strävar efter att minska miljöpåverkan 
ska leveranser från producent, odlare och grossist av livsmedel ske med kortast möjliga transporter 
samt via intern alternativt extern samordning. Policyn är ett styrande dokument i kommunen.  
Konsekvenser är att kostnaden för det lokala kan vara högre än det som köps längre bort. Kommunen 
strävar att öka serveringen av vegetariska rätter och denna strävan kan implementeras när det 
inhandlas representationsmiddagar. 
 
Parisavtalets mål är att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader men helst under 1,5 
grader. Det kan konstateras att köttproduktionen kräver större produktionsresurser jämfört med 
vegetabilieproduktionen. I policyn om Mat och måltider ska strävan vara att öka servering av vege-
tariska rätter i kommunen som främjar hälsan och en hållbar livsmedelskonsumtion. Att minska  
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§ 43 forts    2019.01347  900 
 
 
köttkonsumtionen bidrar till minskning i utsläpp av växthusgaser och därmed ökade möjligheter att nå 
klimatmålen. I policyn beskrivs vidare att kommunen strävar efter att minska miljöpåverkan genom att  
leveranser från producent, odlare och grossist av livsmedel ske med kortast möjliga transporter samt 
via intern alternativt extern samordning.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-23, § 62, att motionen avslås 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Christine Brännvall (FI) med bifall av Sanna Inga Poromaa (V), Mats Taaveniku (S), Siv 

Gunillasson-Sevä (S) och Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att motionen bifalles 
 
av Stefan Sydberg (M) med bifall av Krister Pounu (KD) och Sten Nylén (-) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD), Gunnar Selberg (C) och Kenneth Stålnacke (-)  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Christine Brännvalls m fl yrkande under 
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
_____ 
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§ 44    2019.00455  700 
 
 
Motion, Starta upp en familjecentral 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för att ta fram uppgifter om kostnader och lokalens placering  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-06-10, § 70, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en 
av Krister Pounu (KD) väckt motion i rubricerat ärende.  
 
Av motionen framgår bland annat att man vill att kommunen startar upp en familjecentral med en 
målbild att samordna/samlokalisera öppenvård, elevhälsa, familjerådgivning, integration, barnavårds-
central/mödravårdscentral och ungdomsmottagning i en öppen förskola. Till en början i gamla Kiruna 
C, för att sedan flytta över i en samlokalisering i nya Kiruna C då befintliga lokaler berörs av gruvbryt-
ningen. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-23, § 63, att motionen anses besvarad med hänvisning att 
motionen finns med i den politiska alliansens ”utveckling och tillväxt”. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) med bifall av Christine Brännvall (FI) 
 
att motionen bifalles 
 
av Sten Nylén (-) med bifall av Gunnar Selberg (C), Mats Taaveniku (S) och Sirpa Bäckström 

(S) 
 
att ärendet återremitteras för att ta fram uppgifter om kostnader och lokalens placering  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Krister Pounu (KD), Agneta Björnström (C), Kenneth Stålnacke (-), 
Kenneth Nilsson (S) och Siv Gunillasson-Sevä (S)  
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras senare 
_____ 
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§ 45    2020.00050  900 
 
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  utse Sten-Ove Alatalo (C), Saivomuotka 211, 980 16 Karesuando till nämndeman i 

Gällivare tingsrätt efter Louise Wallenberg Erikssons (C)   
 
att utse Jenny Mäki (V), Gruvvägen 17 B, 981 33 till ledamot i kultur- och 

utbildningsnämnden efter Birgitta Henriksson Lindmark (V)   
_____  
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§ 46    2012.01245   900 
 
 
Information om stadsomvandling 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Sirpa Bäckström (S) och Gunnar Selberg (C)  
______ 
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§ 47    2020.00452  600 
 
 
Fråga, Lunch för gymnasieelever  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse frågan besvarad 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar 
Selberg (C) av Sanna Inga Poromaa (V) ska besvaras vid dagens sammanträde. 
 
Sanna Inga Poromaa (V) ställer frågan om Kiruna kommun kommer att erbjuda gymnasieeleverna 
lunch under tiden de studerar på distans.  
 
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Sanna Inga Poromaa (V) och Gunnar Selberg (C) 
______ 
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§ 48    2020.00451  900 
 
 
Fråga, Personalflykt  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga frågan då frågeställaren inte är närvarande 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar 
Selberg (C) av Sten Stridsman (V) ska besvaras vid dagens sammanträde. 
 
Sten Stridsman (V) ställer frågan om vad som är orsaken till personalflykten från tillväxtavdelningen 
och ekonomiavdelningen. 
_________  
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