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Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, kl 13.00-17.36  
                 
Beslutande; Se särskild närvaroförteckning  
 
 
Övriga deltagande; Lennart Andersson, kommundirektör 
  Keith Larsson, forskare Abisko naturvetenskapliga station, föreläsare om klimatet på 

jorden   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Utses att justera;  Krister Pounu (KD), Peter Alex (FI), Åsa Larsson Blind (SL) 
     
 
Justeringens plats 
och tid; Kommunkontoret, 2020-02-20 kl 10.00 
 
 
Sekreterare  ____________________________________Paragrafer; §§ 1-26 
 Anja Leinonen             
 
Ordförande    
 Mattias Timander (C)          
  
Justerande        
 Krister Pounu            Peter Alex        Åsa Larsson Blind     Lars Jonas Kemi (SL)      
        § 1-7                             § 8-26 
 
   BEVIS 
 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ; Kommunfullmäktige, Kiruna kommun 
 
Sammanträdesdatum; 2020-02-17 
 
Datum för anslags                                                                Datum för anslags  
upprättande;    2020-                nedtagande;             2020- 
 
Förvaringsplats  
för protokollet; Kommunkontoret, kommunkansliet, Kristallen, Kiruna 
 
 
Underskrift;  ________________________________________ 
 Anja Leinonen 
 



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 3 § 8
KOMMUNFULLMÄKTIGE

24 21 24 20
2020-02-17, kl 13.00-17.36 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I I

C Annica Henelund I I I

C Thore Johansson I I I

C Katarina Hjertell I I I

C Rune Lans I I I

C Kärstin Lampa I I I

C Mats Holmström I I I

C Agneta Björnström I I I

C Kenneth Paulsson I I I

C Birgitta Stålnacke I I I

C Magnus Gustafsson I I I

C Mattias Timander I I I

C Maria Ryytty  -

C Jimmy Johansson I I I

C Elisabeth Fors I I I

SJVP Doris Messner I I I

SJVP Dick Vånsjö I I I

SJVP Bo Ek I I I

SJVP Birgitta Pounu I I I

M Stefan Sydberg I I I

M Lars-Johan Dalhägg  -

M Tord Eliasson I I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 3 § 8
KOMMUNFULLMÄKTIGE

24 21 24 20
2020-02-17, kl 13.00-17.36 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu justerare I I I

S Mats Taaveniku I I I

S Sirpa Bäckström I I I

S Jonas Stålnacke I I I

S Siv Gunillasson Sevä I I I

S Roger Suup I I I

S Marianne Baas I I I

S Kenneth Nilsson I I I

S Viveca Kohkoinen I I I

S Lars Törnman I I I

S Hanna Rannerud  -

S Mats Niemi I I I

V Siv Henriksson I I I

V Sten Stridsman I I I

V
Justerare §§ 1-7, deltar ej i

SL Åsa Larsson Blind  beslut § 8 I I I
§§ 1-16

SL Per-Gustav Idivuoma I I I

FI Christine Brännvall  -

FI Peter Aléx justerare I I I

SD Mats Fredlund I I I

SD Madeleine Vestling I I I

 - Sten Nylén I I I

- Kenneth Stålnacke I I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 3 § 8
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 24 21 24 20
2020-02-17, kl 13.00-17.36 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Ulla Olsson IR I I

C Stanislav Kall  -

C Elin Fors  -
 

C Ingemar Aho  -

C Mirja Niva I

C Peter Göransson I

C Jennie Martinez I

C Göran Johansson  -

SJVP Ulla Isaksson  -

SJVP Ulf Isaksson  -

M Elisabeth Andersson IR I I

M Mattias Abrahamsson  -

KD Peter Stenberg I

KD Tommy Vasara-Hammare I

S Håkan Bäckström IR I I

S Emilia Töyrä  -

S Anders Tano I

S Ashkan Ekthiari  -

S Barbro Olofsson I

S Johan Thorneus I

V Sanna Inga Poromaa IR I I

V Doris Söderberg I

SL Matti Berg  -
Deltar i beslut § 8, justerare

SL Lars Jonas Kemi §§ 8-26 IR I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 3 § 8
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 24 21 24 20
2020-02-17, kl 13.00-17.36 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen IR I frånv arande

FI

SD

SD

KIP Lilly Rönnebro I

 - Ingemar Uusitalo   -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 16 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

24 21
2020-02-17, kl 13.00-17.36 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I

C Annica Henelund I I

C Thore Johansson I I

C Katarina Hjertell I I

C Rune Lans I I

C Kärstin Lampa I I

C Mats Holmström I I

C Agneta Björnström I I

C Kenneth Paulsson I I

C Birgitta Stålnacke I I

C Magnus Gustafsson I I

C Mattias Timander I I

C Maria Ryytty  -

C Jimmy Johansson I I

C Elisabeth Fors I I

SJVP Doris Messner I I

SJVP Dick Vånsjö I I

SJVP Bo Ek I I

SJVP Birgitta Pounu I I

M Stefan Sydberg I I

M Lars-Johan Dalhägg  -

M Tord Eliasson I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 16 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

24 21
2020-02-17, kl 13.00-17.36 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu justerare I I

S Mats Taaveniku I I

S Sirpa Bäckström I I

S Jonas Stålnacke I I

S Siv Gunillasson Sevä I I

S Roger Suup I I

S Marianne Baas I I

S Kenneth Nilsson I I

S Viveca Kohkoinen I I

S Lars Törnman I I

S Hanna Rannerud  -

S Mats Niemi I I

V Siv Henriksson I I

V Sten Stridsman I I

V
Justerare §§ 1-7, deltar ej i

SL Åsa Larsson Blind  beslut § 8 I
§§ 1-16

SL Per-Gustav Idivuoma I I

FI Christine Brännvall  -

FI Peter Aléx justerare I I

SD Mats Fredlund I I

SD Madeleine Vestling I I

 - Sten Nylén I I

- Kenneth Stålnacke I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 16 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 24 21
2020-02-17, kl 13.00-17.36 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Ulla Olsson IR I

C Stanislav Kall  -

C Elin Fors  -
 

C Ingemar Aho  -

C Mirja Niva I

C Peter Göransson I

C Jennie Martinez I

C Göran Johansson  -

SJVP Ulla Isaksson  -

SJVP Ulf Isaksson  -

M Elisabeth Andersson IR I

M Mattias Abrahamsson  -

KD Peter Stenberg I

KD Tommy Vasara-Hammare I

S Håkan Bäckström IR I

S Emilia Töyrä  -

S Anders Tano I

S Ashkan Ekthiari  -

S Barbro Olofsson I

S Johan Thorneus I

V Sanna Inga Poromaa IR I

V Doris Söderberg I

SL Matti Berg  -
Deltar i beslut § 8, justerare

SL Lars Jonas Kemi §§ 8-26 IR I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 16 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 24 21
2020-02-17, kl 13.00-17.36 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen IR I

FI

SD

SD

KIP Lilly Rönnebro I

 - Ingemar Uusitalo   -



KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3)
KOMMUNKONTORET 2020-02-07

Kommunfullmäktige

Tid: 2020-02-17 , 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 (KD), (SL)  och (FI)

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Avsägelser 1
19/00074
20/00050 § 1

2 Röstsammanräkning 2 19/00074 § 2

Ks 191209

3 § 334 Anhållan om tilläggsbudgetering, kommunstyrelens 3 19/00619 § 3
investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet 
kommunala fastigheter, objekt Parkeringshus tomt 10,
kommunkontoret

4 § 337 Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun, 4 19/00114 § 4
kultur- och utbildningsnämnden

5 § 338 Delårsredovisning 2019-06-30, Lapplands kommunal- 5 19/01547 § 5
förbund

6 § 352 Vision för nya kulturhuset 6 18/01421 § 6

7 § 353 Budget 2020 samt treårsplan 2020-2022, Konstmuseet i 7 19/01358 § 7
Norr



Ks 200127 2 (3)

8 § 4 Tilläggbudgetering driftbudget 2020, överför- 8 19/00618 § 8
myndarnämnden

9 § 5 Reglemente Instruktion för krisledningsnämnd 9 19/01639 § 9

10 § 6 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 10 19/01310 § 10
(SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 2019, 
delgivning, socialnämnden

11 § 9 Överföring av budget för pågående investeringsprojekt 11 20/00102 § 11
från 2019 till 2020

12 § 10 Revidering av driftbudget 2020-2023 för 12 19/00618 § 12
kommunstyrelsen

13 § 20 Budgetdirektiv för planeringsperiod 2021-2023 13 20/00087 § 13

14 § 21 Delårsredovisning 2019, Konstmuseet i Norr 14 19/01617 § 14

15 § 23 Detaljplan för Industrin 9:7, etapp 2, antagande 15 16/01150 § 15

Ks 191209 

16 Motion

a § 320 Rättvisa betyg i Kirunas skolor, väckt av Gunnar 16a 18/00700 § 16
Selberg (C)

b § 322 30 km sträckor, väckt av Mats Fredlund (SD) 16b 19/01342 § 17

Ks 200127

c § 1 Initiativ för bättre sjukvård i Kiruna, väckt av 16c 19/01493 § 18
Mats Taaveniku (S)

d § 2 Bengt Hultqvist väg, väckt av Mats Holmström (C) 16d 19/00415 § 19

Ks 191209

Medborgarförslag

e § 324 Utbyggnad av parkeringen i Vassijaure, väckt av 16e 09/00533 § 20
Peter Mågård



3 (3)

f Överlämnande av motioner 16f § 21

17 Val 17 20/00050 § 22

18 Information om stadsomvandling 18 12/01245 § 26

Mattias Timander (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

Anmälan av insynspolitiker § 23

Fråga, Nedskärningar i äldreomsorgen utan att risk- 20/00200 § 24
och konsekvensanalys genomförs

Fråga, Planerad stängning av Rosengården 20/00201 § 25

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 2020-02-17  2

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande

§ 1 2019.00074 900

Avsägelser 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Arvid Åhrbergs (FI) avsägelse som ersättare i miljö- och byggnämnden 

att godkänna Karin Uusitalos (C) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

att godkänna Karin Uusitalos (C) avsägelse som ersättare i överförmyndarnämnden 

att godkänna Ulf Isakssons (SJVP) avsägelse som ledamot i Tekniska Verken i Kiruna AB 

att godkänna Ulf Isakssons (SJVP) avsägelse som ledamot i Kiruna Kraft 

att godkänna Lisa Forsbergs (FI) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 

att godkänna Lisbet Isakssons (V) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 
_____ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-02-17  3  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 2    2019.00074  900 
       
 
Röstsammanräkning  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2019-11-27 från länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2019-11-27 till och med den 14 oktober 2022 efter Ruth 
Thylin, Kristdemokraterna, har utsetts Tommy Vasara-Hammare, Kristdemokraterna.  
 
Föreligger beslut 2020-02-14 från länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ledamot i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2020-02-14 till och med den 14 oktober 2022 efter Karin 
Uusitalo, Centerpartiet, har utsetts Elisabeth Fors, Centerpartiet.  
 
Vidare framgår av aktuellt protokoll att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden från och med 
2020-02-14 till och med den 14 oktober 2022 efter Elisabeth Fors, Centerpartiet, har utsetts Göran 
Johansson, Centerpartiet. 
_____  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 3     2019.00619  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering. kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, 
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, objekt Parkeringshus tomt 10, 
kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för en genomlysning av projektkostnader och 

byggherrekostnader innan beslut 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-11-15 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunfullmäktige 
beslutar 2018-12-10, § 128, att godkänna förslag till köpeavtal, entreprenadavtal samt avtal om 
parkeringsköp för att upprätta ett parkeringshus på tomt 10 samt att inarbeta nytt objekt Parkeringshus 
i kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2019. Budgeten för befintligt entreprenadavtal är 
60,085 mnkr. 
 
Parkeringshuset blir delvis kringbyggt av Scandic hotell. Bägge byggnadskropparna uppförs av bygg-
bolaget Skanska. För att möjliggöra Kiruna kommuns åtaganden har en projektledning upphandlats. 
 
Under byggnationen har även projektering av ett färdigställande av parkeringshuset utförts som 
inkluderar montering och inköp av inbyggnadsdetaljer i betongstommen till en budgeterad kostnad av 
38 mnkr. 
 
Kalkyl och bedömda kostnader för färdigställande av parkeringshuset: 
1. Nedlagda och tillkommande projekteringskostnader 6 mnkr 
2. Projektledning    2,5 mnkr   
3. Markvärmerör    0,35 mnkr 
4. Byggherrekostnader    4,5 mnkr 
5. Färdigställandekostnad    11,65 mnkr 
6. Tillkommande okänt (äta)   12, 76 mnkr 
     Summa     38 mnkr 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-12-09, § 334, att ge kommunkontoret i uppdrag att utarbeta förslag 
till driftformer för p-verksamheten samt inför budgetberedningen för år 2021 beräkna driftkostnaderna 
av parkeringshuset tillsammans med Kirunabostäder AB samt att fullfölja upphandling för att 
färdigställa byggprojektet.  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverk-
samhet kommunala fastigheter, tilläggsbudgeteras 38 mnkr, objekt P-hus tomt 10 (IV-10926). 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§  forts    2019.00619  906 
 
 
av Stefan Sydberg (M) med bifall av Gunnar Selberg (C) och Sten Nylén (-) 
 
att kommunstyrelsens förslag ändras vad gäller tilläggsbudgetering från 38 mnkr till 28,24 

mnkr, varav 3 mnkr är äta-kostnader 
 
av Roger Suup (S) med bifall av Mats Taaveniku (S), Lars Törnman (S) och Sten Stridsman 

(V) 
 
att ärendet återremitteras för en genomlysning av projektkostnader och byggherrekostnader 

innan beslut 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Krister Pounu (KD)    
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag  
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med ärendet avgörs idag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med ärendet avgörs senare röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 21 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
_____    
 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 4    2019.00114  600 
 
 
Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun, kultur- och utbildningsnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun  
 
att kultur- och utbildningsnämnden årligen redovisar en utvärdering av strategins mål till 

kommunstyrelsen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2018-10-18 från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att nämnden 
tidigare fattat ett beslut 2017-09-21, § 130, att anta handlingsprogrammet för barn- och 
ungdomspolitisk strategi för Kiruna kommun. Då nämnden tog formellt beslut istället för att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i ärendet, tas det ärendet upp till nämnden för nytt beslut. 
 
Av protokollet 2017-09-21, § 130, framgår bland annat att revidering av det barn- och ungdomspolitiska 
handlingsprogrammet har resulterat i en barn- och ungdomspolitisk strategi för Kiruna kommun och 
ska nu också inkludera kommunala bolag. Barn- och ungdomspolitiska strategin har tagit hänsyn till att 
barnkonventionen har utretts och arbete på regeringsnivå har inletts för att den ska bli del av svensk 
lagstiftning. I och med revideringen har innehållet i barn- och ungdomspolitiska strategin förändrats. 
Målgruppen för strategin, alla mellan 0-25 år, är densamma som tidigare. 
 
De uttalade övergripande målen i barn- och ungdomspolitiska strategin utgår från fyra huvudartiklar i 
Förenta Nationernas (FN:s) barnkonvention. Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för att barn- och 
ungdomspolitiska strategin implementeras och efterföljs i Kiruna kommuns nämnder, styrelser och 
bolagsstyrelser. Till stöd för nämnder, styrelser, bolagsstyrelser och verksamheter finns en checklista 
för barn- och ungdomsperspektiv, råd till upprättande av djupare barnkonsekvens-analys samt en 
checklista för uppföljning och redovisning. Områdena kultur och språk, utbildning, hälsa, delaktighet 
och inflytande, trygghet och säkerhet samt fritid kan i olika omfattning beröra strategins övergripande 
mål. Därmed rekommenderas att de ovan nämnda områdena behandlas i de underlag som tas fram 
inför beslut. 
 
Förslaget till barn- och ungdomspolitisk strategi har skickats på remiss till stadsbyggnadsförvaltningen, 
miljö- och byggnämnd, socialnämnd, överförmyndarnämnd, Kirunabostäder, Tekniska verken, 
Lapplands kommunalförbund - Hjalmar Lundbohmskolan och verksamheter inom kultur- och 
utbildningsnämnden. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta ”Barn- och ungdomspolitisk strategi 2017-2020”, 

daterad 2017-07-12 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2019-03-11, § 74, att återremittera ärendet till den nya kultur- och 
utbildningsnämnden för ytterligare beredning. 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 4 forts    2019.00114  600 
 
 
Föreligger protokoll 2019-09-19, § 86, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att 
förvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag till strategi.  
 
Följande redaktionella ändringar har genomförts: 
-  Borttagande av årtal. 
-  Borttagande av meningen ”Utvärdering och resultat av arbete ska återföras till barn och ungdomar 

som finns i kommunen.” under kapitel 3 Genomförande och uppföljning 
-  Tillägg i kapitel 2 Övergripande mål och i kapitel 4 Barnkonventionen; att regeringen den 13 juni 

2018 fattat beslut att barnkonventionen blir del av svensk lagstiftning den 1 januari 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  uppdra åt förvaltningen att flytta punkt 4 i strategin till dess inledning eller bakgrund 
 
att  efter gjord korrigering enligt Magnus Gustafssons yrkande föreslå kommunfullmäktige att 

anta ”Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-12-09, § 337, att Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun 
antas samt att kultur- och utbildningsnämnden årligen redovisar en utvärdering av strategins mål till 
kommunstyrelsen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Åsa Larsson Blind (SL) 
 
att på sid 5, under rubriken Kultur och språk, bör texten omformuleras enligt 

barnkonventionen 
 
att Mats Taaveniku (S)  
 
att kommunstyrelsens 2:a att-sats förtydligas med att även gälla årlig redovisning från 

samtliga nämnder och bolag 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Alex (FI), Siv Henriksson (V), Annica Henelund (C), Magnus 
Gustafsson (C) och Sirpa Bäckström (S) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Åsa Larsson Blinds och Mats Taavenikus yrkande 
under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Noteras till protokoll av Siv Henriksson (V) att Vänsterpartiet motsätter sig den redaktionella 
ändringen under kapitel 3 i förslaget barn- och ungdomspolitiskt strategi i Kiruna kommun där man 
tagit bort meningen ”Utvärdering och resultat av arbete ska återföras till barn och ungdomar som finns 
i kommunen” vill Vänsterpartiet behålla. 
_______    
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§ 5    2019.01547  663 
 
 
Delårsredovisning 2019-06-30, Lapplands kommunalförbund  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna delårsrapport och revisionsutlåtande för Lapplands kommunalförbund 2019  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-09-11, § 69, från Lapplands kommunalförbund av vilket framgår att direk-
tionen beslutar att balanskravsutredningen ska kompletteras med uppgift om storleken på det över-
skott som krävs år 2020 för att balanskravet ska uppnås, att med denna justering godkänna delårsredo-
visning LKF 2019-06-30, att uppdra till kansliet att föra dialog med revisorerna gällande delårsredovis-
ningen samt att delårsredovisningen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för beslut. 
 
Av delårsrapporten framgår bland annat att driftredovisningen visar att kommunalförbundets kost-
nader vid halvårsskiftet överstiger intäkterna med - 8 441 tkr. Den främsta orsaken är feriesemester- 
och uppehållslöneskuldernas resultatpåverkan vid periodens utgång. Utöver dessa skulders resultat-
påverkan återstår ett positivt delårsresultat om + 485 tkr. Enligt direktionens plan för återställande av 
tidigare års underskott skulle intäkterna vid halvårsskiftet överstiga kostnaderna med +2 925 tkr. Den 
främsta orsaken till avvikelsen är att beslutade besparingar inom gymnasienämndens verksamheter 
ännu inte fått full effekt. 
 
Föreligger utlåtande 2019-09-17 från Lapplands kommunalförbunds revisorer av vilket framgår att 
revisorerna har översiktligt granskat förbundets delårsrapport, en översiktlig granskning är väsentligt 
begränsad och är mer inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. 
 
Revisorerna gör följande bedömning: 
-  Avvikelse mot lag och god sed sker avseende värdepapper som inte är upptagna till verkligt värde i 

enlighet med 7 kap. 6 § LKBR. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att 
balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2019 till följd av tidigare års underskott. 

-  Revisorernas bedömning är att det prognostiserade resultatet är förenligt med god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Detta då samtliga finansiella mål beräknas att uppnås under 
2019. 

-  Revisorerna bedömer, utifrån delårsrapporten återrapportering, att verksamhetens prognostiserade 
utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-12-09, § 338, att delårsrapport och revisionsutlåtande för Lapplands 
kommunalförbund 2019 godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
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§ 6    2018.01421  262 
 
 
Vision för nya kulturhuset  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta vision för Kirunas kulturhus enligt nedan: 
 

Kiruna har en lång tradition av kultur i olika former och uttryck ända sedan Hjalmar 
Lundbohms tid. Kulturhuset, Kirunas och regionens nya landmärke ska bidra till stadens 
attraktivitet och vara en samlingsplats där kultur, utbildning, föreningsliv och näringsliv 
möts och ger energi och tillväxt till kommunen. 
 
Kulturhuset ska vara en mötesplats som genomsyras av mångfald och tillväxt. Det ska 
vara ett gemensamt hus för kommuninvånare i alla åldrar att samlas i både till vardag och 
fest. 

 
Kulturhuset ska innehålla en blandning av verksamheter: bibliotek, Ungdomens hus, bio, 
konsthall, konferenser, kongresser, egen programverksamhet. Kulturhuset ska med sin 
verksamhet vara en resurs för föreningsliv, hotell och övrigt näringsliv.  

 
Kulturhuset ska ha en varm och välkomnande atmosfär där värdskap och fokus på 
besökarna är i centrum. Genom ett attraktivt och varierat programutbud ska huset vara en 
naturlig samlingsplats för kommuninvånarna och hela regionen. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-12-03 från kommunkontoret av vilken framgår att förvaltningen förbereder 
tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltningen och Kirunabostäder AB för etablering av nya 
kulturhuset och flytt av berörda verksamheter inför drifttagande vid årsskiftet 2020/2021. En viktig 
grund för ett framgångsrikt kulturhus bygger på en förankrad vision för verksamheten som synliggör 
kommunens ambition med sitt nya kulturhus.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen och kommunkontoret har i samverkan med kommunledningen 
utarbetat förslag till vision som bygger på ett växelspel mellan kultur, föreningsliv, näringsliv och 
kommunal verksamhet med en kärna av eget programutbud. Som framgår av visionen så är målsätt-
ningen att kulturhuset ska vara Kirunabornas allrum samtidigt som det ska komplettera reseanled-
ningarna till Kiruna både vad gäller volym liksom bredd av besökare. 
 
En preliminär årsbudget för år 2020 är framtagen för flytt och etablering av kulturhuset där den totala 
budgeten är 2,5 mnkr. Budgeten är baserad på två heltidstjänster varav merparten av kostnaderna 
föreslås vara stadsomvandlingsfinansierade. Etableringen av kulturhuset innebär en ambitionshöjning 
jämfört med dagens Folkets hus och kommunkontoret bedömer att en kommunal medfinansiering av 
projektbudgeten på 730 tkr är motiverad. Kommunkontoret behöver återkomma med kompletterande 
projektbudget i början av år 2020 när planeringen hunnit konkretiseras. 
 
Projektdirektiv behöver fastställas för kulturhusprojektet under projektperioden. En projektplan 
behöver utarbetas för samma period för att skapa tydlighet, struktur samt avgränsning i arbetet under 
etablerings- och flyttprojektet. Detta kan färdigställas så snart de personella resurserna är på plats. 
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Kommunen behöver också avsätta tid inom befintliga specialistkompetenser i den kommunala 
organisationen för att stötta projektet vad gäller exempelvis juridik, inköp, personal och ekonomi inför 
etableringen av det nya kulturhuset och dess driftorganisation. Under projektperioden kommer troligen 
också investeringsmedel att behöva äskas från kommunkontoret och berörda verksamheter för 
komplettering som inte kunnat förutses tidigare och som berör ambitionshöjningen. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-12-09, § 352, att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens driftbudget för 
kommunkontoret år 2020 med 730 tkr till kulturhusets etablerings- och flyttkostnader samt att medel 
om 730 tkr tas år 2020 från kostnadsställe 905101, kommunstyrelsens oförutsedda, och överförs till 
nytt kostnadsställe Kulturhuset.  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att vision för Kirunas kulturhus antas enligt nedan: 
”Kiruna har en lång tradition av kultur i olika former och uttryck ända sedan Hjalmar Lundbohms tid. 
Kulturhuset, Kirunas och regionens nya landmärke ska bidra till stadens attraktivitet och vara en 
samlingsplats där kultur, utbildning, föreningsliv och näringsliv möts och ger energi och tillväxt till 
kommunen. 
 
Kulturhuset ska vara en mötesplats som genomsyras av mångfald och tillväxt. Det ska vara ett 
gemensamt hus för Kirunabor i alla åldrar att samlas i både till vardag och fest. 
 
Kulturhuset ska innehålla en blandning av verksamheter: bibliotek, Ungdomens hus, bio, konsthall, 
konferenser, kongresser, egen programverksamhet. Kulturhuset ska med sin verksamhet vara en resurs 
för föreningsliv, hotell och övrigt näringsliv.  
 
Kulturhuset ska ha en varm och välkomnande atmosfär där värdskap och fokus på besökarna är i 
centrum. Genom ett attraktivt och varierat programutbud ska huset vara en naturlig samlingsplats för 
Kirunaborna och hela regionen.” 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Stridsman (V) med bifall av Siv Henriksson (V), Thore Johansson (C) och Per-Gustav 

Idivuoma (SL) 
 
att i visionen ändras ordet Kirunabor till kommuninvånare  
 
av Peter Alex (FI) 
 
att visionens 1:a och 2:a stycke ändras till nedan lydelse: 

“Kirunas och regionens nya landmärke ska bidra till kommunens attraktivitet och vara en 
samlingsplats där kultur, utbildning, föreningsliv, och näringsliv möts och ger energi, 
kreativitet och hållbar tillväxt till kommunen. 

  
Kulturhuset ska vara en mötesplats som genomsyras av tillgänglighet, mångfald, 
inkludering och demokrati. Kulturhuset ger utrymme för en mångfald av konstnärliga  
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kvaliteter och kulturen ses som en självständig bärare av demokratiska värderingar” 

 
av Sten Nylén (-)   
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Thore Johansson (C) med bifall av Peter Alex (FI) 
 
att i första styckets första mening stryka orden ”sedan Hjalmar Lundbohms tid” till att lyda: 
 ”Kiruna har en lång tradition av kultur i olika former och uttryck.”  
 
Mötet ajourneras i 1 timme. 
 
Mötet återupptas. 
 
av Åsa Larsson Blind (SL) 
 
att Thore Johanssons yrkande bifalles med den ändringen att ordet kultur ändras till kulturer 
 
av Annica Henelund (C) med bifall av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag vad gäller visionens 2:a stycke ändras ordet Kirunabor till 

kommuninvånare enligt nedan: 
”Det ska vara ett gemensamt hus för kommuninvånare i alla åldrar att samlas i både till 
vardag och fest” 

  
av kommunstyrelsens förslag vad gäller visionens 4:e stycke, 2:a meningen, ändras ordet 

kirunaborna till kommuninvånarna enligt nedan: 
 ”Genom ett attraktivt och varierat programutbud ska huset vara en naturlig samlingsplats 

för kommuninvånarna och hela regionen” 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att Thore Johanssons yrkande avslås 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Mats Fredlund (SD), Lars Törnman (S), Magnus 
Gustafsson (C) och Rune Lans (C) 
  
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Alex yrkande under proposition och finner 
därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Sten Stridsmans m fl ändringsyrkande ska bifallas 
eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Thore Johanssons ändringsyrkande ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma 
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Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Åsa Larsson Blinds ändringsyrkande ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Annica Henelunds m fl ändringsyrkanden ska 
bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
______   
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§ 7    2019.01358  650 
 
 
Budget 2020 samt treårsplan 2020-2022, Konstmuseet i Norr 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa budget år 2020 för Konstmuseet i Norr med 4,4 mnkr  
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens driftbudget för år 2020 medel om 400 tkr för 

Konstmuseet i Norr  
 
att överlämna medel om 400 tkr till budgetberedningen för inarbetande i kommunstyrelsens 

driftbudget för år 2021 framöver 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-08-22, § 51, från Konstmuseet i Norr av vilket framgår att museets budget för 
budget 2020 är på samma nivå som budget 2019 för att visa hänsyn till utfallet under första verksam-
hetsåret samt pågående utvecklingsprojekt. Den ekonomiska treårsplanen 2020–2022 innehåller 
äskande av ca 5 % höjning i verksamhetsmedel år 2021. För år 2022 äskas ca 5 % höjning av investe-
ringsbidrag för samlingsinköp.  
 
Konstmuseet i Norrs direktion beslutar således 
 
att anta budget 2020 och lämna den till förbundsmedlemmarna för erforderlig hantering 
 
att anta ekonomiplan 2020-2022 och lämna den till förbundsmedlemmarna för erforderlig 

hantering 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-12-09, § 353, att budget år 2020 för Konstmuseet i Norr fastställs med 
4,4 mnkr. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
att kommunstyrelsens driftbudget för år 2020 tilläggsbudgeteras medel om 400 tkr för 

Konstmuseet i Norr  
 
att medel om 400 tkr överlämnas till budgetberedningen för inarbetande i 

kommunstyrelsens driftbudget för år 2021 framöver 
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Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Gunnar Selbergs tilläggsyrkanden ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
_____ 
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§ 8    2019.00618  906 
 
 
Tilläggsbudgetering driftbudget 2020, överförmyndarnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla överförmyndarnämndens anhållan om tilläggsbudgetering av driftbudget 2020 

med 700 tkr   
 
att överlämna medel om 700 tkr till budgetberedningen för inarbetande i överförmyndar-

nämndens driftbudget för år 2021 framöver 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-12-04, § 100, från överförmyndarnämnden av vilket framgår att nämnden 
äskar om tilläggsbudgetering med sammanlagt 1 200 mnkr varav 500 tkr skulle gå till att finansiera den 
handläggartjänst som är nödvändig för rättssäker handläggning och rimlig arbetsmiljö och som idag är 
ofinansierad, 500 tkr skulle gå till anställningen av en administratör som kan arbeta med att trygga 
uppfyllnad av förvaltningslagens krav och retroaktiv granskning samt frigöra handläggarna för arbete 
med att ta tillvara huvudmannens rätt. 200 tkr äskas för att säkerställa att nämnden har tillräckliga 
medel för att betala arvoden till ställföreträdare. 
 
Konsekvenserna av en utebliven tilläggsbudgetering blir brister i rättssäkerheten i handläggning och att 
de senaste årens framgångsrika arbetsmiljöarbete riskerar att omintetgöras. 
 
Nämnden har under 2019 dragit över sin budget med ca 700 tkr för att kunna upprätthålla en 
bemanning som möjliggör myndighetsutövning på rättssäker miniminivå. Orsakerna till överdraget är 
kostnader för ersättning till ställföreträdare och kostnader för en handläggare. Inför 2018 och 2019 har 
medel äskats för finansiering av dessa poster, något som avslagits av kommunfullmäktige. 
 
Nämnden har som följd beslutat om halvering av arvodena för ställföreträdare för ensamkommande 
flyktingbarn, något som inte räcker för att balansera budgeten. Expeditionens personal består av tre 
handläggare på heltid och en granskare på 25 % som till största delen finansieras av statliga medel. 
Expeditionen har ingen administratör och inte heller någon chef som finansieras av egna medel utan 
denna funktion delas med miljö- och byggnadsförvaltningen och chefens lön betalas ur miljö- och 
byggnadsnämndens budget. Det finns ingen överbyggnad att skära ned på utan alla resurser används 
för myndighetsutövning mot allmänheten. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att  överförmyndarnämnden beslutar att anta äskandet som sitt eget och skicka det vidare till 

kommunfullmäktige för beslut 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-01-27, § 4, att överförmyndarnämndens anhållan om tilläggsbudge-
tering av driftbudget 2020 bifalles med 700 tkr. 
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Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
att medel om 700 tkr överlämnas till budgetberedningen för inarbetande i överförmyndar-

nämndens driftbudget för år 2021 framöver 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att överförmyndarnämndens anhållan bifalles med 1,2 mnkr 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att Mats Taavenikus yrkande avslås 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsen förslag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Mats Taavenikus yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 20 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Gunnar Selbergs tilläggsyrkande ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
 
Mats Taaveniku (S) anmäler Socialdemokraternas reservation mot beslutet till förmån för eget förslag  
______ 
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§ 9    2019.01639  160 
    
 
Reglemente Instruktion för krisledningsnämnd 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reglemente Instruktion för krisledningsnämnden enligt förslag, daterad 2019-12-10 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-12-12 från kommunkontoret av vilken framgår att det föreligger ett behov av 
en ny/reviderad instruktion för krisledningsnämnden. I varje kommun ska det finnas en nämnd för att 
fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Enligt reglemente för kommunstyrelsen 
utgör dess arbetsutskott kommunens krisledningsnämnd. Med en extraordinär händelse avses i Kiruna 
kommun en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller över-
hängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
en kommun. 
 
Av kommunens plan för hantering av extraordinära händelser samt instruktion för krisledningsnämnd 
från 2011, framgår uppgifter, roller och ansvar för krisledningsnämnden. Ny plan, Krisplan - för 
hantering av extraordinära händelser, är upprättad och beslutad av kommundirektör 2019-12-20 i 
enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2019-11-25, § 135. 
 
De kompletteringar/förändringar som är införda i förslag till ny/reviderad instruktion för krislednings-
nämnden är följande: 
I varje kommun ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid, lag 2006:544, 2 kap § 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krislednings-
nämnd.  
 
Krisledningsnämnden ska förutom den instruktion som följer av lag eller annan författning i sitt arbete 
följa kommunens fastställda krisplan - plan för hantering av extraordinära händelser. Beslutsordningen 
ska återgå till det normala så snart som situationen så medger, varvid krisledningsnämnden ska besluta 
att verksamheten ska upphöra. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan besluta att krisled-
ningsnämndens verksamhet föranledd av en extraordinär händelse inte längre behövs och skall 
upphöra (Lag 2006:544, 2 kap §§ 4-6). 
 
Det som avser krisledningsnämndens arbete enligt punkt 2 ovan rör proportionalitet vid hantering av 
en kris/händelse samt de nationellt fastslagna principerna för krishantering och gemensamma grunder 
för samverkan och ledning, MSB, 2018, Gemensamma grunder för samverkan och ledning, MSB 777, 
samt fördelning av kommunala sammanträdeslokaler för krisledning. Instruktionen i punkt 2 bedöms 
underlätta och förtydliga krisledningsnämndens uppdrag och arbete. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-01-27, § 5 att reglemente Instruktion för krisledningsnämnden antas 
enligt förslag, daterad 2019-12-10. 
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Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Peter Alex (FI) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 
2019, delgivning, socialnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga sammanställningen och redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-11-19, § 381, från socialnämnden av vilket framgår att socialtjänstlagen 16 
kap 6 h § samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § h, finns reglerat att social-
nämnden till kommunfullmäktige skall lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt LSS 9 § samt SoL 4 kap 1 §, som inte kunnat verkställas inom tre månader från 
dagen för respektive beslut samt om det varit avbrott i tre månader eller mer, i ett redan fattat beslut. 
Nämnden skall vidare ange vilken typ av insatser dessa beslut gäller, samt hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut.  
 
I statistikrapporten för kvartal 3-2019, har 24 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, fyra ärenden avser 
kontaktperson enligt LSS, fem ärenden avser särskilt boende enligt LSS och 14 ärenden avser särskilt 
boende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen SoL. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-01-27, § 6, att sammanställningen och redovisningen delges 
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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Överföring av budget för pågående investeringsprojekt från 2019 till 2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  överföra budget om 697 523 307 kr för pågående investeringsprojekt från år 2019 till år 

2020 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-01-24 från kommunkontoret av vilken framgår att utfallet för perioden är 
1 395 052 755 kr och totalbudgeten är på 2 084 641 974 kr. Stadsomvandlingens budget för pågående 
investeringsprojekt står för 454 152 tkr och skatte- och taxafinansierade projekt för 243 372 tkr.  
 
Totalt överförs budget för pågående projekt med 697 523 307 kr, vilket är en minskning från före-
gående år då det överfördes budget med 1 031 138 462 kr varav skatte- och taxafinansierade projekt 
stod för 326 470 184 kr. 
 
Avslutade projekt ger tillbaka en budget om 375 988 kr. Det är många projekt som är färdigställda men 
alla kostnader har inte inkommit vilket gör att de anses aktiva tills sista fakturan inkommit. En jäm-
förelse mot föregående år då överskottet blev 52 117 485 kr, men då genomfördes en stor genomgång av 
gamla icke aktuella och ej påbörjade projekt vilka togs bort. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-01-27, § 9, att överföra budget om 697 523 307 kr för pågående 
investeringsprojekt från 2019 till 2020. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Revidering av driftbudget 2020-2023 för kommunstyrelsen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  tilläggsbudgetera kommunstyrelsens driftbudgetram med 21 412 tkr för år 2020 och  

26 090 tkr för år 2021 och framåt, varav uppdragsverksamhet kommunala fastigheter 
tilldelas 12 055 tkr   
 

att  uttag av resultatutjämningsreserven, RUR, med 10 000 tkr läggs in i beräkningen av 
kommunens driftbudget för år 2020 

 
att  fastställa nämndernas driftbudgetram för år 2020 och flerårsplan 2021-2022 enligt 

Sveriges kommuner och regioners cirkulär 19:59, inklusive uttag ur resultatutjäm-
ningsreserven, enligt nedan: 
Enligt SKL cirkulär 19:59     
Befolkningsantagande, egen prognos 22 877 22 902 22 952 23 027 
Beräkningsunderlag 2020 2021 2022 2023 

Skatteintäkter inkl. avräkning 1 382 649 1 397 341 1 430 173 1 473 536 

Statsbidrag/avgift (utjämningen) 120 445 139 842 147 046 146 474 

Fastighetsavgiften 58 158 59 947 59 947 59 947 

Välfärdsmiljarder 2017-2021 4 778      

Välfärdsmiljarder 2020---generella 7 753 7 753 7 753 7 753 

Summa intäkter 1 573 783 1 604 883 1 644 919 1 687 710 

Övriga finansposter - ej fördelade -103 249 -132 795 -158 541 -177 000 

Summa Intäkter - övrig finans 1 470 534 1 472 088 1 486 378 1 510 710 

Fastställda ramar KF 2019-11-25/26      

Kommunstyrelsen -360 138 -357 321 -357 210 -357 210 

Kultur- och utbildningsnämnden -504 773 -504 774 -504 774 -504 774 

Socialnämnden -567 016 -567 016 -567 016 -567 016 

Miljö- och byggnämnden -42 699 -42 699 -42 699 -42 699 

Överförmyndarnämnden -2 419 -2 419 -2 419 -2 419 

Revision -1 770 -1 770 -1 770 -1 770 

Valnämnd 0 0 0 0 

Summa nämnder -1 478 815 -1 475 999 -1 475 888 -1 475 888 
Budgeterat resultat -8 281 -3 911 10 490 34 822 

Målsättningar         

Kommande beslut         

Konstmuseet i Norr, tilläggsbudgering  -400       
Överförmyndarnämnden, 
tilläggsbudgetering -700       
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Miljö- och byggnämnden, 
tilläggsbudgering 

-600       

Uttag ur RUR 10 000       

Återställning eget kapital 0 -7 200 -7 400 -7 000 

Överskottsmål 2 % 2020-2022 0 -30 744 -31 544 -32 400 
Utdelningsbart överskott/budget i 
balans 

19 -41 855 -28 454 -4 578 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-01-22 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunstyrelsen samt 
övriga nämnder fick, inför budget 2019-2021, en besparing på 2 % för samtliga nämnder och styrelser 
år 2019-2021, För kommunstyrelsen och dess förvaltningar blev det besparing även år 2020 med 10 % 
samt 15 % 2021. Allt beräknades på budgetramarna 2019-2021 som tagits fram inför budgetarbetet.  
 
Kommunstyrelsens verksamheter består i stort av övergripande stödfunktioner samt samordning av 
politik och uppdragsverksamhet med flera, vilket är ett arbete verksamheten utför för hela kommunen 
samt verksamhet som förvaltningen förvaltar men inte kan påverka. Detta gör det svårt att bespara rakt 
av på hela kommunstyrelsens budgetram. Utifrån detta så har kommunkontoret räknat om bespa-
ringen, på uppdrag av kommunledningen, där dessa verksamheter har exkluderats. Utifrån den omräk-
ningen av kommunstyrelsens besparing som genererar en tilläggsbudgetering till kommunstyrelsens 
budgetram samt uppdraget att tilläggsbudgetera uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, som går 
med stort underskott, krävs omräkning av hela budgeten. 
 
Uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, som ligger under kommunstyrelsen, kommunkontorets 
förvaltningsbudgetram, förvaltar kommunens fastighetsbestånd. Uppdraget har underskottstäckts med 
ca 7 000 tkr 2018 och 8 000 tkr för 2019. Under åren har mediakostnader ökat så även underhålls-
behovet samt att även utebliven tilläggsbudgetering av löner och andra behov gjort att verksamhets-
anslaget gröpts ur och påverkar fastighetsunderhållet. För att undvika kapitalförstöring vill kommun-
ledningen tilläggsbudgetera uppdragsverksamhet kommunala fastigheter med deras ökade behov om 
12 055 tkr. Detta utgör en utökning av kommunstyrelsens budgetram samt omberäkning av år 2020 års 
budget då överskottet enbart är 5 000 tkr. 
 
Förändringar som skett är att regeringen gått ut med förhandsuppgifter om att i vårpropositionen 
kommer nya välfärdsmedel i form av generellt statsbidrag antas. Det bidraget skulle generera, enligt 
Sveriges kommuner och regioners beräkningar, 339 kr/invånare vilket ger 7 753 tkr. Detta tillskott är 
medräknat i beräkningen av den nya budgeten. Dock har siffrorna för befolkningsantaganden för 2021-
2023 ner reviderats då befolkningssiffran för 1/11-2019 gick ner. Detta påverkar budgetberäkningarna. 
Sammantaget kommer inte intäkter överstiga kostnaderna.  
 
Kommunallagen kräver budget i balans. Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämnings-
reserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Eftersom kommunen aldrig 
vet hur lång en pågående lågkonjunktur kommer att vara är det inte tillåtet att disponera hela RUR 
under det första året av en lågkonjunktur utan en del av reserven sparas till de kommande åren. På så  
sätt kan kommunen mellan åren arbeta med olika kombinationer av åtgärder i verksamheten och 
disponering av RUR. Avsättning i eget kapital för RUR återfinns i kommunens årsredovisning och 
beloppet uppgår till 36 100 tkr. Viktigt är att påtala att detta tas från det egna kapitalet och påverkar 
soliditet mm. Om det skulle visa sig under året 2020 att verksamheterna klarar av att effektivisera,  
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övriga finansposter gör överskott eller nya statsbidrag aviseras behövs inte RURen nyttjas, detta 
redovisas i årsredovisningen för 2020. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-01-27, § 10, att kommunstyrelsens driftbudgetram tilläggsbudgeteras 
med 21 412 tkr för år 2020 och 26 090 tkr för år 2021 och framåt, varav uppdragsverksamhet kommu-
nala fastigheter tilldelas 12 055 tkr, att uttag av resultatutjämningsreserven, RUR, med 8 300 tkr läggs  
in i beräkningen av kommunens driftbudget för år 2020 samt att nämndernas driftbudgetram för år 
2020 och flerårsplan 2021-2022 fastställs enligt Sveriges kommuner och regioners cirkulär 19:59, 
inklusive uttag ur resultatutjämningsreserven, enligt förslag. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att  kommunstyrelsens 2:a att-sats ändras till att uttag av resultatutjämningsreserven, RUR, 

uppräknas till 10 000 tkr  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Sten Stridsman (V), Roger Suup (S), Lars 
Törnman (S), Mats Fredlund (SD) och Stefan Sydberg (M) 
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Gunnar Selbergs ändringsyrkande ska bifallas eller avslås 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
 
Ordföranden konstaterar vidare att i övrigt föreligger endast kommunstyrelsens förslag  
_____  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-02-17  24  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 13    2020.00087  906 
 
 
Budgetdirektiv för planeringsperiod 2021-2023 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta budgetdirektiv 2021-2023 samt tidplan för budgetarbetet 
 
att anta kommunkontorets samtliga mallar inför budgetarbetet och därmed ska samtliga 

förvaltningar använda dessa från och med år 2020 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-01-21 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunstyrelsen leder 
och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Här ingår 
att besluta om direktiv för hur kommunens arbete med budgeten ska bedrivas och vilka förutsättningar 
som finns för kommande budgetår och planår. 
 
Av budgetdirektivet framgår bland annat att det senaste skatteprognosunderlaget som finns tillgänglig, 
Sveriges kommuner och regioner cirkulär 19:59, samt andra förutsättningar som tagits hänsyn till i 
budgetdirektivet visar på att det inte finns utrymme för ramförstärkningar. För att möjliggöra åter-
ställning av eget kapital, öka investeringarnas självfinansieringsgrad, amortera på lån, ha buffert för 
eventuella underskott i verksamheterna så krävs överskottsmål om ca 2 %. 
 
Kommunen gick från en befolkningsmängd 2018-11-01 på 22 967 invånare till 22 877 invånare den 
2019-11-01 vilket är -90 (-203) invånare som slår negativt i beräkningsmallen. Befolkningen per den 
2019-12-31 kommer ut i början av februari men för 2018 så ökade befolkningen till beräkningen av 
årssiffrorna. Ett stort antal bostäder släpps under år 2020 och analysen är därför att befolkningsminsk-
ningen kommer att dämpas och prognosticeras att öka. Den skatteunderlagsprognos som prognosen för 
Kiruna baseras på är Sveriges kommuner och regioners cirkulär 19:59 med befolkningsutfallet 22 902 
för 2021, och befolkningsprognoserna 22 952 för 2022 och 23 027 för 2023. 
 
Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 20 januari ett förslag om tillskott till kommuner 
och regioner. Det kommer att rymmas i vårändringsbudgeten för år 2020. Förslaget innebär att 5 mdkr 
ska tillskjutas sektorn redan under år 2020; 3,5 mdkr av dessa avser kommuner och 1,5 mdkr avser 
regioner. Enligt förslaget kommer dessa medel inte påverka tidigare aviserade förändringar inför år 
2021. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-01-27, § 20, att budgetdirektiv 2021-2023 samt tidplan antas för 
budgetarbetet samt att kommunkontorets samtliga mallar inför budgetarbetet antas och därmed ska 
samtliga förvaltningar använda dessa från och med år 2020. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
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att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Peter Alex (FI) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Delårsredovisning 2019, Konstmuseet i Norr 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna delårsredovisning 2019 för Konstmuseet i Norr 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-08-22, § 50, från Konstmuseet i Norr av vilken framgår att direktionen antar 
delårsrapport 2019-01-01--2019-06-30 och lämna den för revision. 
 
Av delårsredovisningen framgår bland annat att Konstmuseet i Norr erhåller sin grundfinansiering av 
förbundsmedlemmarna Region Norrbotten 60 % och Kiruna kommun 40 %. Förbundsmedlemmarna 
har i samband med att anta förbundsordningen och grunda kommunalförbundet tagit övergripande 
finansieringsbeslut för åren 2017-2019. Region Norrbotten har i början av 2019 erhållit statlig 
finansiering för Konstmuseet i Norrs verksamhet och Statens kulturråds bidrag på 1,2 mnkr påverkar 
Konstmuseet i Norrs budget och ekonomiska förutsättningar på ett positivt sätt. I samband med statlig 
finansiering uppstod behovet att revidera budget för verksamhetsåret. 
 
Reviderad budget för år 2019 är sammanlagt 12 240 tkr och utfallet fram till 2019-06-30 är 6,1 mnkr, 
varav 500 tkr avser inköp av konst vilket innehåller 50 % av 2019 års verksamhetsbidrag samt 
verksamhetsbidrag för samlingsköp från respektive förbundsmedlem. I utfallet ingår även 50 % av 
statlig finansiering. Utfallet påverkas inte av överföring av verksamhets- och inköpsmedel från 
budgetår 2018, ej heller inräknat fordran från Kiruna kommun. Under första halvåret av 2019 påverkas 
utfallet av kostnader av några betydliga avvikelser. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-12-09, § 354, att inhämta revisorernas utlåtande från Konstmuseet i 
Norr till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunstyrelsen föreslår vidare att delårsredo-
visning 2019 för Konstmuseet i Norr godkänns. 
 
Föreligger protokoll 2019-12-17, § 74, från Konstmuseet i Norr av vilket framgår att direktionen 
beslutar att lämna delårsrapport 2019 med revisorers utlåtande till förbundsmedlemmarna för erfor-
derlig hantering samt att besluta om mål för god ekonomisk hushållning vid sitt möte 2020-01-29.  
 
Av revisorernas utlåtande 2019-11-13 över delårsrapport 2019-06-30 framgår bland annat att 
revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. 
 
Följande avvikelser har dock identifierats: 
- Förvaltningsberättelsen innehåller inte uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat 

under året eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats. 
- Upplysningar om kommunalförbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 

utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs inte. 
- Ingen redovisning finns avseende kommunalförbundets investeringsredovisning. 
- Kommunalförbundet gör ingen bedömning avseende om balanskravet kommer att uppfyllas för 2019. 
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Då direktionen inte fastställt några mål för god ekonomisk hushållning varken ur ett finansiellt- eller 
verksamhetsperspektiv kan revisorerna inte uttala sig om huruvida det prognostiserade utfallet är 
förenligt med dessa mål. 
 
Med anledning av ovan lämnar revisorerna följande rekommendationer: 
- Säkerställ till årsredovisning 2019 och därefter kommande delårsrapport att förvaltningsberättelsen 

innehåller de uppgifter som framgår av Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 17, 
Delårsrapport. Vidare bör det snarast möjligt säkerställas att kraven inom Lag om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och Kommunallagen (KL) efterlevs. 

- Finansiella- samt verksamhetsmässiga mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs av 
direktionen i budgetbeslutet för 2020. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-01-27, § 21, att Konstmuseet i Norr snarast säkerställer att årsredo-
visning 2019 upprättas och redovisas i enlighet med revisorernas granskningsutlåtande och rekom-
mendationer. Kommunstyrelsen föreslår vidare att delårsredovisning 2019 för Konstmuseet i Norr 
godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____   
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Detaljplan för Industrin 9:7, etapp 2, antagande  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för Industrin 9:7, etapp 2 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-01-28, § 41, att skicka detaljplan för Industrin 9:7 ut på granskning 2. 
 
Föreligger skrivelse 2019-12-09 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen har 
varit på granskning 2 mellan 2018-12-06 till 2019-01-07. Under granskningstiden har 14 skriftliga 
yttranden inkommit. För närvarande saknas finansiering för detaljplanens genomförande. Efter den 
andra granskningsomgången har följande väsentliga revideringar gjort. Kommunstyrelsen bedömer att 
följande förändringar inte har så stor påverkan till detaljplanen att detaljplanen borde ha ett nytt 
samråd.  
 
Ändringar i planbeskrivningen: 
1. Redaktionella korrigeringar samt korrigeringar från yttranden till planhandlingar. Information om 

branddammen har tillkommit.  
2. Uppdaterad kostnadskalkyl i kap 5. 
3. Uppdaterad text om detaljplanens konsekvenser. 
 
Ändringar i plankartan: 
1. Fastighetskartan och grundkartan är uppdaterade. 
2. Markhöjden på de nya gatusträckor är lagt till på plankartan som en rekommendation av högsta 

gatuhöjd. Den kommer möjligen att justeras i projekteringen.  
3. Illustrationen av gång- och cykelvägen är tagit bort mellan Malmvägen och Industrivägens 

återvändsgränd. Illustrationslinjer är förändrade till egenskapsgränser. Därför är området för gång, 
cykel och skoter utökats på östra sidan av Österleden. Illustrationen om trafiklösningen är 
borttagen.  

4. Planbestämmelsens placering på kv Betongblandaren 1 är korrigerad. U-området är minskat i 
kvarter för att motsvara ledningsrätten.  

5. Byggrätten är utökad på den nya tomten i korsningen av Lastvägen och Österleden från e 35 till e 40. 
Byggrätt utökas med cirka 300m2. Utökning är möjligt på grund av preciserat läge av underjordisk 
branddamm. Branddammen är märkt som prickmark och beskriven tydligare i en planbestämmelse. 
På grund av det är prickmark på tomtkanterna minskat. U-området är lagt till närmast Lastvägen på 
grund av den underjordiska jordkabeln.  

6. Industrivägens vändplan är justerad.  
7. Korrigeringar av bestämmelsen ”Högsta nockhöjd i meter” i planbestämmelser.  
 
Syftet med detaljplanen är att omvandla markanvändningen i en del av industriområdet från småindus-
triområde till verksamhetsområde och handel. Detaljplanen innebär även att områdets trafiklösningar 
utvecklas då nya vägdragningar skapas. Planen möjliggör verksamheter (Z) och kontor (K) i båda fastig-
heter. I fastigheten Depån 2 medges också detaljhandel (H), med begränsning av byggnadsarea för livs-
medel. Ren handel tillåts inte i kvarteret Betongblandaren på grund av att trafikmängder skulle öka  
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väsentligt. Kvarter Betongblandarens maximal nockhöjd på södersidan av kvarteret, ökas till 15 meter. 
Nockhöjderna är oförändrade vid Industrivägen på grund av skuggningen mot bostadskvarteret. 
 
Trafikplanering har skett parallellt med detaljplaneringen och som underlag har man använt Kiruna 
kommuns allmänna planering för framtida investeringsobjekt, trafikstrategin och Kirunas nya 
centrums utvecklingsplan. Planområdets trafiklösningar är anpassade på en generell nivå med möjlig-
heter för olika typer av trafiklösningar som kommer att klaras ut vid framtida projektering. I detta fall 
är detaljplanens ambition att göra det möjligt för ett flertal olika lösningar. Det är bland annat möjligt 
att ha cirkulationsplats eller fyrvägskorsning enligt detaljplan och det finns tillräckligt med utrymme 
för det. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-01-27, § 23, att godkänna granskningsutlåtandet för granskning 2 och 
bedömer därmed att förändringar, vilka är gjorda efter granskning 2, inte leder till ytterligare grans-
kning samt att godkänna detaljplanen. Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan för Industrin 
9:7, etapp 2, antas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____   
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Motion, Rättvisa betyg i Kirunas skolor 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med minoritetsbeslut återremittera ärendet då motionen bör passera centrala elevrådet 

som remissinstans för att inhämta barn och ungas åsikt 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2018-06-18, § 80, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Gunnar Selberg (C) väckt motion i rubricerat ärende.  
 
Av motionen framgår att när en prestation av någon bedöms så påverkas bedömningen bland annat av 
vilka förväntningar läraren har på eleven. Inom psykologin kallar man det selektiv perception, vilket 
innebär att det man ser/uppfattar beror till stor del på vilka förväntningar, erfarenheter, intressen och 
behov bedömaren har. Självklart vill alla lärare vara rättvisa och göra rättvisa bedömningar men detta 
är tyvärr omöjligt så länge det ingår en subjektiv värdering av något.  
 
När en lärare ska bedöma ett prov av en elev som läraren har höga förväntningar på så är läraren mer 
benägen att lägga märke till det som är rätt och läraren tenderar att tolka det eleven skrivit som att 
eleven har förstått. Medan en bedömning av en elev som läraren har låga förväntningar på fungerar 
tvärt om. Läraren har lättare att upptäcka sådant som man förväntar sig att se, alltså brister och sådant 
som saknas i texten. Läraren ställer omedvetet högre krav på förklaringarna från en svag elev då den 
”svaga” eleven erfarenhetsmässigt brukar svara fel.  
 
Ett konkret exempel på detta är när tre elever på en gymnasieskolan södra Sverige i fjol lämnade in 
exakt samma prov men fick tre olika betyg. Det var således inte några enstaka poäng som skilde utan 
två hela betygssteg, trots att de lämnat in samma prov. Detta problem går emellertid att eliminera; 
antingen genom att proven utformas så att det inte ingår någon bedömning vid rättningen av provet, till 
exempel genom att olika svarsalternativ ges och det rätta ska markeras. Ett annat sätt att hantera detta 
och säkerställa att eleverna på våra skolor blir rättvist bedömda är att proven skrivs anonymt. Eleverna 
kan sätta en siffra, rita en teckning eller vad som helst när de lämnar in provet så att läraren inte vet 
vem som har gjort vilket prov när bedömningen görs. Efter bedömning får eleverna tillbaka provet och 
skriver dit sina namn. Denna modell har tillämpats och är ett väldigt enkelt sätt att säkerställa en rätt-
vis bedömning. De extra två minuter det tar att reda ut vem som hade ritat en stegrande snöskoter och 
vem som hade ritat en häst är det värt att offra.  
 
Steg ett i en process att nå rättvisa bedömningar på våra skolor är att medvetandegöra fenomenet med 
selektiv perception. Att inte skriva namn på provet kan man införa från den ena dagen till den andra.  
Däremot är det mer komplicerat att konstruera prov där det inte ingår någon subjektiv bedömning men 
ändå mäter kunskaper på ett tillförlitligt sätt men det är fullt möjligt.  
 
För eleverna kan ett betyg vara livsavgörande på många sätt; det kan betyda att de inte kunde utbilda 
sig till det yrke de drömt om hela livet. Även om betyget inte får någon konkret konsekvens så kan det 
knäcka en elev som förtjänade ett högre betyg och själv ”vet” om det. Det handlar inte bara om att 
säkerställa att elever får rättvisa betyg, det handlar också om att skydda lärarna från anklagelser om 
orättvisa bedömningar. 
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Det är således extremt viktigt att bedömningarna av eleverna på Kirunas skolor görs med högsta 
möjliga kvalitet. Inslag av subjektiva bedömningar ska så långt som möjligt elimineras.  
 
Med anledning av ovanstående förslår motionären  
 
att fullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden uppdraget att ta upp risken för orättvisa 

betyg i skolan i nämnden med tanke på selektiv perception  
 
att fullmäktige uppdrar åt kultur- och utbildningsnämnden att säkerställa att metoder för att 

eliminera risken för orättvisa betyg på våra skolor utformas och tillämpas  
 
att fullmäktige uppmanar kultur- och utbildningsnämnden att se till att de enklaste 

åtgärderna som snabbt kan införas också införs snarast, t ex att anonymisera de prov som 
kan anonymiseras 

 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet 2018-08-20, § 166, beslutar att inhämta yttrande i ärendet från kultur- och 
utbildningsnämnden. 
 
Föreligger protokoll 2018-11-15, § 146, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att 
kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande såsom sitt eget. 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande fokuserar på de nationella styrdokument som 
reglerar betygsättningen samt på att förklara begreppen betyg och bedömning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-12-09, § 320, att motionen bifalles. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sanna Inga Poromaa (V)  
 
att motionen avslås 
 
av Peter Alex (FI) med bifall av Mats Taaveniku (S) 
 
att ärendet återremitteras då motionen bör passera centrala elevrådet som remissinstans för 

att inhämta barn och ungas åsikt 
  
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) 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  
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med ärendet avgörs idag röstar ja 
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De som röstar i enlighet med ärendet avgörs senare röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 21 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
______ 
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Motion, 30 km sträckor 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2019-10-21, § 118, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
ett av Mats Fredlund (SD) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår att motionären har följt trafiken på 30 km sträckor, speciellt utanför dagis och 
skolor, och trots hastighetsbegränsningar är hastigheten hög. Det är många förare som inte lättar på 
gasen trots närvaro av barn. Det flyttar in fler barnfamiljer i områdena kring dagis och skolor och 
barnen är vår framtid och vi måste ta ansvaret för säkerheten. 
 
Motionären föreslår 
 
att Kiruna kommun ökar trafiksäkerheten vid skolor och förskolor      
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-12-09, § 322, att motionen avslås. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD), Peter Alex (FI), Gunnar Selberg (C), Stefan 
Sydberg (M) och Mats Taaveniku (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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Motion, Initiativ för bättre sjukvård i Kiruna 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2019-11-25--26, § 153, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning 
överlämna Mats Taaveniku (S) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår att Kiruna har under lång tid fått uppleva neddragningar på Kiruna sjukhus. BB 
har lagts ner, akutkirurgin finns inte kvar, vårdplatser har reducerats, gynekologin har lagts ner med 
mera. En viktig faktor för att vara en attraktiv kommun är tillgång till bra sjukvård. Kiruna är känd för 
att ha ett bra akut omhändertagande, AT-läkare trivs på Kiruna sjukhus och sjukhusets medarbetare får 
positiva omdömen från patienter. Men detta innebär en hög belastning för all sjukvårdspersonal på 
grund av begränsade resurser. Medarbetarna på Kiruna sjukhus kämpar för att patienter tas väl om 
hand och blir hänvisad till rätt vård och åtgärd.  
 
Det är brist på sjukvårdspersonal i hela landet, men just därför är det viktigt att Kiruna hittar sina egna 
sätt att locka sjukvårdpersonal att bosätta sig i Kiruna. Medarbetarna på sjukhuset har förslag på 
speciella insatser för att lyckas med rekryteringen, men de har hittills inte fått gehör för deras behov. 
För att vi ska kunna attrahera fler att flytta till Kiruna behöver kommunpolitiker ta initiativ till att 
stärka den befintliga sjukvården och se till att det nya sjukhuset dimensioneras rätt med de funktioner 
som man har rätt att kräva. Därför krävs en tät dialog mellan kommunen, regionen och professionen på 
Kiruna sjukhus för att få fram en bättre utveckling för Kirunas sjukvård och lösningar på de mer akuta 
utmaningar som finns. För att trygga ett långsiktigt arbete och vidga perspektiven är det bra att även 
oppositionen har representation i samverkansgruppen. 
 
Motionären föreslår 
 
att kommunledningen tar initiativ till att bjuda in representanter för regionen, kommunen 

och från professionen på vårt sjukhus för att diskutera hur en samverkansgrupp kan 
organiseras och vilket uppdrag den gruppen ska ha 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-01-27, § 1, att motionen bifalles. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
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Yttranden i kommunfullmäktige: Birgitta Stålnacke (C) och Mats Fredlund (SD) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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Motion, Bengt Hultqvist väg 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2019-04-08, § 39 beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Mats Holmström (C) väckt motion i rubricerat ärende.  
 
Av motionen framgår att för att hedra minnet av Bengt Hultqvist och hans insatser för Kiruna föreslår 
motionären att vägen som nu benämns Rymdcampus byter namn till Bengt Hultqvists väg. Bengt 
grundade Kiruna geofysiska observatorium nu Institutet för rymdfysik, IRF och var med och 
grundandet av Esrange och EISCAT.  
 
Motionären föreslår  
 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att byta namn på vägen 

Rymdcampus till Bengt Hultqvists väg 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet 2019-05-06, § 114, beslutar att inhämta yttrande i ärendet från stadsbyggnads-
förvaltningen. 
 
Föreligger yttrande 2019-11-27 från stadsbyggnadsförvaltningen. Av yttrande framgår bland annat att 
Campusvägen har en enskild väghållare och underhåll och drift sköts av Institutet för rymdfysik.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har inhämtat yttranden från berörda enligt nedan: 
- Luleå tekniska universitet tillstyrker ändringen av vägnamnet från Campusvägen till Bengt Hultqvist 

väg 
- Institutet för rymdfysik ställer sig positiv till att ändra vägnamn från Campusvägen till Bengt 

Hultqvists väg. De påpekar särskilt att den korrekta stavningen av vägnamnet dock bör vara Bengt 
Hultqvists väg med genitiv -s 

- Fastighetsägaren har beretts tillfälle att yttra sig men inte inkommit med några synpunkter 
- Bengt Hultqvists familj har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter och de ställer sig positiva till 

förslaget 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-01-27, § 2, att motionen bifalles. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Holmström (C) med bifall av Kenneth Stålnacke (-)  
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att  kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Medborgarförslag, Utbyggnad av parkeringen i Vassijaure 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla medborgarförslaget  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2009-09-21, § 155, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
ett av Peter Mågård väckt medborgarförslag i rubricerat ärende. 
 
Av medborgarförslaget framgår bland annat att parkeringen för bilar i Vassijaure under många år varit 
ett stort problem då det finns för få parkeringsplatser. Många bilar parkerar på vändplanen med den 
påföljden att det blir stora problem för snöröjning, sophämtning och annan nödvändig trafik. 
Förslagsställaren föreslår att ett flertal parkeringsplatser skulle kunna iordningställas med ett mindre 
markarbete norr om den gamla SJ-parkeringsplatsen. 
 
Förslagsställaren föreslår 
 
att det iordningställs en stor parkeringsplats för både boende och dagsgäster 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet 2009-10-05, § 259, beslutar att infordra yttrande i ärendet från kommunkontoret. 
 
Föreligger yttrande 2019-10-04 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilket framgår att för att kunna 
anlägga parkeringsplatser i området krävs en ändring av gällande detaljplan. Översiktsplanen lyfter 
fram att i samband med järnvägsplan för dubbelspår förbi Vassijaure så behöver tillgängligheten med 
bil till bebyggelsen på södra sidan av järnvägen lösas. Förbättrade parkeringsmöjligheter och ändrat 
läge för busshållplats i Vassijaure finns med i kommunens planer och kan komma att realiseras 
beroende på finansieringsmöjligheter. 
 
I gällande detaljplan är det föreslagna området allmän plats, grönområde och vägmark för järnvägs-
trafik och därmed samhörigt ändamål. Att anlägga en parkering inom detta område är i strid med 
detaljplanen. 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet finns följande rekommendationer för Vassi-
jaure, utökning av befintlig husvagnscamping ska föregås av detaljplan. All ny bebyggelse ska anslutas 
till kommunalt vatten och avlopp. Restriktivitet mot ny bebyggelse. Vid en utökning av parkerings-
platsen gäller detaljplanekrav. Parkeringsbehovet för befintlig bebyggelse belägen söder om järnvägen 
skall tillgodoses. 
 
I åtgärdsvalsstudien för E10 i Torneträskområdet, gjord av Trafikverket i samarbete med Kiruna 
kommun med flera har problem och brister i vägnätet kartlagts. För Vassijaure har man identifierat 
brister, busshållplatser vid E10 ligger långt från målpunkt samt att det är trafikosäkert på E10. Den 
åtgärd som studerats och bedömts i Vassijaure är att flytta busshållplatsen till vändplanen vid  
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Vassijaure station. I det fall åtgärden blir aktuell finansierar och ansvarar Trafikverket, Länstrafiken 
och kommunen för olika delar av åtgärden. 
 
I framtida järnvägsplan för dubbelspår kommer bland annat behov av och lägen för passager över 
järnvägen att utredas. Enligt beslut inom Trafikverket beskrivs att plattform för resandeutbyte i 
Vassijaure föreslås att bli kvar och utvecklas för ett ökat utbyte i framtiden. I järnvägsplanen kan frågan 
om underfart och/eller överfart lyftas. En möjlig framtida lösning är att kommunen tar upp en dialog 
med Trafikverket angående utökande av parkering i samband med utvecklingen av järnvägen. En sådan 
åtgärd kan kräva en ändring av detaljplanen. 
 
I området gäller kommunens översiktsplan, lagakraftvunnen 2019. Det aktuella området ligger inom 
område Yb5, markanvändning anläggningsturism, inom Torneträskbygden. Översiktsplanen lyfter fram 
att i samband med järnvägsplan för dubbelspår förbi Vassijaure så behöver tillgängligheten med bil till 
bebyggelsen på södra sidan av järnvägen lösas.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-12-09, § 324, att medborgarförslaget bifalles.                 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motion: 
 

- ”Tillsätt ett barnombud i Kiruna kommun”, väckt av Christine Brännvall (FI) och Peter   
   Alex (FI) 

______ 
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Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Stefan Sydberg (M), Skiffervägen 3, 981 40 Kiruna till ombudsersättare i Malmfältens 

Folkhögskola efter Mattias Abrahamsson (M)  
 
att utse Felicia Lidström, Sandstensgatan 24, 981 37 Kiruna till nämndeman i Gällivare 

tingsrätt efter Pasi Tervo (C) 
 
att utse Peter Alex (FI), Hjalmar Lundbohmsvägen 36 D, 981 36 Kiruna till ersättare i miljö- 

och byggnämnden efter Arvid Åhrberg (FI) 
 
att utse Mirja Niva (C), Olaus Sirmas gata 36, 980 16 Karesuando till ersättare i 

överförmyndarnämnden efter Karin Uusitalo (C) 
 
att utse Arne Esberg (SJVP), Kuttainen 2578, 980 16 Karesuando till ledamot i Tekniska 

Verken i Kiruna AB efter Ulf Isaksson (SJVP)  
  
att utse Birgitta Pounu (SJVP), Björkplan 3 H 1201, 981 42 Kiruna till ersättare i Tekniska 

Verken i Kiruna AB efter Arne Esberg (SJVP) 
 
att utse Arne Esberg (SJVP), Kuttainen 2578, 980 16 Karesuando till ledamot i Kiruna Kraft 

AB efter Ulf Isaksson (SJVP)  
 
att utse Birgitta Pounu (SJVP), Björkplan 3 H 1201, 981 42 Kiruna till ersättare Kiruna Kraft 

AB efter Arne Esberg (SJVP) 
_____  
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Anmälan av insynspolitiker 
 
 
Moderaterna gör följande anmälan: 
 
-  Elisabeth Andersson (M) till insynspolitiker i kultur- och utbildningsnämnden efter 
 Stefan Sydberg (M) 
_____   
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Fråga, Nedskärningar i äldreomsorgen utan att risk- och konsekvensanalys genomförs 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse frågan besvarad 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till socialnämndens ordförande Agneta  
Björnström (C) av Mats Niemi (S) ska besvaras vid dagens sammanträde. 
 
Mats Niemi (S) ställer frågan om varför kraftiga nedskärningar genomförs i äldreomsorgen utan att 
risk- och konsekvens analys genomförs innan beslut. 
 
Muntligt svar från socialnämndens ordförande lämnas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S) och Agneta Björnström (C) 
______ 
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Fråga, Planerad stängning av Rosengården 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse frågan besvarad 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till socialnämndens ordförande Agneta  
Björnström (C) av Mats Niemi (S) ska besvaras vid dagens sammanträde. 
 
Mats Niemi (S) ställer frågan hur personalplanen ser ut för de som blir övertaliga när Rosengården 
läggs ner nu när det är 10 dagar kvar innan den planerade stängningen av Rosengården. 
 
Muntligt svar från socialnämndens ordförande lämnas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S) och Agneta Björnström (C) 
______  
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§ 26    2012.01245   900 
 
 
Information om stadsomvandling 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) lämnar följande information om stadsomvand-
lingen: 
 
- Kvarteren i centrum   
 
- Kulturbyggnader invid volymhandelsområdet 
 
- Stena Metall AB 
 
- Planeringsförutsättningar inför förtida inlösen av bland annat Rosengården och Solbacken 
 
-  Järnvägen och järnvägsstation 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S), Mats Niemi (S) och Sirpa Bäckström (S) 
_____ 
 
 


	Framsida
	Närvaro-voteringslista 
	Närvaro-voteringslista b
	Kallelse
	§ 1 Avsägelser
	§ 2 Röstsammanräkning
	§ 3 Anhållan om tilläggsbudgetering, kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, objekt Parkeringshus tomt 10
	§ 4 Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun, kultur- och utbildningsnämnden
	§ 5 Delårsredovisning 2019-06-30, Lapplands kommunalförbund
	§ 6 Vision för nya kulturhuset
	§ 7 Budget 2020 samt treårsplan 2020-2022, Konstmuseet i Norr
	§ 8 Tilläggsbudgetering driftbudget 2020, överförmyndarnämnden
	§ 9 Reglemente Instruktion för krisledningsnämnd
	§ 10 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen SoL och LSS, ej verkställda beslut 2019, delgivning, socialnämnden
	§ 11 Överföring av budget för pågående investeringsprojekt från 2019 till 2020
	§ 12 Revidering av driftbudget 2020-2023 för kommunstyrelsen
	§ 13 Budgetdirektiv för planeringsperiod 2021-2023
	§ 14 Delårsredovisning 2019, Konstmuseet i Norr
	§ 15 Detaljplan för Industrin 9_7, etapp 2, antagande
	§ 16 Motion, Rättvisa betyg i Kirunas skolor
	§ 17 Motion, 30 km sträckor
	§ 18 Motion, Initiativ för bättre sjukvård i Kiruna
	§ 19 Motion, Bengt Hultqvist väg
	§ 20 Medborgarförslag, Utbyggnad av parkeringen i Vassijaure
	§ 21 Överlämnande av motioner
	§ 22 Val
	§ 23 Anmälan av insynspolitiker
	§ 24 Fråga, Nedskärningar i äldreomsorgen utan att risk- och konsekvensanalys genomförs
	§ 25 Fråga, Planerad stängning av Rosengården
	§ 26 Information om stadsomvandling



