
KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-11-25--26 1 (67)

Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, 2019-11-25, kl 13.00-19.30 
         2019-11-26, kl 09.00-15.21 

Beslutande; Se särskild närvaroförteckning 

Övriga deltagande; Lennart Andersson, kommundirektör 
Gun Nilsson, ekonomichef 
Ann-Kristin Nilsson, ordförande kommunens revisorer, § 133 
Sigurd Pekkari, vice ordförande kommunens revisorer, § 133 
Lars Johansson, Tekniska Verken i Kiruna AB, § 136 
Mats Eriksson, Tekniska Verken i Kiruna AB, § 136 
Matilda Abrahamsson, Tekniska Verken i Kiruna AB, § 136 

Utses att justera;  Thore Johansson (C), Stefan Sydberg (M), Sten Stridsman (V)  

Justeringens plats 
och tid; Kommunkontoret, 2019-12-09 kl 09.00 

Sekreterare  ____________________________________Paragrafer; 2019-11-25 § 124-144 
Anja Leinonen           2019-11-26 § 145-155 

Ordförande    
Mattias Timander (C) 

Justerande    
Thore Johansson (C) Stefan Sydberg (M)  Sten Stridsman (V)   

 BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ; Kommunfullmäktige, Kiruna kommun

Sammanträdesdatum; 2019-11-25--26 

Datum för anslags     Datum för anslags  
upprättande;   2019- nedtagande;        20   - 

Förvaringsplats  
för protokollet; Kommunkontoret, kommunkansliet, Kristallen, Kiruna 

Underskrift;  ________________________________________ 
Anja Leinonen



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 137 § 139
KOMMUNFULLMÄKTIGE

26 18 26 18
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I I

C Annica Henelund I I I

C Thore Johansson justerare 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  -
Deltar ej i beslut § 137

C Birgitta Stålnacke §§ 124-136 I

C Magnus Gustafsson I I I

C Mattias Timander I I I

C Maria Ryytty  -

C Karin Uusitalo  -

C Jimmy Johansson 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 justerare I I I
Deltar ej i beslut § 139

M Lars-Johan Dalhägg §§ 124-138 I I

M Tord Eliasson  -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 137 § 139
KOMMUNFULLMÄKTIGE

26 18 26 18
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu §§ 124-139 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 §§ 132-144 I I I

S Viveca Kohkoinen I I I

S Lars Törnman I I I

S Hanna Rannerud I I I

S Mats Niemi I I I

V Siv Henriksson I I I

V Lisbet Isaksson I I I

V Sten Stridsman justerare I I I

SL Åsa Larsson Blind  -

SL Per-Gustav Idivuoma  -

FI Christine Brännvall I I I

FI Peter Aléx 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- § 137 § 139
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 26 18 26 18
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Elisabeth Fors IR I I

C Ulla Olsson IR I I

C Stanislav Kall IR I I

C Elin Fors  -

C Ingemar Aho  -
Deltar i beslut § 137

C Mirja Niva §§ 138-144 IR I I

C Peter Göransson  -

C Jennie Martinez  -

SJVP Ulla Isaksson I

SJVP Ulf Isaksson I

M Elisabeth Andersson IR I I
Deltar i beslut § 139, §§ 140-144

M Mattias Abrahamsson IR I

KD Peter Stenberg §§ 140-144 IR

KD

S Håkan Bäckström I

S Emilia Töyrä I

S Anders Tano I

S Ashkan Ekthiari  -

S Barbro Olofsson I

S Johan Thorneus I

V Sanna Inga Poromaa I

V Doris Söderberg  -

SL Matti Berg  -

SL Lars Jonas Kemi IR I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 137 § 139
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 26 18 26 18
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen I

FI Lisa Forsberg  -

SD

SD

KIP Lilly Rönnebro I

 - Ingemar Uusitalo I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 139 § 140
KOMMUNFULLMÄKTIGE

18 26 26 18
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I I

C Annica Henelund I I I

C Thore Johansson justerare 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  -
Deltar ej i beslut § 137

C Birgitta Stålnacke §§ 124-136 I

C Magnus Gustafsson I I I

C Mattias Timander I I I

C Maria Ryytty  -

C Karin Uusitalo  -

C Jimmy Johansson 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 justerare I I I
Deltar ej i beslut § 139

M Lars-Johan Dalhägg §§ 124-138 I

M Tord Eliasson  -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 139 § 140
KOMMUNFULLMÄKTIGE

18 26 26 18
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu §§ 124-139 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 §§ 132-144 I I I

S Viveca Kohkoinen I I I

S Lars Törnman I I I

S Hanna Rannerud I I I

S Mats Niemi I I I

V Siv Henriksson I I I

V Lisbet Isaksson I I I

V Sten Stridsman justerare I I I

SL Åsa Larsson Blind  -

SL Per-Gustav Idivuoma  -

FI Christine Brännvall I I I

FI Peter Aléx 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- § 139 § 140
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 18 26 26 18
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Elisabeth Fors IR I I

C Ulla Olsson IR I I

C Stanislav Kall IR I I

C Elin Fors  -

C Ingemar Aho  -
Deltar i beslut § 137

C Mirja Niva §§ 138-144 IR I I

C Peter Göransson  -

C Jennie Martinez  -

SJVP Ulla Isaksson I

SJVP Ulf Isaksson I

M Elisabeth Andersson IR I I
Deltar i beslut § 139, §§ 140-144

M Mattias Abrahamsson IR I

KD Peter Stenberg §§ 140-144 I

KD

S Håkan Bäckström I

S Emilia Töyrä I

S Anders Tano I

S Ashkan Ekthiari  -

S Barbro Olofsson I

S Johan Thorneus I

V Sanna Inga Poromaa I

V Doris Söderberg  -

SL Matti Berg  -

SL Lars Jonas Kemi IR I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 139 § 140
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 18 26 26 18
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen I

FI Lisa Forsberg  -

SD

SD

KIP Lilly Rönnebro I

 - Ingemar Uusitalo I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 141 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

35 7
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I

C Annica Henelund I I

C Thore Johansson justerare 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  -
Deltar ej i beslut § 137

C Birgitta Stålnacke §§ 124-136 I

C Magnus Gustafsson I I

C Mattias Timander I I

C Maria Ryytty  -

C Karin Uusitalo  -

C Jimmy Johansson 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 justerare I I
Deltar ej i beslut § 139

M Lars-Johan Dalhägg §§ 124-138 I

M Tord Eliasson  -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 141 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

35 7
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu §§ 124-139 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 §§ 132-144 I I

S Viveca Kohkoinen I I

S Lars Törnman I I

S Hanna Rannerud I I

S Mats Niemi I avs tår

V Siv Henriksson I I

V Lisbet Isaksson I I

V Sten Stridsman justerare I I

SL Åsa Larsson Blind  -

SL Per-Gustav Idivuoma  -

FI Christine Brännvall I I

FI Peter Aléx 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- § 141 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 35 7
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Elisabeth Fors IR I

C Ulla Olsson IR I

C Stanislav Kall IR I

C Elin Fors  -

C Ingemar Aho  -
Deltar i beslut § 137

C Mirja Niva §§ 138-144 IR I

C Peter Göransson  -

C Jennie Martinez  -

SJVP Ulla Isaksson I

SJVP Ulf Isaksson I

M Elisabeth Andersson IR I
Deltar i beslut § 139, §§ 140-144

M Mattias Abrahamsson IR I

KD Peter Stenberg §§ 140-144 IR I

KD

S Håkan Bäckström I

S Emilia Töyrä I

S Anders Tano I

S Ashkan Ekthiari  -

S Barbro Olofsson I

S Johan Thorneus I

V Sanna Inga Poromaa I

V Doris Söderberg  -

SL Matti Berg  -

SL Lars Jonas Kemi IR avs tår



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 141 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 35 7
2019-11-25, kl 13.00-19.30 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen I

FI Lisa Forsberg  -

SD

SD

KIP Lilly Rönnebro I

 - Ingemar Uusitalo I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 152 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

24 17
2019-11-26, kl 09.00-15.21 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I

C Annica Henelund I I

C Thore Johansson justerare 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  -

C Birgitta Stålnacke I I

C Magnus Gustafsson I I

C Mattias Timander I I

C Maria Ryytty  -

C Karin Uusitalo  -

C Jimmy Johansson 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 justerare I I

M Lars-Johan Dalhägg  -

M Tord Eliasson  -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 152 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

24 17
2019-11-26, kl 09.00-15.21 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu I I

S Mats Taaveniku I I

S Sirpa Bäckström I I

S Jonas Stålnacke  -

S Siv Gunillasson Sevä I I

S Roger Suup I I

S Marianne Baas I I
Deltar ej i beslut § 147

S Kenneth Nilsson §§ 145-146 I

S Viveca Kohkoinen I I

S Lars Törnman I I

S Hanna Rannerud I I

S Mats Niemi I I

V Siv Henriksson I I

V Lisbet Isaksson  -

V Sten Stridsman justerare I I

SL Åsa Larsson Blind  -

SL Per-Gustav Idivuoma  -

FI Christine Brännvall I I

FI Peter Aléx I I

SD Mats Fredlund  -

SD Madeleine Vestling  -

 - Sten Nylén I
Deltar ej i beslut § 147

- Kenneth Stålnacke   §§ 145-146 I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 152 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 24 17
2019-11-26, kl 09.00-15.21 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Elisabeth Fors IR I

C Ulla Olsson IR I

C Stanislav Kall IR I

C Elin Fors  -

C Ingemar Aho  -

C Mirja Niva I

C Peter Göransson I

C Jennie Martinez  -

SJVP Ulla Isaksson I

SJVP Ulf Isaksson I

M Elisabeth Andersson  -

M Mattias Abrahamsson IR I

KD Peter Stenberg I

KD

S Håkan Bäckström IR I
Deltar i beslut § 147

S Emilia Töyrä §§ 148-155 IR I

S Anders Tano I

S Ashkan Ekthiari  -

S Barbro Olofsson I

S Johan Thorneus I

V Sanna Inga Poromaa IR I

V Doris Söderberg  -

SL Matti Berg  -

SL Lars Jonas Kemi IR I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 152 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 24 17
2019-11-26, kl 09.00-15.21 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen  -

FI Lisa Forsberg  -

SD

SD
Deltar i beslut § 147

KIP Lilly Rönnebro §§ 148-155 IR I

 - Ingemar Uusitalo I



KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3)
KOMMUNKONTORET 2019-11-15

Kommunfullmäktige

Tid: 2019-11-25 , kl 13.00
Sammanträdet fortsätter 2019-11-26, kl 09.00

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 ), (M)  och  (V)

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Avsägelser 1  19/00074

2 Röstsammanräkning 2 19/00074

Ks 191104

3 § 276 Redovisning av motioner och medborgarförslag under 3 19/00529
beredning år 2019

4 § 277 Revidering av kommunstyrelsens avgifter för år 2020, 4 19/00882
schakt och ledningsarbeten på kommunal mark samt 
revidering av tillhörande riktlinjer, kommunkontoret 

5 § 279 Förlängning av försöksperiod för VA-abonnemang i 5 19/01362
träda, kommunkontoret

6 § 280 Anhållan om investeringsmedel inom kommunstyrelsens 6 18/00504
investeringsobjekt 2019, stadsomvandling, till nytt 
objekt Rullskidbanans etapp 1 och 2, kommunkontoret

7 § 282 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och 7 19/01310
(LSS), ej verkställda beslut, socialnämnden, delgivning



2 (3)
8 § 283 Begäran om nedsättning av avgift till Lapplands 8 19/01271

kommunalförbund för året 2019, Pajala kommun

9 § 286 Delårsrapport januari - augusti 2019 9 19/01379

10 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 10

11 § 289 Anhållan om tilläggsbudgetering, kommunstyrelens 11 18/00504
investeringsbudget 2019, uppdragsverksamhet gatu/park
nytt objekt Dagvatten Dübengatan, kommunkontoret

12 § 290 Kommunal strategi för arbete med samhällsstörningar 12 19/01393
2019-2022

13 § 291 Redovisning av sanering av marken i området 13 18/00836
Tuolluvaara industriområde, stadsbyggnadsförvaltningen,
delgivning

14 § 298 Beräkningsunderlag till budget 2020-2022 14 19/01222

15 § 299 Taxor och avgifter 2020, kultur- och 15 19/00927
utbildningsnämnden

16 § 300 Taxor och avgifter 2020, kommunstyrelsen 16 19/00882

17 § 301 Taxor och avgifter 2020, socialnämnden 17 19/00911

18 § 302 Taxor och avgifter 2020, miljö- och byggnämnden 18 19/00617

19 § 303 Slamtaxa 2020 19 19/01241

20 § 304 Va-taxa 2020 20 19/01242

21 § 305 Renhållningstaxa 2020 21 19/01252

22 § 306 Nämndernas och styrelsens investeringsbudget 2020 22 19/00619
samt flerårsplan 2021-2022

23 Revisorernas anslagsäskade för år 2020 23

24 § 307 Driftbudget 2020 samt flerårsplan 2021-2022 för 24 19/00618
 samtliga nämnder och styrelse

25 § 308 Kommunal skattesats 2020 25 19/01277



3 (3)
26 § 309 God ekonomisk hushållning och resultatutjämnings- 26 19/01324

reserv RUR, kommunkontoret

27 § 311 Taxa för småhustomter, stadsbyggnadsförvaltningen 27 19/00882

28 § 312 Omfördelning av investeringsbudget 2019, kommun- 28 18/00504
styrelsens uppdragsverksamhet fritid, komplettering 
av liftkortsystem i Luossabacken, kommunkontoret

Ks 191104

29 Motion

a § 275 Öka stödet till Kvinnojouren Kiruna; för att frihet från 29a 19/00450
våld är en mänsklig rättighet, väckt av Christine
Brännvall (FI) och Peter Alex (FI)

b Överlämnande av motioner 29b

30 Val 30 19/00074

31 Information om stadsomvandling 12/01245

Mattias Timander (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

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 2019-11-25--26  2  

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande

§ 124 2019.00074 900

Avsägelser 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Anna Monlunds (KD) avsägelse som ersättare i socialnämnden 

att godkänna Pasi Tervos (C) avsägelse som nämndeman i Gällivare tingsrätt  

att godkänna Maria Ryyttys (C) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen 

att godkänna Maria Ryyttys (C) avsägelse som ombud i Malmfältens folkhögskola 

att godkänna Maria Ryyttys (C) avsägelse som suppleant i Malmfältens Kraftverk AB 

att godkänna Ruth Thylin (KD) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 
______ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-11-25--26  3  

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande

§ 125 2019.00074 900

Röstsammanräkning  

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger beslut 2019-10-23 från länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ledamot i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2019-10-23 till och med den 14 oktober 2022 efter 
Elisabeth Persson Holmdén, Socialdemokraterna, har utsetts Mats Niemi, Socialdemokraterna.  

Vidare framgår av aktuellt protokoll att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden från och med 
2019-10-23 till och med den 14 oktober 2022 efter Mats Niemi, Socialdemokraterna, har utsetts Johan 
Thorneus, Socialdemokraterna. 
_____



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE   2019-11-25--26  4  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 126    2019.00529  900 
 
 
Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning år 2019 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-09-27 från kommunkontoret av vilken framgår en redovisning över de 
motioner och medborgarförslag som är under beredning. 
 
Av redovisningen framgår att av 11 motioner är tre motioner under politisk behandling, en motion 
avvaktar yttranden från kommunkontoret och två motioner från kultur- och utbildningsnämnden och 
en motion från stadsbyggnadsförvaltningen samt en motion har väckts i kommunfullmäktige 2019-06-
10 och tre motioner 2019-09-16.  
  
Av två medborgarförslag är en under politiskt behandling och en avvaktar yttrande från 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet föreslår 2019-10-14, § 286, att till kommunfullmäktige redovisa pågående beredning av 
motioner och medborgarförslag och lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Föreligger reviderad skrivelse 2019-10-18 från kommunkontoret av vilken framgår att av nio motioner 
är två motioner under politisk behandling, två motioner inväntar yttrande från kultur- och 
utbildningsnämnden, tre motioner inväntar yttrande från kommunstyrelsens förvaltningar, en motion 
inväntar yttrande från Kirunabostäder AB. En motion har väckts i kommunfullmäktige 2019-06-10. 
Två medborgarförslag avvaktar yttrande från kommunstyrelsens förvaltningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-11-04, § 276, att till kommunfullmäktige redovisa pågående beredning 
av motioner och medborgarförslag och lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
 
 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE   2019-11-25--26  5  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 127     2019.00882  942 
 
 
Revidering av kommunstyrelsens avgifter för år 2020, schakt och ledningsarbeten på 
kommunal mark samt revidering av tillhörande riktlinjer, kommunkontoret  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa avgifter för väghållarens kontroll för schakt- och ledningsarbeten och tillhörande 

sanktionsavgifter enligt nedan:  
 Kontrollmoment Avgift 

1 Delta i eller utföra för-, slut- och garantibesiktning* 900 kr/timme 

 Sanktionsavgift  

2 Påbörjat arbete utan schakttillstånd och/eller godkänd TA –plan** 10 000 kr/gång 

3 Påbörjat arbete utan förbesiktning 5 000 kr/gång 

4 Underlåtenhet att följa TA-plan 1 500 kr + 500 kr/dag fram 

tills att bristen åtgärdats 

5 Avsaknad av fysisk kopia på schakttillstånd samt TA-plan på 

arbetsplatsen 

1 500 kr/st och gång 

6 Felaktig eller utebliven informationsskyltning 1 500 kr/gång 

7 Avsaknad av dokumenterad egenkontroll 10 000 kr/gång 

8 Om inte besiktningsanmärkningar åtgärdas i tid enligt angivet i 

besiktningsprotokoll 

Återställningen görs om på 

byggherrens bekostnad 

9 Försenat slutdatum för arbete utan att förlängning är begärd från 

kommunen  

5 000 kr/gång 

10 Avsaknad av slut- eller garantibesiktning i rätt tid. 5 000 kr/gång 

*Tillkommer sanktionsavgifter om byggherren/tillståndssökaren kallat till besiktningen 
**Gäller ej akuta schakttillstånd 

 
att avgifterna börjar gälla 2020-01-01 
 
att anta riktlinjer för schakt- och ledningsarbete enligt förslag daterat 2019-09-30 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige 2017-05-29, § 40, beslutar att kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för 
schakt- och ledningsarbeten på kommunal mark enligt förslag samt att fastställa taxor och avgifter för 
kommunstyrelsen för år 2017. 
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§ 127 forts    2019.00882  942 
 
 
Föreligger skrivelse 2019-09-30 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunkontoret har 
tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och Tekniska verken i Kiruna AB utvärderat riktlinjerna 
och tillhörande taxor och avgifter. Utifrån de gemensamma erfarenheterna konstateras att taxor samt 
avgifter behöver justeras för att säkerställa att riktlinjerna efterlevs och så att uppkomna kostnader inte 
belastar skattebetalarna.  
 
Trafiknämnden ansvarar för taxor kopplade till ansökningsprocessen och trafiknämnden har utifrån 
sitt uppdrag lämnat förslag till revidering av sina taxor till år 2020. Kommunstyrelsen ansvar för avg-
ifter gällande väghållarens kontroll och kommunkontoret föreslår en revidering av avgifterna. Utgångs- 
punkten för kommunstyrelsens avgifter är att kostnader uppkomna från schakt- och ledningsarbete på 
kommunal mark inte ska belasta skattebetalarna utan ska bäras av de verksamheter som bedriver 
schakt och ledningsarbeten. Allt återställande orsakat av schakt- och ledningsarbeten på kommunal 
mark ska belasta utövaren. Riktlinjerna syftar till att säkerställa en god kvalité på återställande för att 
bibehålla en kommunal infrastruktur av god kvalité, det vill säga i enlighet med antagna riktlinjer. 
 
Riktlinjerna har reviderats under avsnitt 4.7.2.2 Bitumenbundna lager, underrubrik materialval. Där 
ABT 16 ersätts med ABT 11 på gång- och cykelvägar, det vill säga en finkornigare asfaltsbeläggning. Nya 
lydelsen blir: Gång och cykelväg: 45 mm ABT 11 Bindemedel B330/430. bil. Riktlinjerna föreslås också 
revideras så att taxor och avgifter lyfts ur själva riktlinjedokumentet och redaktionella ändringar 
genomförs i de kvarstående riktlinjerna som harmoniserar med förslaget till nya avgifter. I samtliga fall 
är det tillståndssökanden som är den som kommunen kontaktar för att betala kontroll- och 
sanktionsavgifterna.  
 
Kommunkontoret har också i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och Tekniska verken i Kiruna 
AB utarbetat interna rutiner för tillämpningen av riktlinjerna då det berör flera olika funktioner i 
koncernen. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 277, att avgifter för väghållarens kontroll för schakt- och 
ledningsarbeten och tillhörande sanktionsavgifter fastställs enligt tabell 1 och avgifterna börjar gälla 
2020-01-01 samt att riktlinjer för schakt- och ledningsarbete antas enligt förslag daterat 2019-09-30. 
     
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 128    2019.01362  546 
 
 
Förlängning av försöksperiod för VA-abonnemang i träda, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga perioden för VA-abonnemang i träda från 2020-01-01 till och med  

2025-12-31 
 
att §§ 21-25 i VA-taxa 2020 angående abonnemang i träda samt Föreskrifter, VA-

abonnemang i träda ska gälla för samma period 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige 2014-12-08--09, § 236, beslutar att anta § 25.1, taxeföreskrifter för abonnemang i 
träda med ändringen att återbetalningsskyldigheten maximeras till 15 år, att § 25.2, taxeföreskrifter för 
abonnemang i träda, utgår samt att ge Kiruna Kommunpartner AB i uppdrag att bevaka och admini-
strera VA-abonnemangen i träda 
 
Föreligger skrivelse 2019-09-30 från kommunkontoret av vilken framgår att skrivelsen avser beslut om 
förlängning av abonnemang i träda för perioden 2020-01-01 till och med 2025-12-31 samt att §§ 21-25 i 
VA-taxa 2020 angående abonnemang i träda samt Föreskrifter, VA-abonnemang i träda skall gälla för 
perioden. 
 
Tekniska Verken i Kiruna AB anser att försöksperioden för abonnemang i träda har fungerat bra och 
föreslår att möjligheten till abonnemang i träda förlängs. Kommande försöksperiod föreslås dock 
begränsas till fem år med anledning av en pågående utredning, i Svenskt vattens regi, avseende insk-
ränkning i verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, § 9 i lagen om allmänna vattentjänster, som 
kan påverka abonnemang i träda. Om beslut om fortsatt abonnemang i träda ej fattas kommer de 
fastigheter som idag har abonnemang i träda åter att bli betalningsskyldig i enlighet med Vatten-
tjänstlagen och gällande VA-taxa.  
 
Totalt antal abonnemang i träda som avtalats om, från och med 2007-01-01 då försöket inleddes, 
uppgår fram till dags dato till 10 stycken. Av dessa är två återtagna och abonnemangen är aktiva med 
nya fastighetsägare. Ett abonnemang i träda har avvecklats på grund av att fastigheten blivit inlöst av 
LKAB. Sju avtal är därmed gällande. Dessa är fördelade på orterna Karesuando, Vittangi, Kuttainen 
Övre Soppero, Svappavaara och Kiruna. Under de senaste åren har årligen ca 1-2 förfrågningar om 
abonnemang i träda inkommit.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 279, att perioden för VA-abonnemang i träda förlängs för 
perioden 2020-01-01 till och med 2025-12-31 samt att §§ 21-25 i VA-taxa 2020 angående abonnemang i 
träda samt Föreskrifter, VA-abonnemang i träda skall gälla för samma period.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______  
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§ 129    2018.00504  906 
   
 
Anhållan om investeringsmedel inom kommunstyrelsens investeringsobjekt 2019, 
stadsomvandling, till nytt objekt Rullskidbanans etapp 1 och 2, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att flytta nuvarande objekt Rullskidbana från kommunstyrelsens investeringsbudget 2019, 

uppdragsverksamhet fritid, till stadsomvandlingen och finansiera objektet med 
stadsomvandlingsmedel 

   
att tilläggsbudgetera nytt objekt Rullskidbanans etapp 1 och etapp 2 med 2,8 mnkr med 

stadsomvandlingsmedel   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-10-03 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunfullmäktige 
beviljar 2019-02-18, § 5, medel om 7,0 mnkr till investeringsobjekt Rullskidbana för etapp 1 och 2 för år 
2019 till kommunstyrelsens uppdragsverksamhet fritid. Prognosen för färdigställande av etapp 1 
”Matojärvi” och etapp 2 ”Himlabacken” uppgår till 9,8 mnkr. Kostnadsökningen på 2,8 mnkr förklaras 
till stor del med att lutningen på etapp 2 ”Himlabacken” behövdes minska från 15 % till 10 % och mer 
fyllnadsmaterial behövdes köras ut samt att kostnad för belysning tillkommit.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 280, att nuvarande objekt Rullskidbana flyttas från kommun-
styrelsens investeringsbudget 2019, uppdragsverksamhet fritid, till stadsomvandlingen och finansieras 
från stadsomvandlingsmedel samt att nytt objekt Rullskidbanans etapp 1 och etapp 2 tilläggbudgeteras 
medel om 2,8 mnkr med stadsomvandlingsmedel. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Mats Taaveniku (S), Roger Suup (S) och Sten Nylén (-) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Sten Stridsman (V) 
 
att kommunstyrelsens förslag vad gäller tilläggsbudgetering av nytt objekt Rullskidbanans 

etapp 1 och etapp 2 med 2,8 mnkr avslås 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S) och Christine Brännvall (FI)     
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sten Stridsmans yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Sten Stridsman (V) anmäler Vänsterpartiets reservation mot beslutet till förmån för eget förslag  
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§ 130    2019.01310  700 
 
 
Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut, 
socialnämnden, delgivning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-09-26, § 274, från socialnämnden av vilket framgår att i socialtjänstlagen 16 
kap 6 h § samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § h, finns reglerat att social-
nämnden till kommunfullmäktige skall lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut 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 1-2019, 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, tre ärenden avser särskilt boende enligt LSS och ett ärende avser korttids-
vistelse enligt LSS. 15 ärenden avser socialtjänstlagen, särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Föreligger vidare protokoll 2019-09-26, § 275, från socialnämnden av vilket framgår att i statistik-
rapporten för kvartal 2-2019, har 30 beslut rapporterats. Ett ärende avser daglig verksamhet enligt LSS, 
fem ärenden avser kontaktperson enligt LSS, fyra ärenden avser särskilt boende enligt LSS och 20 
ärenden avser socialtjänstlagen, särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-11-04, § 282, att delge sammanställningen och redovisningen till 
kommunfullmäktige och lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Christine Brännvall (FI) 
 
att i redovisningen införa hur många beslut som inte verkställts för barn under 18 år     
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§ 130 forts    2019.01310  700 
 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Agneta Björnström (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Christine Brännvalls tilläggsyrkande ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma 
______ 
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§ 131    2019.01271  663 
 
 
Begäran om nedsättning av avgift till Lapplands kommunalförbund för året 2019, Pajala 
kommun 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå Pajala kommuns begäran om nedsättning av avgift för året 2019  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-09-16 från Pajala kommun av vilket framgår att Pajala kommunfullmäktige 
2019-09-16, § 61, har beslutat godkänna en nedsättning till Pajala kommuns avgift till Lapplands 
kommunalförbund. 
 
Pajala kommun begär nedsättning av avgift till Lapplands kommunalförbund för år 2019. Om ansökan 
går igenom innebär det en resultatförbättring för Pajala kommun på 3 945 mnkr, vilket i stort är i 
enlighet med budgeterade medel för Lapplands kommunalförbund.  
 
Diskussioner kring fördelningen av kostnaderna för Lapplands Gymnasium har förts mellan Lapplands 
kommunalförbunds medlemskommuner under ett antal år. Bakgrunden är att den ursprungliga fördel-
ningsnyckeln för Lapplands gymnasium inte längre anses ge en rättvisande kostnadsfördelning. 
Medlemskommunerna har under processen tittat på ett flertal olika fördelningsnycklar för att kunna 
hitta en som alla kommuner kan ställa sig bakom. Förhoppningen är att en sådan fördelningsnyckel 
kan hittas inför 2020.  Det som visat sig tydligt när olika fördelningsnycklar har undersökts, är att 
samtliga sätt att räkna på, har visat på att Pajala kommun bär en för hög kostnad för den gemensamma 
gymnasieskolan.  
 
Inför 2019 fanns stora förhoppningar om att hitta en lösning som även Pajala kommun kunde ställa sig 
bakom. Pajala kommun upplevde det som att det fanns en total enighet i förbundet och mellan ägar-
kommunerna, när det gällde att Pajala kommun bar en för stor del av de gemensamma kostnaderna. 
Eftersom enigheten inte fanns i medlemskommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar, kring vem 
som istället skulle bära denna kostnad, drog processen ut på tiden och tidigare fördelningsnyckel 
fortsatte gälla för 2019. 
 
För att i detta läge möjliggöra för Pajala kommun att stanna kvar i förbundet och skapa mer tid för att 
komma fram till en långsiktig lösning, besökt Pajala kommun att under 2019 betala in den summa som 
direktionen för Lapplands kommunalförbund föreslagit kommunfullmäktigeförsamlingarna att anta. 
 
Konsekvenserna av budgetprocessen för 2019 inom Lapplands kommunalförbund är att Pajala 
kommun idag bygger upp en skuld till Lapplands kommunalförbund, vilket hos kommunen bokförs 
som en skuld och hos Lapplands kommunalförbund som en fordran på Pajala kommun. Pajala 
kommun ser det som mycket svårt att i dagsläget reglera denna skuld, detta inte bara av ekonomiska 
orsaker, utan även utifrån lokaliseringsprincipen och att Lapplands kommunalförbund ska stå för en 
kostnad de flesta är medveten om att Lapplands kommunalförbund inte borde bära, vilket inte ligger i 
linje med god ekonomisk hushållning.  
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§ 131 forts    2019.01271  663 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 283, att Pajala kommuns begäran om nedsättning av avgift för 
året 2019 avslås. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 132    2019.01379  942 
 
 
Delårsrapport januari-augusti 2019 
 
  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att korrigera tryckfelet i tabellen Balanskravsutredningen på sidan 8 och därmed fastställa 

delårsrapport januari-augusti 2019   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger från kommunkontoret upprättat delårsbokslut för kommunen januari-augusti 2019. Av 
delårsrapporten framgår bland annat att kommunens resultat för perioden visar på 730,1 mnkr varav 
711,4 mnkr är stadsomvandlingsresultat och resterande 18,7 mnkr kommunens skattefinansierade 
driftresultat. Verksamhetens nettokostnader för perioden har minskat med 693,8 mnkr jämför med 
ökning på 45,2 mnkr föregående period, detta på grund av nytt avtal med LKAB har slutits.  
 
Nettokostnader exklusive stadsomvandlingen är oförändrad jämfört med föregående år -24 mnkr. 
Verksamhetens kostnader exklusive stadsomvandlingen, skattefinansierade driften, har ökat med 31 
mnkr under perioden men även intäkter har ökat med motsvarande 31 mnkr. Årsresultatet enligt 
prognos uppgår till 701,7 mnkr varav 672,6 mnkr är stadsomvandlingsresultat, och kommunens 
resultat uppgår till 29 mnkr. Det är 6,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 22,5 mnkr och 
motsvarar 1,9 % av skatter och statsbidrag. 
 
Kommunkoncernens periodresultat uppgår till 729,5 mnkr efter extra ordinära poster. Kirunabostäder 
AB -3 mnkr och Tekniska verken AB 2,5 mnkr. Kommunkoncernens årsprognos visar ett förväntat 
resultat vid årets slut på 696,7 mnkr efter extra ordinära poster. Kiruna kommuns resultat beräknas till 
701,7 mnkr, Kirunabostäder AB -1,4 mnkr och Tekniska verken i Kiruna AB -3,6 mnkr. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-11-04, § 286, att godkänna delårsrapport januari-augusti 2019 och 
överlämna till kommunfullmäktige för fastställande.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Mötet ajourneras 30 minuter för fikarast. 
 
Mötet återupptas. 
 
av Mattias Timander (C) 
 
att på sidan 8 korrigeras tryckfelet i tabellen Balanskravsutredningen   
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§ 132 forts    2019.01379  942 
 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Mats Taaveniku (S), Siv Henriksson (V), Mats 
Niemi (S), Roger Suup (S), Lars Törnman (S), Mats Fredlund (SD), Siv Gunillasson-Sevä (S), Kenneth 
Stålnacke (-) och Sten Nylén (-) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om eget ändringsyrkande ska bifallas eller avslås och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
______ 
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§ 133    2019.01534  942 
 
 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger utlåtande 2019-11-14 från kommunens revisorer av vilket framgår att revisorerna har 
uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2019-08-31 är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. 
Detta innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning med inriktning på övergripande analys 
och inte på detaljer i redovisningen. 
 
Det prognostiserade resultatet per helår, exklusive stadsomvandlingen, uppgår till 29 mnkr vilket är 6,5 
mnkr bättre än budgeterat. Årsprognosen inklusive stadsomvandlingen uppgår till 701,7 mnkr. 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 
 
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed, förutom den del som avser intäkter från Avtal angående Gruvstadsparken Del 3  
m m (GP3-avtalet) mellan LKAB och Kiruna kommun. I kommunens resultaträkning per sista augusti 
2019 ingår intäkter från GP3-avtalet mellan LKAB och Kiruna kommun med 664 mnkr. I delårsrapp-
orten har samtliga intäkter redovisats per 2019-08-31, dock har inga kostnader redovisats. Enligt GP3-
avtalet ska särskilda avtal upprättas avseende överlåtelse av infrastruktur, verksamhetslokaler samt 
mark och tomträtter.  
 
Revisorerna kan i sin granskning inte verifiera att så har skett och har inte heller tagit del av underlag 
som gör att revisorerna har möjlighet att bedöma huruvida intäkter och kostnader redovisas i rätt 
period. I det fall överlåtelse av tillgångar sker ska det göras en reavinstberäkning som ska medtas i den 
ekonomiska redovisningen i den period som denna har uppstått. Det är revisorerna bedömning att 
dessa frågor behöver utredas vidare.  
 
Revisorerna i kommunrevisionen har i samband med granskning av delårsrapporten ej möjlighet att ge 
något utlåtande kring de delar som härrör till GP3-avtalet. Revisorerna ser en uppenbar risk att det 
redovisade resultatet i delårsrapporten ej ger en rättvisande bild av kommunens resultat med hänvis-
ning till GP3-avtalet. Revisorerna uppmanar således kommunen att nogsamt analysera GP3-avtalet 
samt säkerställa att nödvändiga avtal kopplade till GP3-avtalet finns upprättade som legal grund för 
redovisningen samt att bilägga tillräckliga underlag till de bokföringsposter som uppkommer som en 
följd av GP3-avtalet. Detta i syfte att säkerställa att intäkter och kostnader redovisas i rätt period och 
med rätt realisationsresultat. Eventuella realisationsvinster påverkar sannolikt balanskravsutred-
ningen.  
 
Kommunrevisionen avser att inför granskning av årsredovisningen göra en fördjupad granskning 
avseende GP3-avtalet i syfte att säkerställa att detta är korrekt hanterat innan dess att kommunfull-
mäktige fastställer årsredovisningen för 2019.  
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Kommunfullmäktige har inte beslutat om några finansiella mål i budget 2019, i delårsrapporten sker en 
uppföljning gentemot de finansiella mål som beslutades i budget 2018. Revisorerna bedömer att det 
prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställde i budget 2018. 
Revisorerna kan inte bedöma, utifrån delårsrapportens återrapportering, om verksamhetens prognos-
tiserade utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen i budget 2019. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Revisorernas ordförande Ann-Kristin Nilsson (S) och Gunnar Selberg 
(C)  
______  
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§ 134    2018.00504  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering, kommunstyrelsens investeringsbudget 2019, 
uppdragsverksamhet gatu/park, nytt objekt Dagvatten Dübengatan, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla nytt investeringsobjekt Dagvatten Dübengatan  
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2019, uppdragsverksamhet 

gatu/park, medel om 600 tkr för objekt Dagvatten Dübengatan 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-10-18 från kommunkontoret av vilken framgår att uppdragsverksamhet 
gatu/park har under hösten 2019 utfört ett akut reparationsarbete av en dagvattenläcka i anslutning till 
Dübengatan till en total kostnad av 600 tkr. Reparationen innebar ersättning av gamla dagvattenrör 
med nya, vilket är att betrakta som en investering och kostnaderna ska således inte belasta driften. 
 
Kommunkontoret eller uppdragsverksamhet gatu/park har inga investeringsmedel för denna typ av 
oförutsedda investeringskostnader. Uppdragsverksamhet gatu/park anhåller därmed om kommunala 
investeringsmedel på 600 tkr för åtgärd, objekt Dagvatten Dübengatan. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 289, att nytt investeringsobjekt Dagvatten Dübengatan 
bifalles samt att kommunstyrelsens investeringsbudget 2019, uppdragsverksamhet gatu/park, tilläggs-
budgeteras 600 tkr för objekt ”Dagvatten Dübengatan”. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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§ 135    2019.01393  160 
 
 
Kommunal strategi för arbete med samhällsstörningar 2019-2022  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Kommunal strategi för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar 

2019-2022 i enlighet med dokument  
 
att  anse Kommunal strategi för arbete med samhällsstörningar 2019-2022 vara ett sådant 

styrdokument som i enlighet med ägardirektiven skall gälla också för de kommunala 
bolagen 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-10-18 från kommunkontoret av vilken framgår att samtliga kommuner, 
länsstyrelser samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lagstadgade och 
förtydligat i centrala överenskommelser uppdrag att arbeta för att öka samhällets robusthet och 
krisberedskap på egen nivå. Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska även 
planeringen för civilt försvar återupptas. Krisberedskapen utgör grunden för civilt försvar. 
 
Kommunen ska härvid ta fram och senast 2019-12-31 besluta om ett så kallat styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. Dokumentet ska ange kommunens övergripande mål, 
inriktning, ambitioner och processer samt ansvar för arbetet med krisberedskap under mandatperioden 
2019-2022. Dokumentet Kommunal strategi för arbete med samhällsstörningar 2019-2022 föreslås 
utgöra detta styrdokument - i vilket även kommunens arbete med civilt försvar samt där det befunnits 
relevant och praktiskt även visst arbete för skydd mot olyckor omfattas. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 290, att Kommunal strategi för kommunens arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 2019-2022 antas i enlighet med dokument samt att Kommunal strategi 
för arbete med samhällsstörningar 2019-2022 anses vara ett sådant styrdokument som i enlighet med 
ägardirektiven skall gälla också för de kommunala bolagen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 136    2018.00836  820 
 
 
Redovisning av sanering av marken i området Tuolluvaara industriområde, 
stadsbyggnadsförvaltningen, delgivning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna och därmed anse den bifallna motionen verkställd 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-18, § 76, att bifalla en av Henry Emmoths (MP) motion Sanering 
av marken i området Tuolluvaara industriområde vilket innebär att en fullständig rapportering delges 
kommunfullmäktige både skriftligt och muntligt vad gäller föroreningarna i området och hanteringen 
av dessa, att redovisningen delges fullmäktige vad gäller förorenade massor avseende volymer, typ av 
förorening och vilka åtgärder för sanering som används gällande hela området, att redovisa på de 
massor som redan grävts upp avseende placering och åtgärder samt att redovisa kostnader för 
saneringsverksamheten dels de hittills utförda och kommande. 
 
Föreligger redovisning 2019-07-17 från stadsbyggnadsförvaltningen. Ramboll Sweden AB har på 
uppdrag av Tekniska Verken i Kiruna AB gjort en sammanställning av masshantering vid avhjälp-
andeåtgärder från TGA-området och nya Kiruna centrum. Sammanställningen är upplagd genom att 
först ge en kort beskrivning av området följt av en beskrivning av masshantering som baseras på 
slutrapporter från respektive område. I slutet av dokumentet finns en tabell med en sammanställning 
av samtliga massor. Syftet med sammanställningen är att ge en översiktlig bild av vilka områden som 
har genomgått avhjälpandeåtgärder inom nya Kiruna centrum samt vad för slags samt mängd massor 
som har hanterats i och med detta.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 291, att redovisningen läggs till handlingarna och därmed 
anses den bifallna motionen verkställd. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Projektchef Lars Johansson Tekniska Verken i Kiruna AB, Matilda 
Abrahamsson Tekniska Verken i Kiruna AB, Mats Eriksson Tekniska Verken i Kiruna AB och Christine 
Brännvall (FI) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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§ 137    2019.01222  906 
 
 
Beräkningsunderlag till budget 2020-2022 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 2020-2022 till 22 900 för 

år 2020, till 22 925 för år 2021 och till 22 975 för år 2022 
 
att till budget 2020-2022 använda Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:40 som 

beräkningsgrund för skatte- och statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående 
befolkningssiffra 
- budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 379 672 tkr för år 2020, 1 395 150   
  tkr för år 2021 och 1 431 868 tkr för år 2022 
- budget för generella statsbidrag till 123 510 tkr för år 2020, 142 651 tkr för år 2021 
  och 147 769 tkr för år 2022 
- budget för kommunal fastighetsavgift till 58 145 tkr för perioden 2020-2021  

                   
att till budgeten för det generella statsbidraget kallat ”välfärdsmiljarderna” använda 

regeringens underlag för år 2020 vilket ger 4 778 tkr. Det är sista året det utbetalas enligt 
flyktingvariabler och är sedan helt inräknad i utjämningen. 

 
att  därmed fastställa preliminära intäkter till 1 566 105 tkr för år 2020, 1 595 946 tkr för år 

2021 och 1 637 782 tkr för år 2022 
 
att  till budget fastställa övriga finansposter till - 103 249 tkr för år 2020, till -132 795 tkr för 

år 2021 och till – 158 541 tkr för år 2022   
 
att   använda SKLs beräkningsgrund för arbetsgivaravgiften samt PO-pålägg år 2020 vilken är 

40,15 procent 
 
att   använda Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:5 som beräkningsgrund för 

internräntan år 2020 vilket är 1,5 procent enligt cirkulär 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-09-23 från kommunkontoret av vilken framgår att Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) lämnar under året ett antal prognoser på utveckling av preliminär inkomstskatt samt 
utveckling av statsbidrag samt fastighetsavgift för landets samtliga kommuner och landsting i olika 
cirkulär. Den prognos som nu föreligger för Kiruna kommun är de senast kända, SKL cirkulär 19:35. 
För beräkning av statsbidrag, arbetsgivaravgifter och kapitaltjänstkostnader i budgetarbetet behövs 
vissa beräkningsunderlag fastställas såsom internränta, arbetsgivaravgift och befolkningssiffra till 
prognosunderlagen. 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger reviderad skrivelse 2019-10-04 från kommunkontoret av vilken framgår att Sveriges 
kommuner och landsting lämnar under året ett antal prognoser på utveckling av preliminär inkomst-
skatt samt utveckling av statsbidrag samt fastighetsavgift för landets samtliga kommuner och landsting 
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i olika cirkulär. Den prognos som nu föreligger för Kiruna kommun är de senast kända, Sveriges 
kommuner och landstings cirkulär 19:40. För beräkning av statsbidrag, arbetsgivaravgifter och kapital-
tjänstkostnader i budgetarbetet behövs vissa beräkningsunderlag fastställas såsom internränta, arbets-
givaravgift och befolkningssiffra till prognosunderlagen.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-07, § 234, i enlighet med kommunkontorets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-21, § 101, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med 
anledning av att befolkningssiffran bör justeras. 
 
Föreligger skrivelse 2019-10-20 från kommunkontoret av vilken framgår att Sveriges kommuner och 
landsting lämnar under året ett antal prognoser på utveckling av preliminär inkomstskatt samt 
utveckling av statsbidrag samt fastighetsavgift för landets samtliga kommuner och landsting i olika 
cirkulär. Den prognos som nu föreligger för Kiruna kommun är de senast kända, SKL cirkulär 19:40. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 298, att befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 
2020-2022 fastställs till 22 900 för år 2020, till 22 925 för år 2021 och till 22 975 för år 2022, att till 
budget 2020-2022 använda SKL Cirkulär 19:40 som beräkningsgrund för skatte- och statsbidrags-
intäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra - budget för skatteintäkter inklusive slutav-
räkning till 1 379 672 tkr för år 2020, 1 395 150 tkr för år 2021 och 1 431 868 tkr för år 2022 - budget för 
generella statsbidrag till 123 510 tkr för år 2020, 142 651 tkr för år 2021 och 147 769 tkr för år 2022 
- budget för kommunal fastighetsavgift till 58 145 tkr för perioden 2020-2021, att till budgeten för det 
generella statsbidraget kallat ”välfärdsmiljarderna” använda regeringens underlag för år 2020 vilket ger 
4 778 tkr. Det är sista året det utbetalas enligt flyktingvariabler och är sedan helt inräknad i utjäm-
ningen, att därmed fastställa preliminära intäkter till 1 566 105 tkr för år 2020, 1 595 946 tkr för år 
2021 och 1 637 782 tkr för år 2022, att till budget fastställa övriga finansposter till - 103 249 tkr för år 
2020, till -132 795 tkr för år 2021 och till – 158 541 tkr för år 2022, att använda SKLs beräkningsgrund 
för arbetsgivaravgiften samt PO-pålägg år 2020 vilken är 40,15 procent samt att  använda SKLs cirkulär 
19:5 som beräkningsgrund för internräntan år 2020 vilket är 1,5 procent enligt cirkulär. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att befolkningssiffran ändras till 23 100 personer för år 2020  
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Stefan Sydberg (M) och Sten Nylén (-) 
 
att Mats Taavenikus yrkande avslås 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Krister Pounu (KD), Annica Henelund (C) och Birgitta Stålnacke (C)   
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
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Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Mats Taavenikus yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 26 ja-röster och 18 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
______ 
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§ 138    2019.00927  606 
 
 
Taxor och avgifter 2020, kultur- och utbildningsnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden för 2020, daterad 

2019-05-21 
 
att  införa en maxtaxa på 5 000 kr per tillfälle och skola för föreningar som hyr skolsalar 
 
att  taxor och avgifter ska gälla från 2020-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-06-13, § 64, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att 
beräkningen av taxor och avgifter gällande måltiderna grundar sig på antagande om 3,7 % ökning av 
livsmedelskostnader och ett antagande om 2,4 % ökning av personalkostnader jämfört med 2018 års 
nivå. Den sammanlagda uppräkningen av måltidernas taxor och avgifter år 2020 beräknas uppgå till 
3,2 %. Förutom måltidsverksamhetens försäljning till externa kunder påverkas kommunens egna 
verksamheter av avgiftsökningen så som fritids, förskola, familjedaghem, förberedelseklass, äldre-
omsorg, hemtjänst och omsorgen. Avgift för särskild prövning får inte tas ut för den som har gått ut 
grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne 
prövningen gäller. 
 
Sammanfattningsvis föreslår nämnden följande förändringar: 
-  att taxor och avgifter för Kulturskolans verksamhet kompletteras med taxa avseende uppdragsunder-

visning, 295 kr/timme och att övriga taxor och avgifter avseende Kulturskolan behålls oförändrade, 
-  att hyra för Kulturskolans danssal tas bort från förvaltningens taxor och avgifter eftersom den 

jämställs med andra B-hallar som regleras av förvaltning för fritid och följer dess reglering av avgiften, 
- att mängdrabatt, syskonrabatt och maxtaxa för Kulturskolan tas bort från dokumentet eftersom 

taxan inte regleras på det sättet sedan många år, 
-  att taxor och avgifter avseende bildsamling samt lotteriregistrering behålls oförändrade, 
- att den del av Biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som kommer ur samverkansavtal för 

samarbetet Biblioteken i Norrbotten även fortsättningsvis regleras genom avtalet inklusive årliga 
indexregleringar, 

- att den del av Biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som inte regleras genom samverkansavtal 
för samarbetet Biblioteken i Norrbotten behålls oförändrade, 

- att måltidsverksamhetens avgifter höjs med 3 % från 2019 års nivå, 
- att skolmåltiders/förskolemåltiders gästluncher höjs till 65 kr (58,04 exkl. moms) 
- att äldreomsorgens anhöriglunch samt anhörigmiddag undantas procentuella höjningen och fortsatt 

kostar 65 kr middag och 60 kr lunch, 
- att måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus även fortsättningsvis justeras enligt avtal med 

Norrbottens Läns Landsting nu mer Region Norrbotten, 
- att hyror för måltidsverksamhetens lokaler och skolsalarnas lokaler behålls oförändrade, 
- att separata avtal om hyra till affärsdrivande verksamheter tecknas av respektive ansvarsområde i 

samråd med centrala skolkansliet. Intäkterna tillfaller ansvarsområdet om det inte krävs anpass-
ningar av exempelvis lokalerna. Moms enligt lag tillkommer. 
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- att maxtaxa fortsatt tillämpas inom förskolan och fritidshemmet enligt Skolverkets förordning 

avseende fastställda avgiftsnivåer för förskola och fritidshem, inklusive årliga indexregleringen av 
maxbeloppet för förskola och fritidshem. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att göra erforderliga redaktionella rättningar i skrivelsen och 

bilagan 
 

att  efter gjorda rättningar anta ”Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden 
2020” daterad 2019-05-21 med tillhörande bilaga såsom sitt eget förslag till kommun-
fullmäktige 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-07, § 235, att taxor och avgifter inom kultur- och utbildnings-
nämnden för 2020, daterad 2019-05-21, fastställs, att för föreningar som hyr skolsalar införs en 
maxtaxa på 5 000 kr per tillfälle och skola samt att taxor och avgifter ska gälla från 2020-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-21, § 102, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att 
behandlas i samband med driftbudget 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 299, att taxor och avgifter inom kultur- och utbildnings-
nämnden för 2020, daterad 2019-05-21, fastställs, att för föreningar som hyr skolsalar införs en 
maxtaxa på 5 000 kr per tillfälle och skola samt att taxor och avgifter ska gälla från 2020-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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Taxor och avgifter 2020, kommunstyrelsen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2020 enligt förslag förutom avgift 

för lokaltrafikens busskort som fastställs till 600 kr för vuxen och 300 kr för barn/ 
ungdom upp till 20 år samt pensionärer 

 
att specifika möteslokaler endast kan hyras ut i samband med hyra av Stadshushallen 
 
att  införa en föreningstaxa om 1 500 kr för Stadshushallen  
 
att förtydliga taxa för pistade skidspår att gälla för Matojärvi skidområde 
 
att  taxor och avgifter börjar gälla 2020-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-09-02, § 208, från kommunstyrelsen av vilket framgår att kommunstyrelsens 
förvaltningar har tagit fram förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2020 för att 
uppfylla kommunallagens krav på självkostnadstäckning för sina taxor och avgifter. Beräkningsgrund 
för plan- och gis-taxorna kvarstår oförändrad. 
 
Taxor som tillkommit under år 2019 har inarbetats i underlaget, avgift för hyra av konferenslokaler i 
nya kulturhuset samt hyra av lokaler i nya stadshuset Kristallen. Kommunkontoret återkommer under 
hösten med förslag till ny avgift avseende guidningar i Kristallen utanför ordinarie öppettider samt 
avgifter för väghållarens kontroll av schakt- och ledningsarbete. 
 
Sammanfattning av de taxor och avgifter inom kommunstyrelsens område där förändring föreslås till 2020: 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Avsnitt 8 

Plan- och exploaterings-

avdelningen 

- Höjd avgift för lokaltrafikens busskort från 100 till 300 kr för att i  större      
   utsträckning täcka kostnaderna för korthanteringen. Försäljningsperioden är  
   från september och ett år framåt, dvs inte för ett ordinarie kalenderår. 
- Höjd timersättning för planhandläggare 
- Uppräkning och komplettering av avgifter för utskrift av kartor 
- Ny timavgift för mark- och exploateringshandläggare 

Avsnitt 9 
Tillväxtavdelningen/ 

Arbetsmarknadsenheten - Nya och höjda avgifter för hemtransport av varor inköpta på Bumerangen 

Kommunkontoret 

Avsnitt 4 Kommunkansli 

- Ny avgift för upplåtelse av lokaler i nya stadshuset Kristallen. Taxorna möjlig-  
   gör avgift för personella vaktmästarresurser utanför kontorstid i samband  
  med arrangemang 
- Höjd avgift för utebliven/bristfällig städning i kristallen 
- Ny avgift för bortforsling av sopor 

Avsnitt 5 Kommunkansli - Ny flik med tillkomna avgifter under 2019, hyra av lokaler i nya kulturhuset.  
  Avgiften kvarstår. 
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Avsnitt 6 
Kommunala uppdrags-

verksamheten fritid 

- Nya avgifter för dag-, säsongs- och årskort för nyttjande av rullskidbana/  
  skidspår 
- Kommunkortet utgår och samarbetet med skidanläggningarna i Björkliden  
  och Riksgränsen avslutas 
- Avgiften för klätterväggen i Tarfalahallen höjs, ingen uppräkning av hyran har  
  skett sedan nyttjanderättsavtalet skrev 2015 och föreningen har sedan dess  
  också fått utökade ytor för att bedriva sin verksamhet. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-07, § 237, att taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2020 
fastställs enligt förslag förutom avgift för lokaltrafikens busskort som fastställs till 600 kr för vuxen och 
300 kr för barn/ ungdom upp till 19 år samt pensionärer, att specifika möteslokaler endast kan hyras ut 
i samband med hyra av Stadshushallen, att en föreningstaxa om 1 150 kr för Stadshushallen införs samt  
att taxor och avgifter börjar gälla 2020-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-21, § 103, att återremittera ärendet för att behandlas i samband 
med driftbudget 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 300, att taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2020 
fastställs enligt förslag förutom avgift för lokaltrafikens busskort som fastställs till 600 kr för vuxen och 
300 kr för barn/ ungdom upp till 20 år samt pensionärer, att specifika möteslokaler endast kan hyras 
ut i samband med hyra av Stadshushallen, att en föreningstaxa om 1 500 kr för Stadshushallen införs 
samt att taxor och avgifter börjar gälla 2020-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Peter Alex (FI) med bifall av Sten Stridsman (V), Lars-Jonas Kemi (SL), Lars Törnman 

(S), Kenneth Nilsson (S) och Mats Niemi (S) 
 
att taxa för busskort kvarstår oförändrad för år 2020 
 
av Mats Fredlund (SD) 
 
att busskortet höjs till 1 200 kr och 600 kr för barn och pensionärer 
  
av Sten Nylén (-) med bifall av Stefan Sydberg (M) och Thore Johansson (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Lars Törnman (S), Roger Suup (S), Sten Stridsman (V) 

och Siv Gunillasson-Sevä (S) 
 
att taxa för busskort kvarstår oförändrad för år 2020 
 
att låta skidspåren i Kiruna vara avgiftsfria och att kommunkontoret tillsammans med 

besöksnäring och skidklubbar tar fram en fram en plan för att Kiruna ska vara först i länet 
med preparerade skidspår på försäsongen 
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att halvera kostnaderna för simskola 
 
av Sten Nylén (-) 
 
att taxa för pistade skidspår förtydligas med att gälla för Matojärvi skidområde 
 
att Mats Taavenikus yrkanden avslås 
 
Mötet ajourneras i 30 minuter för fikarast. 
 
Mötet återupptas. 
 
av Lisbeth Isaksson (V) 
 
att ta fram förslag på taxor och avgifter i Kulturhuset för ideella föreningar  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Krister Pounu (KD), Annica Henelund (C), Siv Henriksson (V), 
Magnus Gustafsson (C) och Hanna Rannerud (S) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Peter Alex m fl yrkande, Mats Fredlunds yrkande och 
Mats Taavenikus m fl yrkanden under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
Ordföranden ställer Peter Alex m fl yrkande, Mats Fredlunds yrkande och Mats Taavenikus m fl 
yrkanden under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mats 
Taavenikus m fl yrkanden 
 
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsen förslag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Mats Taavenikus m fl yrkanden röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 26 ja-röster och 18 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Sten Nyléns tilläggsyrkande ska bifallas eller avslås 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Lisbeth Isakssons tilläggsyrkande ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma 
 
Mötet ajourneras i 5 minuter. 
 
Mötet återupptas. 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med Lisbeth Isakssons yrkande ska bifallas röstar ja 
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De som röstar i enlighet med Lisbeth Isakssons yrkande ska avslås röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 18 ja-röster och 26 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
 
Mats Taaveniku (S) anmäler Socialdemokraternas reservation mot beslutet till förmån för eget förslag  
 
Sten Stridsman (V) anmäler Vänsterpartiets reservation mot beslutet till förmån för eget förslag 
 
Lars-Jonas Kemi (SL) anmäler Samelistans reservation mot beslutet till förmån för eget förslag  
 
Christine Brännvall (FI) anmäler Feministiskt initiativs reservation mot beslutet till förmån för eget 
förslag    
______ 
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Taxor och avgifter 2020, socialnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa socialnämndens förslag till taxor och avgifter enligt förslag  
 
att taxor och avgifter ska gälla från 2020-01-01  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-06-25, § 223, från socialnämnden av vilket framgår att de taxor och avgifter 
som lyfts upp för beslut är egenavgifterna för färdtjänsten, vård- och omsorgstaxorna, hemsjukvårdens 
hälso- och sjukvård, taxa vid provisorisk dödsboförvaltning och begravningsåtgärder, prislista inom 
SAVO:s verksamheter, avgifter inom hemsjukvårdens hjälpmedel, avgift för hemgångsteam, alkohol-
handläggningen, kunskapstest, avgift för detaljhandel med tobak, avgift för detaljhandel med receptfria 
läkemedel, avgift för detaljhandel med folköl, avgift för detaljhandel med elektroniska cigaretter, avgift 
för besök hos kommunens familjerådgivare samt avgift för korttidsboenden. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige  
 
att  justera prislistan för SAVO:s verksamheter enligt KPI (2 %) och med ytterligare justering 

efter verksamhetens behov  
 
att  anta förslaget om oförändrad beräkning av egenavgiften för färdtjänst. Länstrafikens taxa 

för 2019 med ett påslag om 75 % och med en subvention med 2*20% på färdtjänsttaxan. 
Ytterligare 40 % rabatt ges via rabattkort, vid regelbundna återkommande, ej nöjes-
relaterade, resor  

 
att  samtliga avgifter för alkoholhandläggningen höjs med 10 %  
 
att  avgifterna förblir oförändrade för handläggning av detaljhandel med tobak, detaljhandel 

med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl och detaljhandel med elektroniska 
cigaretter  

 
att  avgiften förblir oförändrad för besök hos kommunens familjerådgivare  
 
att  egenavgifterna för hemsjukvårdens hjälpmedel fortsätter följa landstingets avgifter, med 

undantaget att kommunen inte har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+  
 
att  behålla avgift för hemsjukvårdspatienter med 250 kr per månad  
 
att  debitera en avgift med 300 kr för insatser utförda av hemgångsteam under maximalt 14 

dagar  
 
att  omsorgsavgifter för hemtjänst är en tjugondel av maxtaxan  
 
att maxtaxan utgöra en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet  
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att omsorgsavgiften för vård och omsorgsboende motsvaras av maxtaxan  
 
att  höja avgiften, enligt bilaga, för helkost inom särskilt boende och matlåda inom ordinärt 

boende för att kunna täcka upp verksamhetens självkostnader  
 
att  höja avgifterna för inköp och hushållstvätt med KPI 2 %  
 
att det för brukare som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt boende skall tillkomma 

en kostnad för boendet med 70 kr per dygn  
 
att  en timtaxa beräknad på 0,80 % av prisbasbeloppet faktureras dödsboet vid provisorisk 

dödsboförvaltning samt åtgärder vid begravning  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-07, § 238, att socialnämndens förslag till taxor och avgifter 
fastställs enligt förslag samt att taxor och avgifter ska gälla från 2020-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-21, § 104, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att 
behandlas i samband med driftbudget 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 301, att socialnämndens förslag till taxor och avgifter fastställs 
enligt förslag samt att taxor och avgifter ska gälla från 2020-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Christine Brännvall (FI) med bifall av Sten Stridsman (V) och Mats Taaveniku (S)  
 
att  avgiften för kommunens familjerådgivare tas bort 
 
av Lisbeth Isaksson (V) 
 
att  egenavgift för hemsjukvårdens hjälpmedel följer Regionens avgifter, inklusive Regionens 

avgiftsbefrielse för patienter 85+ 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Agneta Björnström (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger förutom 5:e och 7:e att-satsen 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag vad gäller 5:e att-satsen och Christine Brännvalls m fl 
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 
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De som röstar i enlighet med Christine Brännvalls m fl yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 26 ja-röster och 18 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag vad gäller 7:e att-satsen och Lisbeth Isakssons yrkande 
under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
________   
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Taxor och avgifter 2020, miljö- och byggnämnden  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för livsmedelskontroll år 2020 enligt förslag 2019-10-24 
 
att  fastställa taxa för tillsyn enligt Miljöbalken år 2020 enligt förslag 
 
att fastställa räddningstjänstens prislista år 2020 enligt förslag 
 
att fastställa bygglovstaxa år 2020 enligt förslag 
 
att fastställa trafiktaxa år 2020 enligt förslag 2019-04-08 
 
att taxor och avgifter ska gälla från 2020-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-04-25, § 115, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att timtaxan är 
idag 1 100 kr/ timme för planerad livsmedelskontroll samt 800 kr/ timme för uppföljande kontroll. 
Avgift för registrering av livsmedelsverksamhet ligger på 800 kr.  
 
Enligt livsmedelslagstiftningen skall all offentlig livsmedelskontroll vara självfinansierad. Nuvarande 
taxa för livsmedelskontroll i Kiruna kommun har gällt sedan 2016-01-01. Resultatet för livsmedels-
kontrollen har under de senaste åren varit mycket nära nollresultat, + 25 tkr 2017 och - 72 tkr 2018. Att 
taxan nu föreslås kvarstå baseras på att inkomster och utgifter fortsatt förväntas vara i balans med 
bibehållna taxenivåer. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  anta förslaget till bibehållen taxa för livsmedelskontroll från och med 2020-01-01 
 
att  överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut 
 
Föreligger vidare protokoll 2019-04-25, § 94, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att 
nämnden beslutar att punkten ”uppsättning av flagglina inom Kiruna C” återremitteras, att för övrigt 
anta prislista 2020 för räddningstjänsten som sin egen samt att vidarebefordra ärendet till kommun-
fullmäktige för beslut.   
 
Föreligger vidare protokoll 2019-04-25, § 117, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att 
förvaltningen ser vissa behov av förbättringar och justeringar av taxan som används vid tillsyn och 
handläggning av miljö- och hälsoskyddsärenden. Det gäller främst ändring av handläggningskostnad 
för handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
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att  anta ny taxa för tillsyn enligt Miljöbalken från och med 2020-01-01 
 
att  överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut 
 
Föreligger vidare protokoll 2019-06-13, § 156, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att 
nämnden beslutar att anta den reviderade prislistan för heta arbeten, räddningstjänsten from 2020-01-
01 för extern utbildning med pris 3 100 kr som sin egen samt att vidarebefordra ärendet till kommun-
fullmäktige för beslut. 
 
Föreligger vidare protokoll 2019-06-13, § 155, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att 
nämnden beslutar att punkten ”uppsättning av flagglina inom Kiruna C” tas bort, att för övrigt anta 
prislista 2020 för räddningstjänsten som sin egen samt att vidarebefordra ärendet till kommunfull-
mäktige för beslut. 
 
Föreligger vidare protokoll 2019-06-13, § 179, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att 
nämnden har fått i uppdrag från kommunfullmäktige om att se över bygglovstaxan för att förenkla och 
sänka kostnader. Bygglovskontoret har förenklat förståelse för kostnader i taxan i form av att skapa 
fasta avgifter vart det har varit möjligt. Beräkningar för fasta avgifter har räknats på ungefärlig nedlagd 
tid per ärendetyp och jämförts mot de kostnader som varit tidigare. 
 
De redan fasta kostnaderna har till största del lämnats som dem varit, några har dock räknats om, upp 
eller ner i kostnad, men skillnaden har blivit marginell mot tidigare. För att förenkla tolkning av taxan 
och förtydliga vad som tas betalt för har även förändringar av redaktionell art gjorts i form av utseende, 
hänvisningar och informationstext. 
 
För att på ett bättre sätt kunna uppfylla den del av kommunfullmäktiges uppdrag som handlar om att 
sänka kostnaderna föreslår förvaltningen att detta arbete sker under 2020 för den taxa som ska gälla 
från och med 2021. 
 
Detta dels för att det sammanfaller med Sveriges Kommuner och Landstings kommande arbete med ett 
för kommunerna reviderat underlag för konstruktion av PBL-taxa, samt dels förvaltningens eget arbete 
med budgeten. Den slutsats som förvaltningen gör gällande om att taxan ska bli billigare är att intäkter 
som i så fall täcker upp förlusten av en sänkt taxa måste hanteras. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  anta bygglovstaxa 2020 som sin egen 
 
att  vidarebefordra ärendet till kommunfullmäktige för beslut 
 
Föreligger protokoll 2019-09-12, § 199, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att förvalt-
ningen tagit fram ett förslag till trafiktaxa 2020. Trafiktaxan gäller för nämndens verksamhet för 
åtgärder inom trafikområdet. Föreslagna avgifter tas ut med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av 
fordon i vissa fall, samt Kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att 
täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte 
momsbelagda. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
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att ej ändra dispensen från lokala trafikföreskrifter, att 200 kronor per ansökan per fordon, 

dock max 400 kronor per fordon per år ska fortfarande gälla, sen tidigare beslut 
 
att därefter anta förslag till trafiktaxa 2020 som sin egen 
 
att  trafiktaxan skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut 
 
att ändra punkt 5.9.5.3 i miljö- och byggnämndens delegationsordning så att trafikingenjör 

kan ta beslut som gäller upp till 180 dagar 
 
Hantering av ärendet 
 
Budgetberedningen föreslår 2019-09-23, § 3, att taxa för livsmedelskontroll bibehålls år 2020, att taxa 
för tillsyn enligt Miljöbalken år 2020 fastställs, att räddningstjänstens prislista år 2020 fastställs, att 
bygglovstaxa år 2020 fastställs, att trafiktaxa år 2020 fastställs enligt förslag 2019-04-08 samt att taxor 
och avgifter ska gälla från 2020-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-10-07, § 236, att återremittera ärendet till miljö- och byggnämnden 
för förtydligande vad gäller bygglovstaxan.  
 
Föreligger protokoll 2019-10-24, § 225, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att 2019 12-14 
träder den nya kontrollförordningen, EU 2017/625, i kraft. Den ersätter den gamla kontrollförord-
ningen EG 882/2004. I och med införandet av ny kontrollförordning behöver taxan för offentlig 
livsmedelskontroll ändras för att stämma överens med lagstiftningen. Taxan är framtagen med hjälp av 
Sveriges kommuner och landstings vägledning. 
 
Skillnaden mot tidigare taxa är att det hittills har varit skilda avgifter för planerad kontroll, 1 100 kr/ 
timme, och extra kontroll 8 00 kr/ timme. Nu föreslås samma timtaxa, 1 100 kr, för båda typerna av 
kontroll. Detta får till följd att avgiften för registrering av livsmedelsanläggning, som enligt taxan 
likställs med en kontrolltimme, höjs till 1 100 kr från och med år 2020. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  anta förslaget till ändring av taxa för livsmedelskontroll från och med 2020-01-01 

som sitt eget  
 

att  överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut 
 
Föreligger vidare protokoll 2019-10-24, § 226, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att taxan 
behöver ändras till år 2020 angående avgift för registrering av cisterner. Naturvårdsverket har antagit 
en ny föreskrift under år 2018 som gör att nämnden handlägger information om alla typer av cisterner. 
Handläggningstiden är satt till 2 timmar/ ärende. Kiruna kommun har antagit nya föreskrifter för 
hantering av avfall, tidigare benämnt renhållningsföreskrifter. Hänvisningarna till dessa har ändrats. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  anta förslaget till ändring av taxa för taxebilaga 1 för tillsyn enligt Miljöbalken 
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att  överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut 
 
Miljö- och byggnämndens ordförande Sten Nylén (SJVP) förtydligar bygglovstaxan muntligt. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 302, att taxa för livsmedelskontroll fastställs år 2020 enligt 
förslag 2019-10-24, att taxa för tillsyn enligt Miljöbalken år 2020 fastställs enligt förslag, att räddnings-
tjänstens prislista år 2020 fastställs enligt förslag, att bygglovstaxa år 2020 fastställs enligt förslag, att 
trafiktaxa år 2020 fastställs enligt förslag 2019-04-08 samt att taxor och avgifter ska gälla från  
2020-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Nylén (-) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Siv Henriksson (V) med bifall av Mats Fredlund (SD) 
 
att bygglovsavgiften vad gäller punkten 7.1 höjs till 100 %   
 
Mötet ajourneras i 5 minuter. 
 
Mötet återupptas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Siv Gunillasson-Sevä (S), Peter Alex (FI), Lars 
Törnman (S), Roger Suup (S) och Kenneth Stålnacke (-)  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Siv Henrikssons m fl 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 Siv Henrikssons m fl yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 35 ja-röster, 7 nej-röster och 2 avstår i enlighet med bilagd voteringslista  
______   
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§ 142    2019.01241  550  
 
 
Slamtaxa 2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  höja slamtaxa 2020 med 5 % och fastställa taxa enligt nedan: 

          0-3 m3             >3-7 m3 

Fast boende (slam), ordinarie 
tömning 

1 856 kr1 2 042 kr2 

Fritidshus (slam), ordinarie tömning 1 8 5 6 kr1   2 042 kr2 

Extra slamtömning3 1 8 8 0  kr/tim   1 880 kr/tim 

Extra tömningsavgift3 254 kr 254 kr 

Extra avgift tunga lock4 500 kr   500 kr 

 Extra avgift bomkörning5 500 kr   500 kr 
Samtliga avgifter avser tömning under ordinarie arbetstid 
1 Avser tömningar av max 3 m3 slam från hushållsspillvatten. Inklusive tömningsavgift  
2 Avser tömningar av max 7 m3 slam från hushållsspillvatten. Inklusive tömningsavgift 
3 Avser tömningar utöver förbeställda, ordinarie tömningar 
4 Avser brunnslock som väger över 15 kg 
5 Avser tömningar som inte kunde genomföras på grund av hinder.   
Ordinarie tömning planeras så att tömning enbart sker inom ordinarie arbetstid, mellan 07.00-
15.45  

 
att  taxan ska gälla från 2020-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-09-04, § 58:4:1, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att 
styrelsen beslutar att godkänna förslag gällande preliminär budget 2 600 tkr och slam-taxa för år 2020, 
på en 5 % ökning och lägga beslutet till handlingarna med kommentaren: att förslaget lämnas in till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Förslag till slamtaxa 2020 kr:       0-3 m3                >3-7 m3   

Fast boende (slam), ordinarie 
tömning 

1 856 kr1 2 042 kr2 

Fritidshus (slam), ordinarie tömning 1 8 5 6 kr1   2 042 kr2 

Extra slamtömning 3 1 8 8 0  kr/tim   1 880 kr/tim 

Extra tömningsavgift 3 254 kr 254 kr 

Extra avgift tunga lock 4 500 kr   500 kr 

 Extra avgift bomkörning 5 500 kr   500 kr 
Samtliga avgifter avser tömning under ordinarie arbetstid 
1 Avser tömningar av max 3 m3 slam från hushållsspillvatten. Inklusive tömningsavgift.  
2 Avser tömningar av max 7 m3 slam från hushållsspillvatten. Inklusive tömningsavgift. 
3 Avser tömningar utöver förbeställda, ordinarie tömningar. 
4 Avser brunnslock som väger över 15 kg 
5 Avser tömningar som inte kunde genomföras på grund av hinder.   
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Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-07, § 239, att slamtaxa 2020 höjs med 5 % och fastställs enligt 
förslag samt att taxan ska gälla från 2020-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-21, § 105, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att 
behandlas i samband med driftbudget 2020. 
  
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 303, att slamtaxa 2020 höjs med 5 % och fastställs enligt 
förslag samt att taxan ska gälla från 2020-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 143    2019.01242  546 
 
 
Va-taxa 2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  höja VA-taxa för år 2020 med 7 % och därmed fastställa taxan enligt förslag  
 
att taxan ska gälla från 2020-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-09-04, § 58:4:3, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att  
styrelsen beslutar att godkänna preliminärt förslag på budget 81 000 tkr och höjning av VA-taxa med 
7 % för år 2020 och lägga beslutet till handlingarna med kommentaren: att förslaget lämnas in till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
VA har ett ackumulerat underskott till och med 2018 som måste återföras år 2020. Ökade hyres-
kostnader samt övriga kostnadsökningar, el, lön, kemikalier mm.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-07, § 240, att VA-taxa för år 2020 höjs med 7 % och taxan fastställs 
enligt förslag samt att taxan ska gälla från 2020-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-21, § 106, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att 
behandlas i samband med driftbudget 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 304, att VA-taxa för år 2020 höjs med 7 % och taxan fastställs 
enligt förslag samt att taxan ska gälla från 2020-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 144    2019.01252  560 
 
 
Renhållningstaxa 2020  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bibehålla renhållningstaxa för år 2020  
 
att  taxan ska gälla från 2020-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-09-04, § 58:4:2, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att  
styrelsen beslutar att godkänna preliminärt förslag gällande höjning av renhållningstaxa med 0 % och 
budget på 32 000 tkr för år 2020 och lägga beslutet till handlingarna med kommentaren: att förslaget 
lämnas in till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-07, § 241, att renhållningstaxa bibehålls år 2020 samt att taxan ska 
gälla från 2020-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-21, § 107, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att 
behandlas i samband med driftbudget 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 305, att renhållningstaxa bibehålls år 2020 samt att taxan ska 
gälla från 2020-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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Nämndernas och styrelsens investeringsbudget 2020 samt flerårsplan 2021-2022 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
att flytta medel om 5 mnkr för objekt Stenbacken utbyggnad av husvagnsparkering inom 

kommunstyrelsen, stadsbyggnadsförvaltningen, från år 2020 till år 2021 och därmed  
  fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget med medel om 132 650 tkr för år 2020, 

203 450 tkr för år 2021 och 112 000 tkr för år 2022 
 
att  fastställa kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget med medel om 6 000 tkr, 

för år 2020, 12 600 tkr för år 2021 och 5 300 tkr för år 2022   
 
att  kultur- och utbildningsnämnden får återkomma till kommunstyrelsen med nämndens 

prioritering till budgetberedningen inlämnade äskanden   
 
att  fastställa socialnämndens investeringsbudget med medel om 405 tkr för år 2020, 0 tkr för 

år 2021 och 0 tkr för år 2022 
 
att fastställa miljö- och byggnämndens investeringsbudget med medel om 3 130 tkr för år 

2020, 13 030 tkr för år 2021 och 7 200 tkr för år 2022 
 
att  fastställa överförmyndarnämndens investeringsbudget med medel om 500 tkr för år 

2020, 0 tkr för år 2021 och 0 tkr för år 2022 
 
att fastställa investeringsramar för budgetår 2020 och flerårsplan 2021-2022 enligt 

föreslagna objektslistor och sammanställning nedan: 

 (tkr) 
Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kommunstyrelsen 132 650 203 450 112 000 

Varav kommunkontorets förvaltning 132 650 198 050 111 600 
-Kommunkontoret 2 000 1 200 0 
-Uppdrag kommunala fastigheter   12 300 38 800 25 750 
-Uppdrag gatu/park 19 050 32 050 32 850 

-Uppdrag va 94 100 111 100 47 500 

-Uppdrag fritid 5 200 14 900 5 500 

Varav stadsbyggnadsförvaltningen 0 5 400 400 

Kultur- och utbildningsnämnden 6 000 12 600 5 300 
Socialnämnden 405 0 0 
Miljö- och byggnämnden 3 130 13 030 7 200 
Överförmyndarnämnden 500 0 0 
Summa 142 685 229 080 124 500 
Stadsomvandlingen 0 0 0 
Stadsomvandlingen 0 0 0 
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Beskrivning av ärendet 
  
Föreligger sammanställning från kommunkontoret över nämndernas och kommunstyrelsens 
tilläggsäskanden utöver tidigare fastställd budgetram.  
 
Sammanställning över nämndernas och styrelsens investeringsäskanden (tkr): 
  Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Kommunstyrelsen 237 400 208 650 124 000 

Varav kommunkontorets förvaltning 218 700 207 750 123 100 
-Kommunkontoret 45 400 1 200 0 
-Uppdrag kommunala fastigheter   32 900 42 900 30 750 
-Uppdrag gatu/park 33 900 39 650 39 350 
-Uppdrag va 96 400 111 100 47 500 
-Uppdrag fritid 10 100 12 900 5 500 
-Lapplands kommunalförbund 0 0 0 

Varav stadsbyggnadsförvaltningen 18 700 900 900 

Kultur- och utbildningsnämnden 11 500 12 600 5 300 

Socialnämnden 405 0 0 
Miljö- och byggnämnden 9 630 8 530 7 200 
Överförmyndarnämnden 500 0 0 
Summa 259 435 229 780 136 500 

Stadsomvandlingen 0 0 0 
Stadsomvandlingen 0 0 0 

 
Kommunstyrelsen, kommunkontorets investeringsäskanden (tkr): 

   Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Förslag till 
beslut 

            
Summa Fristående investeringar IT 1 300 1 000 0   

KK/IT Byte av wifi-controllrar 500 0 0 Bifall 
KK/IT Förnyad support Brandvägg 500     Bifall 
KK/IT Swichar & Routrar 0 1 000 0 Bifall 

IT/drift 
Arbetsplats. Projektledare utrullning av 
arbetsplats 

300     Avslag 

Summa HP Gironet (IT) 42 000 0 0  
KK/IT Gironet. 42 000 0 0 Avslag 

Summa Fristående investeringar bad- och 
sporthall 

1 000 0 0  

KK/Bad/ 
sporthall 

Nya publika stolar A-hallen. I plan 1 000 0 0 Avslag 

KK/Bad/ 
sporthall 

Nytt golv bordtennishallen i sporthallen  250  0  0  Avslag 

Summa Fristående investeringar kansli 1 100 200 0  

KK/kansli iPads till förtroendevalda. I plan 100 100 0 
Avslag 2020, 

bifall 2021 
KK/kansli Byte till nytt webbpubliceringsverktyg 1 000 100   Bifall 

Totalt Summa 45 400 1 200 0  
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Kommunstyrelsen, uppdragsverksamhet kommunala fastigheters investeringsäskanden (tkr):  

   Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Förslag till 
beslut 

           

  Fristående investeringar 15 900 25 900 13 750  

FAST Brandåtgärder Solbacken sjukhuset (Ny 
post) 

400  400  0   Avslag 

FAST  Högalidskolan fönsterbyte 0  9 500  0  Bifall 

FAST Triangelskolan fasadmålning 0  400  0  Bifall 

FAST Triangelskolan fönsterbyte   500    Bifall 

FAST Sporthallen, renovering skyttehall 1 3 500      Avslag 

FAST Luossavaaraskolan takbeläggningsbyte     1 500  Bifall 

FAST Kastanjens fsk fasadmålning 400      Avslag 

FAST Kastanjens fsk takbeläggningsbyte 800      Bifall 

FAST Högalidskolan takbeläggning     1 500  Bifall 

FAST Bergaskolan fasad- och fönsterbyte   5 000    Bifall 

FAST Bergaskolan takbeläggningbyte   600    Bifall 

FAST Lilla Björn fsk fönsterbyte     600  Bifall 

FAST Bullerbyns fsk takbyte     200  Bifall 

FAST Kottens fsk fasadmålning     450  Bifall 

FAST Abisko skola takåtgärd     500  Bifall 

FAST Skolor o fsk invändiga åtgärder 3 000  3 000  3 000  Avslag 

FAST Brandskyddsåtgärder i kommunala byggnader 2 000  2 000  2 000  Bifall 1 mnkr år 
2020 

FAST Ventilationsåtgärder kommunala byggnader 2 000  2 000  2 000  Avslag 

FAST Vittangi skola fönsterbyte 500      Flyttas till 2021 

FAST Karesuando simhall/gymnastik målning 400      Flyttas till 2021 

FAST 
Karesuando skola isolering, panelbyte o 
målning 

400      Flyttas till 2021 

FAST Svappavaara skola fönsterbyte   500     

FAST Lekutrustning 2 000  2 000  2 000  
Avslag 2020, 
bifall 2021-

2022 
FAST Vittangi busstation takbyte 500  0  0  Bifall 

  HP Övriga byggnadstekniska åtgärder 17 000 17 000 17 000  

FAST Övriga byggnadstekniska åtgärder  17 000  17 000  0  
Bifall 10 000 

tkr 2020, bifall 
2021 

  Övriga byggnadstekniska åtgärder ny 0  0  17 000  Bifall 

  Summa 32 900 42 900 30 750  
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Kommunstyrelsen, uppdragsverksamhet gatu/park investeringsäskanden (tkr):  

   Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Förslag till 
beslut 

            
  HP Asfaltering 13 300 13 300 17 300  

KK/GP Ny asfaltbeläggning.  10 000 10 000 10 000 
Bifall 7 000 tkr 
år 2020, bifall 

2021-2022 

KK/GP Asfaltering byarna.  3 000 3 000 3 000 
2 000 tkr 2020, 

bifall 2021-
2022 

KK/GP Vägmålning  300 300 300 Bifall 
KK/GP Asfaltering av nyexploateringar 0 0 4 000 Bifall 

  HP Gatuinvesteringar 11 750 20 000 18 000  

KK/GP Gång- och cykelbanor.  0  8 000  8 000  Bifall 
KK/GP Åtgärder Torneträskområdet.  2 000  2 000  0  Bifall 

KK/GP Mindre trafiksäkerhetsprojekt.  1 750  2 000  2 000 
Bifall 1 000 tkr 

2020, bifall 
2021-2022 

KK/GP Gallerbrunnar och diken dagvatten.  300  300  600  
Avslag 2020, 
bifall 2021-

2022 
KK/GP Mindre grusvägar.  600  600  900  Bifall 

KK/GP Ombyggnation Hjalmar L mellan 
Dubengatan/Adolf Hedinsvägen.  

6 500  6 500  6 500  Avslag 

  HP Gatubelysning 4 550 4 550 3 050  
KK/GP Gatubelysning.  4 500  4 500  3 000  Bifall 
KK/GP Skolskjutshållplats.  50  50  50  Bifall 

  HP Lekparker, parker, grönytor 4 300 1 800 1 000  

KK/GP Lekplatser.  1 500  500  0  Avslag 

KK/GP Lekpark i Kurravaara 1 500  0  0  Bifall 

KK/GP Rastplatser 600  600  600  
Avslag 2020, 
bifall 2021-

2022 
KK/GP Utsmyckning Kiruna C  200  200  200  Bifall 

KK/GP 
Utemiljö, grönplan, röjningsplan, 
rastplatser 

200  200  200  Bifall 

KK/GP Omhändertagande av avloppsvatten.  100  100  0  Bifall 
KK/GP Garantiarbeten.  200  200  0  Bifall 

  Summa 33 900 39 650 39 350  

 
Kommunstyrelsen, uppdragsverksamhet VA investeringsäskanden (tkr):  

   Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Förslag till 
beslut 

            
  HP Vattenverk 3 500 3 500 19 500  

KK/VA 
Verksbyggnader och maskiner, vatten. I 
plan 2 000  2 000  2 000  Bifall 
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KK/VA Vattenskydd. I plan 1 000  1 000  1 000  Bifall 
KK/VA Vattendomar 500  500  500  Bifall 
KK/VA Abisko vattenverk     16 000  Bifall 

  HP Kiruna vatten 60 000 60 000 0  

KK/VA Kiruna vatten  60 000  60 000  0  Bifall 
  HP Avloppsreningsverk 2 000 2 000 2 400  

KK/VA Verksbyggnader och maskiner, avlopp  2 000  2 000  2 000  Bifall 

KK/VA 
Om-/ny-/tillbyggnad pumpstationer byarna 
inkl omg 2  

0  0  400  
Bifall 

  HP Gemensamma VA-investeringar 3 300 1 500 1 500  

KK/VA Personallokal Karesuando, utbyggnad.  1 800  0  0  Avslag 
KK/VA Styrsystem VA.  1 000  1 000  1 000  Bifall 

KK/VA Reservkraft.  500  500  500  
Avslag 2020, 
bifall 2021-

2022 
  HP VA-ledningar 15 600  12 100  14 100   

KK/VA Kommunens tätorter.  4 000  4 000  6 000  Bifall 
KK/VA Kommunens småorter och övriga orter.  4 000  4 000  4 000  Bifall 
KK/VA Eliminering ovidkommande vatten.  1 000  1 000  1 000  Bifall 
KK/VA Åtgärder läckage, läcksökning, mätzoner 1 000  1 000  1 000  Bifall 
KK/VA Servisledning VA.  1 000  1 000  1 000  Bifall 
KK/VA Huvudventiler.  500  500  500  Bifall 
KK/VA Kommunalt brandvatten och brandposter.  600  600  600  Bifall 
KK/VA Katterjåkk 3 500  0  0  Bifall 

    12 000 32 000 10 000  
KK/VA Kommunens tätorter förtätning 0  0  4 000  Bifall 
KK/VA Nya detaljplaner fjällvärlden 0  0  6 000  Bifall 
KK/VA Kiruna C ex Kasen 0  32 000  0  Bifall 
KK/VA Katterjåkk 12 000      Bifall 

  Summa 96 400 111 100 47 500  

 
Kommunstyrelsen, uppdragsverksamhet fritid investeringsäskanden (tkr):  

   Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Förslag till 
beslut 

            
  Fristående investeringar 3 900 1 900 700  

FRITID Övriga utomhusanläggningar 500 500 0  
FRITID Asfaltering av uteisar 700 700 0  

FRITID Inomhushall - evenemangsgolv 
Tarfalahallen 

2 000 0 0 Flyttas till 
2021 

FRITID Vittangi idrottsområde 700  700 700 Flyttas till 
2021 

  HP Luossabacken 4 000 7 000 0  
FRITID Luossabacken - servicebyggnad 0 7 000 0 Bifall 

FRITID 
VA-anslutning till dalstation och nya 
servicehuset i Luossabacken 

1 000 0 0  

FRITID Pistmaskin 3 000      
  HP Motionsspår 0 3 000 2 800  
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FRITID Motionsspår - byte av belysning 0 3 000 0 Bifall 

FRITID 
Hundspår Matojärvi 8 km - nyanläggning 
belysning 0 0 2 000 Bifall 

FRITID Motionsspår hela kommunen     800 Bifall 
  HP Lombia 500 1 000 0  

FRITID Digital reklamskärm Lombia fotbollsplan  500 500 0 Flyttas till 
2021 

FRITID Matchklockan Lombia ishall   500   Bifall 
  HP Matojärvi 1 700 0 2 000  

FRITID Tennisplan/isplan Matojärvi. I plan 0 0 2 000 Bifall 
FRITID Åtgärda grusplanen Matojärvi. I plan 1 000 0 0 Avslag 

FRITID Ta bort gamla betongläktaren på Matojärvi  700     Avslag 2020 

  Summa 10 100 12 900 5 500  

 
Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsförvaltningen investeringsäskanden (tkr):  

  Äskanden 
Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Förslag till 
beslut 

            
  Fristående investeringar 18 700 900 900  

STB Primärkarta 1 000  0 0 Avslag 

STB Stenbacken utbyggnad husvagnsparkering 5 000      Bifall 

STB 
Exploateringsprojekt, utredningar inom 
kommunkoncernen 500  500 500 

Utgår, 
tillhör drift 

STB Ny gång- och cykelväg till IRF (utan belopp)       Bifall 
STB Lastbil till Arbetsmarknadsenheten 500      Avslag 

STB 
Projekt Katterjåkk exploatering förstudie 
och detaljplanering 1 300      Utgår 

STB 
 

Upprustning av busshållplatser. I plan 400 400 0 
Avslag 

2020, bifall 
2021 

STB  Fortsatt upprustning av busshållplatser ny 
post 

0 0 400 Bifall 

   Summa 8 700 900 900  
 
Socialnämndens investeringsäskanden (tkr):  

   Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Förslag till 
beslut 

            
  Fristående investeringar 405  0 0  

SOC Phonirolås 405  0  0  Bifall 
  Summa 405 0 0  

 
Kultur- och utbildningsnämndens investeringsäskanden (tkr):  

   Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Förslag till 
beslut 

            
  Fristående investeringar 7 000 8 100 800  

KUN Nätverk skolor. I plan. 1 300 0 0  
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KUN Bibliotek Kulturhuset inredning nytt, I 
plan. 

5 000 0 0  

KUN Konstinköp. I plan. 100 100 100  

KUN Ombyggnation Backens förskolekök. I 
plan. 

0 8 000 0   

KUN Ungdomens hus möbler till K5. I plan. 150 0 0  

KUN Raketskolan diskrum ombyggnation 0 0 700   

KUN Biblioteksfilialer nya hyllor 450 0 0  

  HP Anpassningar av för- och 
grundskola 

4 500 4 500 4 500  

KUN Anpassningar av för- och grundskola 4 500 4 500   

KUN Anpassningar av för- och grundskola ny 
post 

  4 500  

  Summa 11 500 12 600 5 300 Bifall totalt 
6 000 tkr 

 
Miljö- och byggnämndens investeringsäskanden (tkr):  

   Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Förslag till 
beslut 

            
  Fristående investeringar 9 630 8 530 7 200  

MOB 
Utbyte av räddningstjänstfordon (2020: 1 
litet fordon). I plan 

750 0 750 Bifall 

MOB 
Släck- och räddningsfordon (2020: 1 stort 
fordon). I plan. 

4 500 0 0 Flyttas 2021 

MOB Komplettering av utrustning 250 250  Bifall 
MOB Komplettering av utrustning ny post     250 Bifall 

MOB Brandstation inventarier 3 000     Bifall 1 000 
tkr 2020 

MOB Räddningsfordon stort   4 500   Bifall 
MOB Räddningsfordon FIP 780 780   Bifall 
MOB Nödtelefon landsbygd 350     Bifall 
MOB Över Soppero brandgarage   3 000   Bifall 
MOB Räddningstjänst höjdfordon     6 200 Bifall 

  Summa 9 630 8 530 7 200  

 
Överförmyndarnämnden investeringsäskanden (tkr):  

  Äskanden 
Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Förslag till 
beslut 

            
  Fristående investeringar         

ÖFN 
Uppgradering av IT system och inköp av 
datautrustning 300     Bifall  

ÖFN  
Uppgradering av IT system och inköp av 
datautrustning (ny post) 200 0 0 Bifall 

  Summa 500 0 0 0 
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Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-07, § 242, att kommunstyrelsens investeringsbudget fastställs med 
medel om 137 650 tkr för år 2020, 198 450  tkr för år 2021 och 112 000 tkr för år 2022, att kultur- och 
utbildningsnämndens investeringsbudget fastställs med medel om 6 000 tkr, för år 2020, 12 600 tkr 
för år 2021 och 5 300 tkr för år 2022 och kultur- och utbildningsnämnden får återkomma till kommun-
styrelsen med nämndens prioriteringar, att socialnämndens investeringsbudget fastställs med medel 
om 405 tkr för år 2020, 0 tkr för år 2021 och 0 tkr för år 2022, att miljö- och byggnämndens investe-
ringsbudget fastställs med medel om 3 130 tkr för år 2020, 13 030 tkr för år 2021 och 7 200 tkr för år 
2022, att överförmyndarnämndens investeringsbudget fastställs med medel om 500 tkr för år 2020, 0 
tkr för år 2021 och 0 tkr för år 2022 samt att investeringsramar för budgetår 2020 och flerårsplan 
2021-2022 fastställs enligt föreslagna objektslistor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-21, § 108, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att 
behandlas i samband med driftbudget 2020.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 306, att kommunstyrelsens investeringsbudget fastställs med 
medel om 137 650 tkr för år 2020, 198 450  tkr för år 2021 och 112 000 tkr för år 2022, att kultur- och 
utbildningsnämndens investeringsbudget fastställs med medel om 6 000 tkr, för år 2020, 12 600 tkr 
för år 2021 och 5 300 tkr för år 2022, att kultur- och utbildningsnämnden återkommer till kommun-
styrelsen med nämndens prioritering till budgetberedningen inlämnade äskanden, att socialnämndens 
investeringsbudget fastställs med medel om 405 tkr för år 2020, 0 tkr för år 2021 och 0 tkr för år 2022,  
att miljö- och byggnämndens investeringsbudget fastställs med medel om 3 130 tkr för år 2020, 13 030 
tkr för år 2021 och 7 200 tkr för år 2022, att överförmyndarnämndens investeringsbudget fastställs 
med medel om 500 tkr för år 2020, 0 tkr för år 2021 och 0 tkr för år 2022 samt att investeringsramar 
för budgetår 2020 och flerårsplan 2021-2022 fastställs enligt föreslagna objektslistor enligt föreslagna 
objektslistor. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Sten Stridsman (V) och Lars-Jonas Kemi (SL) 
 
att investera i gång- och cykelväg mellan Jukkasjärvi och Paksuniemi  
 
att utbyggnadsplaner för Jukkasjärvi skola återupptas 
 
att Kirunabostäder AB och socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till att etablera 

alternativt bygga ett trygghetsboende i landsbygden  
 
av  Peter Alex (FI) med bifall av Mats Taaveniku (S) och Lars-Jonas Kemi (SL) 
 
att förstudie för inomhuslekpark med 150 tkr bifalles 
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av Gunnar Selberg (C) med bifall av Stefan Sydberg (M), Sten Nylén (-) och Mattias 

Abrahamsson (M)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Peter Alex (FI) 
 
att 200 tkr för tillgängliggörande av Stadshuset bifalles    

 
att 1 mnkr för reservkrisledningsrummet på nya räddningstjänsten avslås 
 
av Sten Nylén (-) med bifall av Peter Alex (FI) och Stefan Sydberg (M) 
 
att objekt Stenbacken utbyggnad av husvagnsparkering inom kommunstyrelsen, 

stadsbyggnadsförvaltningen, flyttas medel om 5 mnkr för objektet från år 2020 till år 
2021 

 
av Peter Alex (FI)  
 
att Mats Taavenikus 1:a att-sats bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Christine Brännvall (FI), Lars Törnman (S), Thore Johansson (C), 
Krister Pounu (KD), Magnus Gustafsson (C), Roger Suup (S), Kenneth Nilsson (S), Kenneth Stålnacke 
(-), Annica Henelund (C) och Mattias Abrahamsson (M)    
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus m fl yrkanden under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Peter Alex m fl tilläggsyrkande vad gäller förstudien ska 
bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Alex avslagsyrkande vad gäller reservkrisled-
ningsrum under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Peter Alex m fl tilläggsyrkande om tillgänglighet i 
Stadshuset ska bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Sten Nyléns ändringsyrkande ska bifallas eller avslås 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
________   
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Revisorernas anslagsäskande 2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa driftbudgetramen för kommunens revisorer med 1 770 tkr för år 2020, 1 770 tkr 

för år 2021 och 1 770 tkr för år 2022  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-05-07, § 5, från kommunens revisorer av vilket framgår att kostnaderna för 
den kommunala revisionen utgörs i huvudsak av arvoden och ersättningar till de förtroendevalda 
revisorerna, samt av ersättning till revisorernas upphandlade sakkunniga biträde, f n Kommunal Sektor 
inom PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB), för dess biträde till de förtroendevalda revisorernas 
granskningsinsatser. 
 
Revisorernas granskning ska enligt kommunallagen ske enligt god revisionssed vilken uttolkas och 
sammanställs inför varje ny mandatperiod av Sveriges Kommuner och Landsting. Sammantaget 
innebär förändringar i lagstiftning och utvecklingen av god revisionssed att revisorernas gransknings-
uppdrag utökats i väsentlig grad på senare år. Som en konsekvens av dessa lagändringar samt nya lagar 
för stora delar av kommunens verksamhet, t ex inom skolområdet, socialtjänsten, skärpt korruptions-
lagstiftning och det utökade uppdraget de senaste åren har också behovet av utbildning för kommun-
revisorerna ökat. 
 
Revisorernas äskande för 2020 års budget bygger på en analys av tidigare års kostnader för revision. 
Det bör dock nämnas att kostnaden för revisionen kan variera från år till år vad gäller såväl behovet av 
granskningar som utbildningsbehovet i revisionsgruppen, vilket i sin tur påverkar utfallet i förhållande 
till den interna budgetfördelningen. Revisorerna har i det här läget inte tagit hänsyn till okända 
faktorer i sitt budgetäskande, vilket innebär att revisorerna kan komma att återkomma till fullmäktige 
med kompletterande budgetäskande. 
 
I äskandet har revisorerna tagit hänsyn till det avtal revisorerna har med PwC om revisionsbiträde som 
medför en uppräkning för revisionsbiträde utifrån kostnadsutveckling enligt AKI. Revisorerna har även 
tagit hänsyn till ersättning för revision rörande Lapplands kommunalförbund som tas från respektive 
revisionsgrupps anslag. Den exakta kostnaden för Kiruna kommun rörande Lapplands kommunal-
förbund varierar mellan åren, men revisorerna beräknar den till cirka 15 000 kr. 
 
Revisorerna beslutar 
 
att fastställa förslaget till budgetäskande för år 2020 till totalt 1 770 tkr enligt fördelning 

nedan 
Revisorernas budgetäskande för år 2020 Äskande 2020, tkr Budget 2019, tkr 

Totalt, tkr 1 770,0 1 806,0 

 
att överlämna förslaget till kommunfullmäktiges presidium för särskild beredning 
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad 
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Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mattias Timander (C) 
 
att driftbudgetramen för kommunens revisorer fastställs med 1 770 tkr för år 2020, 1 770 tkr 

för år 2021 och 1 770 tkr för år 2022  
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens yrkande 
______  
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Nämndernas och styrelsens driftbudget 2020 samt flerårsplan 2021-2022   
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå socialnämndens, kultur- och utbildningsnämndens, överförmyndarnämndens och 

miljö- och byggnämndens driftbudgetäskanden  
 
att bifalla kommunstyrelsens driftbudgetäskanden med 4 074 tkr för år 2020, 2 552 tkr för år 

2021 och 2 441 för år 2022 vad gäller centrala poster, bidrag och medfinansiering samt 
Lapplands kommunalförbund   

 
att  Kiruna kommun kvarstår som medlem i Norrbottens kommuner 
 
att fastställa nämndernas driftbudgetram för år 2020 och flerårsplan 2021-2022, ramar 

inklusive 2019 års lönerevision samt avskrivningar, enligt nedan: 
Nämnd (tkr) 2020 2021 2022 

Kommunstyrelsen  -338 726 -331 231 -331 120 

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

Socialnämnden -567 016 -567 016 -567 016 

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

Överförmyndarnämnden -2 419 -2 419 -2 419 

Revisionen -1 770 -1 770 -1 770 

Valnämnden 0 0 0 

Summa ramar -1 457 404 -1 449 909 -1 449 798 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning från kommunkontoret över nämndernas och kommunstyrelsens 
tilläggsäskanden utöver tidigare fastställd budgetram.  
 
Driftbudgetäskanden från samtliga nämnder och styrelse (tkr): 
 2020 2021 2022 

Kommunstyrelsen 2 351  1 553  1 553  

Varav kommunkontoret 2 351  1 553  1 553  
-Centrala poster (medfinansiering, medlemsavg*) -3 103  0  0  

-Kommunkontorets avdelningar 0  0  0  

-Uppdragsverksamhet kommunala fastigheter   0  0  0  

-Uppdragsverksamhet gatu/park/VA 0  0  0  
-Uppdragsverksamhet fritid 0  0  0  
-Lapplands kommunalförbund 5 454 1 553  1 553  

Varav stadsbyggnadsförvaltningen 0  0  0  
Kultur- och utbildningsnämnden 38 833  49 973  54 197  

Socialnämnden 20 190  18 450  18 450  

Miljö- och byggnämnden 490  0  0  
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Överförmyndarnämnden 600  600  600  

Revision-kommunfullmäktige 0  0  0  

Valnämnden 0  0  0  

Summa äskanden för driftsbudget 62 464 70 576 74 800 
 
Kommunstyrelsen, sammanställning över driftbudgetäskanden centrala poster (tkr): 

   2020 2021 2022 
Förslag till 

beslut 

LKF 1 Uppräkning av driftsbidrag till LKF 5 454 1 553 1 553 Bifall 
Övriga 
centrala 2 

Medlemsavgifter (kostnadsminskning) -926  0  0  Bifall 
Övriga 
centrala 3 Bidrag och medfinans (kostnadsminskning) -2 177  0  0  Bifall 
  Summa 2 351 1 553 1 553   

 
Kommunstyrelsen, medlemsavgifter centrala poster (tkr): 
 2020 

Förslag till 
beslut 

Rådet för gränskommuner 13 Bifall 

Norrbottens kommuner (Fd Kommunförbundet Norrbotten) 1 854 Bifall 

Norrbottens energikontor 46 Bifall 
Norrbottens handelskammare 2 Bifall 

Norrlandsförbundet 25 Bifall 
Rymdforum Sverige 5 Bifall 
Giron Sami Teahter 1 Bifall 
Stiftelsen Kiruna Samegård 1 Bifall 

Sv kommuner och landsting 621 Bifall 

Tornedalsrådet 67 Bifall 

Malmfältens folkhögskola 6 Bifall 

Föreningen Mönsterstaden 1 Bifall 

Filmpool Nord 404 Bifall 

Intresseföreningen Norrtåg 8 Bifall 

Coompanion Norrbotten 30 Bifall 

Kiruna in Swedish Lapland 0 Bifall 
Kiruna Lappland ekonomisk förening 0 Bifall 

Summa 3 084  

 
Kommunstyrelsen, bidrag och medfinansieringar centrala poster (tkr): 
 2020 2021 2022 

Förslag 
till beslut 

IT Norrbotten 168     Bifall 

Sociala projekt, tidiga insatser barn 3-9 år. 1 000     Bifall 
Rymd för Innovation och Tillväxt (RIT) 375     Bifall 
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Vinterfestivalen 400     Bifall 
Kirunafestivalen 1 600     Bifall 
BRIS 24     Bifall 
North Sweden 91 94 0 Bifall 
Malmfältens Folkhögskola 564 564 564 Bifall 
Filmpool Nord. Extra ägartillskott 86     Bifall 

Torne-, Lainio-, Muonioälvars förening. Verksamhetsbidrag 5     Bifall 

Summa 3 313 658 564   

 
Kommunstyrelsen, Lapplands kommunalförbund, centrala poster (tkr) 
 2020 2021 2022 Förslag till 

beslut 

LKF Driftsbidrag 5 454  1 553  1 553  
År 2020 

beslut i Kf 
190916, § 81 

Summa 5 454 1 553 1 553  
 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetäskanden (tkr): 
 2020 2021 2022 

Förslag till 
beslut 

Likvärdig skola efter föreläggande av Skolinspektionen 0 7 000 7 000 Avslag 
Integration, studiehandledare i arabiska, dari, somaliska 
och tigrinja 1 800 1 800 1 800 Avslag 

Bemanning till mottagningsenheten för nyanlända. 2 
lärare + 3 annan undervisande personal + administratör 

2 800 3 400 3 400 Avslag 

Drift för mottagningsenheten inköp inventarier, diverse 
ombyggnation 

500 100 100 Avslag 

Svenska som andraspråk (SVA) 2 500 2 500 2 500 Avslag 

Lönerevision fristående alternativ och Sameskolan 5 700 7 100 8 500 Avslag 

Måltidsverksamhet Utökning 1 tjänst på Raketskolan 400 400 400 Avslag 

Måltidsverksamhet livsmedel höjda råvarupriser 600 600 600 Avslag 

Skolbibliotek samordning 300 300 300 Avslag 

Byarnas grundskolor bibehållen grundbemanning 10 000 10 000 10 000 Avslag 

Volymökning barn och elever 2018 8 400 8 400 8 400 Avslag 

Barnförändringar förskola 2 019 2 355 2 692 Avslag 

Elevförändringar grundskola 237 1 542 3 550 Avslag 

Bokfestival UNG 150 150 150 Avslag 

Samordnare 1 % 600 600 600 Avslag 

Personal- och kompetensförsörjning Karriärvägar 1 500 1 500 1 500 Avslag 
Verksamhetsförutsättningar och måluppfyllnad läraravtal 1 327 2 226 2 705 Avslag 
Summa 38 833 49 973 54 197  
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Socialnämndens driftbudgetäskanden (tkr): 
 2020 2021 2022 Förslag till 

beslut 
Socialsekreterare BOF 1 950 1 950 1 950 Avslag 
Mottagningshandläggare 650 650 650 Avslag 
Förbrukningsinventarier 1 200 750 750 Avslag 
Korttidsverksamhet 9 000 9 000 9 000 Avslag 
Undersköterskor hemsjukvården 1 050 1 050 1 050 Avslag 
Arbetskläder 1 200 1 200 1 200 Avslag 
Reparation o underhåll av lokaler o inventarier 2 000 2 000 2 000 Avslag 
Telefoner som matchar phonirolås 490     Avslag 
Larmtelefoner och tillbehör 350 350 350 Avslag 
Uppgradering av system 800     Avslag 
Hyreshöjning (Gläntan och Ängsgården) 1500 1500 1500 Avslag 
Summa 20 190 18 450 18 450   

 
Miljö- och byggnämndens driftbudgetäskanden (tkr): 

 2020 2021 2022 Förslag till 
beslut 

Projektanställning för inventering enskilda avlopp 490     Avslag 
Summa 490 0 0   

 
Överförmyndarnämndens driftbudgetäskanden (tkr): 
 2020 2021 2022 

Förslag till 
beslut 

Täckning för utökade driftkostnader gode män och 
förvaltare för att uppfylla lagkrav för handläggning 600 600 600 Avslag 

Summa 600 600 600 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger redovisning 2019-10-18 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att Fritids-
banken behöver tillföras medel om 300 tkr för att kunna bedriva verksamheten. Enligt stadsbyggnads-
förvaltningen är det fysiskt omöjligt då lokalerna är för små för att rymma båda verksamheterna. 
Bumerangens verksamhet skulle själv behöva större lokaler. Fritidsbanken har en beslutad budget med 
242 tkr för år 2019. Behovet av att låna utrustning är störst vintertid. De som lånar är både Kirunabor 
och turister, unga och äldre. Just nu är fritidsbanken stängd eftersom där inte finns någon anställd, den 
subventionerade anställningen gick ut och avslutades 2019-09-30.  
   
Föreligger skrivelse 2019-10-18 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunstyrelsen beslutar 
2019-10-07, § 237, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för teknisk utrust-
ning för att kunna avgiftsbelägga skidspår enligt förslag till nya taxor för år 2020. 
 
Uppdragsverksamhet fritid har utrett frågan och två alternativa lösningar är identifierade: 
- Automatiserad biljettförsäljning med teknik som samordnas med automatiserad liftkortsförsäljning i 

Luossabacken. Den beräknade driftkostnaden på ca 106 tkr inklusive avskrivningar omfattar  
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   biljettförsäljningen för både Luossabacken och skidspåren, varav biljettförsäljningen för skidspåren 

motsvarar ca 30-40 tkr. Biljettförsäljningen behöver kompletteras med en kontrollfunktion. 
- Försäljning genom föreningslivet som beräknas till 43 tkr. 
 
Kommunkontoret arbetar tillsammans med uppdragsverksamhet fritid för att ställa om liftkortför-
säljningen i Luossabacken till en mer kostnadseffektiv försäljning som är automatiserad istället för 
nuvarande manuella hantering. Liftkortsförsäljningen bygger på en utbyggnad av befintlig teknik för 
passersystem i Luossabacken. 
 
Föreligger protokoll MBL § 19 2019-10-30 av vilken framgår att samtliga fack kommenterar att risk- 
och konsekvensanalys av åtgärden besparing ska genomföras och presenteras innan beslut i nämnder 
och styrelser. Viktigt att de fackliga organisationerna hålls delaktiga i den långsiktiga planeringen av 
verksamheterna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-11-04, § 307, att bevilja föreningen Iskalla Ryttare beviljas årligt 
verksamhetsbidrag om 300 tkr från och med år 2020 och inarbeta medel för detta i kommunstyrelsens 
driftbudget, kommunkontoret, att integrera stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet Fritidsbanken in 
i Bumerangens verksamhetslokaler och genom detta minska driftkostnader för hyra och övriga OH-
kostnader, att implementera sociala projekt, tidiga insatser barn 3-9 år, in i socialförvaltningens och  
kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter från och med år 2021, att lägga stadsbyggnadsför-
valtningens redovisning till handlingarna samt att i det fall skidspår och rullskidbana avgiftsbeläggs och 
liftkortsförsäljningen i Luossabacken kan automatiseras får uppdragsverksamhet fritid i uppdrag att 
införa automatiserad biljettförsäljning inklusive skyltning för skidspår samt rullskidbana och investe-
ringskostnaden om 67 tkr inarbetas i investeringsobjekt Fritid-Rullskidbana, IV-10915. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att socialnämndens, kultur- och utbildningsnämndens, överförmyn-
darnämndens och miljö- och byggnämndens driftbudgetäskanden avslås, att kommunstyrelsens drift-
budgetäskanden bifalles med 4 074 tkr för år 2020, 2 552 tkr för år 2021 och 2 441 för år 2022 vad 
gäller centrala poster, bidrag och medfinansiering samt Lapplands kommunalförbund samt att Kiruna 
kommun kvarstår som medlem i Norrbottens kommuner. 
 
Föreligger MBL § 11 2019-11-13 av vilken framgår att inga yrkanden lämnas från fackliga organisa-
tioner. Skriftliga löneyrkanden har redan inkommit. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Stefan Sydberg (M) och Krister Pounu (KD) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Roger Suup (S) 
 
att Socialdemokraternas budgetförslag bifalles 
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§ 147 forts    2019.00618  906 
 
 
av Sten Stridsman (V) 
 
att Vänsterpartiets budgetförslag bifalles 
 
Mötet ajourneras 1 timme för lunch. 
 
Mötet återupptas. 
 
av Christine Brännvall (FI) med bifall av Peter Alex (FI) 
 
att Feministiskt initiativs budgetförslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Magnus Gustafsson (C), Sanna Inga Poromaa (V), Mattias 
Abrahamsson (M), Thore Johansson (C), Lars Törnman (S), Katarina Hjertell (C), Lars-Jonas Kemi 
(SL), Sirpa Bäckström (S), Hanna Rannerud (S), Sten Nylén (-), Mats Niemi (S), ekonomichef Gun 
Nilsson och Annica Henelund (C)    
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Socialdemokraternas budgetförslag, Vänsterpartiets 
budgetförslag och Feministiskt initiativs budgetförslag under proposition och finner därvid att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Mats Taaveniku (S) anmäler Socialdemokraternas reservation mot beslutet till förmån för eget förslag 
 
Sten Stridsman (V) anmäler Vänsterpartiets reservation mot beslutet till förmån för eget förslag   
______ 
 
 
 
 
  



Driftsbudget 

Jag vill börja med att ge ett beröm till nuvarande ledning, ni har lyssnat på oss när det gäller 
överskottsmålet. Ni ville fördubbla det, från 1-2 % för 2020, vi sa att vi först måste ha en 
stabil bas att stå på, innan vi kan räkna med ett större överskott i kommunen, om ni nu inte 
skulle krympa budgetramarna med ytterligare 35 miljoner vilket skulle inneburit katastrofala 
effekter på verksamheterna. På det sättet känns det bra att ni nu nöjer er med ett överskott 
på ca 5 mkr. Bra! 

Kiruna är en otrolig och fantastisk kommun att leva i på många sätt, inte minst vår fina och 
omväxlande natur ger oss Kirunabor möjlighet till rika upplevelser och rekreation. Besökare 
från när och fjärran visar ett ökande intresse för vår kommun och natur.  

Arbetslösheten i Kiruna är fortfarande bland de lägsta i Sverige, vi har en stadsomvandling 
som drar blickarna till sig från världens alla hörn, bostäder växer fram i en rasande fart. 
Bostäderna vi får ersätter, i de flesta fall, ett gammalt bostadsbestånd som annars varit i 
behov av kraftiga renoveringar, besöksnäringen växer, LKAB går starkt, vi har en 
rymdindustri som står inför en kraftig expansionsfas, Kiruna kommuns ekonomi är stark, 
demografin ser rätt bra ut när vi tillsammans med Luleå endast har ca 20% av invånarna som 
är över 65 år, medan andra kommuner i Norrbotten ligger på mellan 25-30%. Men vad är det 
som skaver? 

Med tanke på våra förutsättningar borde befolkningen ha ökat i Kiruna istället för att 
minskat, eller hur? Vad är det som skaver?  

Vi har en bättre bostadssituation idag än vi hade 2016 och 2017 då vi var en bra bit över  
23 000 invånare. Trots större tillgång på bostäder nu, minskar vi med 122 personer på ett 
kvartal, det är allvarligt!! På bara några månader, är vi en bra bit under 23 000 människor i 
Kiruna kommun, 22 906 för att vara exakt, Vad är det som skaver?  

Kanske är det så, att med den retorik och ostrukturerade ageranden, som nuvarande 
kommunledning med Selberg i spetsen använder, så är det inte konstigt att det skaver i 
många Kirunahjärtan, så hårt att man bestämmer sig för att flytta från Kiruna. Kan det 
verkligen vara så? 

Människorna i Kiruna är kloka, förnuftiga och följer med det som händer i politiken. Att 
Kiruna kommun gjorde ett plusresultat på 35 miljoner förra året har nog ingen missat, ett 
överskott som bl a kunde användas till att betala av på kommunens investeringar och på 
pensionsskulden, det var en av de bästa ekonomiska utfall bland landets inlandskommuner. 

Lyssna nu, i år räknar Kiruna kommuns ekonomi hamna på ett överskott på 29 miljoner!! Ja, 
ni hörde rätt, 29 miljoner!! Vad är det för fel på nuvarande kommunledning när man, trots 
ytterligare ett planerat överskott, svartmålar och skrämmer människor i Kiruna för en dålig 
ekonomi, varför ljuger man om detta? Om syftet är att försöka skapa en hopdiktad plattform 
för omfattande privatiseringar, så är ni fel ute! Fler och fler kommuner i Sverige som gjort 
sina försök med att implementera LOV:en (Lagen Om Valfrihet) har gått i en fälla som i flertal 
fall inneburit att kommunen måst rycka in och ta över privatiserade verksamheter som inte 
har fungerat, dessutom till höga kostnader! Vi har ingenting emot olika ägaralternativ, men 
då måste det mätas mot offentliga alternativ och vi ska kunna välja det alternativ som 
hanterar skattepengar på bästa sätt. Bra exempel är några av de privata skolor som finns i 
Kiruna och där finns också motsvarande exempel på kommunala skolor, tänk om dessa 
kunde samverka för att göra varandra bättre? 



När Selberg under 1 års tid trummar ut att Kirunas ekonomi är i fritt fall, ladorna är tomma, 
tom så tomma att taket rasar in, att man vill säga upp 50 assistenter i skolan utan att man 
gjort någon djupare analys över konsekvenser och behov, att man drar in medlemskap och 
tjänster från Kiruna Lappland när vi istället borde se till att satsa på den näring som är 
snabbast växande, att man drar in stöd till nyföretagarutveckling, när vi istället borde göra 
något för att effektivisera och förbättra näringslivsutvecklingen så vi kan få ett bredare 
näringsliv och därmed fler som väljer att flytta TILL Kiruna istället för FRÅN Kiruna. När 
kommunledningen använder planmonopolet som ett vapen mot LKAB för att försöka tvinga 
fram saker som LKAB inte har att göra med, det är klart att detta skapar oro och otrygghet 
hos Kirunaborna! 

Listan kan göras lång över alla de negativa besked som den nuvarande kommunledningen 
gett Kirunaborna, på kort tid. Kommunledningen med Selberg i spetsen klagar ofta över att 
man inte har haft nog med tid på sig, det är ju helt fel! När man tittar på alla de negativa 
besked och aktiviteter de har åstadkommit på kort tid så har de tvärtom haft för lång tid på 
sig att åstadkomma allvarlig skada för Kiruna kommun. 

Nä, det är dags för en expansiv och offensiv kommunpolitik för att vända den negativa 
trenden. Vi behöver bli fler Kirunabor och det jobbet måste start NU! Vi ska se till att att 
bland annat bädda för att näringslivet kan rekrytera fler medarbetare, vi vill skapa 
förutsättningar för att få till stånd fler högskoleutbildningar till Kiruna och att få ett växande 
campusområde, vi ska se till att stärka skola, vård och omsorg, vi ska se till så vi får ett 
bredare näringsliv, vi ska skapa växtkraft för att Kiruna ska få en bättre, långsiktig och stabil 
tillväxt, det tycker jag att vi Kirunabor är värda, eller hur?  

När vi lyckas med dessa ambitioner kommer vi på köpet att trygga ett bättre skatteunderlag 
på kort och lång sikt som ger oss förutsättningar till en bättre välfärd i hela Kiruna kommun. 
Vi ska bygga på hållbarhet och hög livskvalitet för oss Kirunabor. 

Därför yrkar vi; 

• Att befolkningsantagandet uppdateras till 23 100 personer för år 2020, i stort sett 
enligt SKL:s prognos i cirkulär 19:40, därmed ökande skatteintäkter på ca 6 miljoner 
för 2020 

• Att kommunkontoret får i uppdrag att, så snart som möjligt, utreda och 
implementera en bilpool för Kiruna kommuns samtliga personbilar, uppskattad 
synergieffekt ca 3 mkr 

• Att till stadsbyggnadskontoret avsätta 500 tkr för att under våren, tillsammans med 
representanter från näringslivet, besöksnäringen, LTU, kommunala bolagen m fl, 
genomföra workshops för att skapa en effektiv och samordnad organisation som ska 
bidra till att skapa en offensiv strategi och tillväxtplan som leder till ett bredare 
näringsliv i Kiruna kommun och att befolkningen i Kiruna ska växa till 25 000 personer 
till 2030. 

• Att tillföra KLEF 900 tkr för fortsatt satsningar på besöksnäringen i Kiruna kommun 
• Att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att se över möjligheterna, funktion och 

uppdrag för att under kvartal 3, 2020 etablera servicekontor i Vittangi och 
Karesuando. Uppskattad kostnad 2020, 1 mkr 

• Att kommunfullmäktige uppdrar till Kultur och utbildningsnämnden, samt 
socialnämnden att så snart som möjligt genomföra workshops med ledning och 
medarbetare, för att se vilka synergier man kan skapa genom att samverka bättre 



och genom det, kunna använda varandras resurser inom och mellan förvaltningarna 
när det t ex gäller, lokaler, kompetens hos medarbetarna, arbetssätt, administrativa 
system, verktyg, etc. Syftet är att få bättre och effektivare verksamheter. Uppskattad 
total besparing 10 mkr på sikt. Bedöms till ca 4 Mkr 2020, som ska användas till 
fortsatt hållbar utveckling i respektive förvaltning. 

• Att uppdra till kommunstyrelsen, KUN och Lapplands gymnasium Kiruna att se vad 
som krävs för att öka antalet elever, 16-19 år, som fullföljer gymnasiestudier med 
20%, samt att genomföra behovsanalys och tillsätta resurser som krävs för att höja 
betygsnivån på högstadiet under kommande läsår (Bäst skola i länet). Medel om 3 
mkr tillförs detta viktiga uppdrag. 

• Tillföra 150 tkr till KUN för bokfestival ung 
• Att uppdra till KBAB att ta fram förslag till att etablera, alternativt bygga ett 

trygghetsboende. Ger en uppskattad besparing på sikt. 
• Att tillföra medel till socialförvaltningen, 750 tkr för inrättande av familjecentral 

enligt tidigare förslag, 1 mkr för arbetskläder, införande av barnombud i Kiruna 500 
tkr, tillskott till kvinnojouren 200 tkr, 2 mkr för fortsatt verksamhet inom sk Tiger, 
500 tkr till träffpunkt inom arbetsmarknadsenheten.  

• Att KBAB och TVAB får i uppdrag att se hur bolagen kan samverka ännu bättre för att 
uppnå en bättre och effektivare verksamhet och att se på möjligheterna att 
samordna bolagen genom en bättre bolagsstruktur. Uppskattad besparing 5 milj. 

• Att överförmyndarnämnden tillförs de 600 tkr för 2020 som de tidigare äskat 
• Att från prognostiserat resultat förstärka budgeten med 6 miljoner för KUN 

respektive Soc. Återstår ett resultat på 3 mkr 



Taxor och avgifter 
Kiruna behöver bli ännu mer attraktiv, med den hittills förda politiken från ledningen så 
tappar Kiruna attraktivitet och därmed blir varumärket försvagat.  

Kiruna har varit känd som en vinterstad, framför allt under 80 och 90-talet, då vi hade många 
internationella skidlandslag och klubblag här på försäsongen. Resultatet blev att 
restauranger och hotell fick merförsäljning liksom många av butikerna i stan. Tack var det 
fick kommunen tillbaks ökade skatteintäkter. Intäkterna täckte nog gott och väl kostnaderna 
för kommunen.  

Till ökad attraktionskraft hör också 100-kortet där vi är en av få kommuner i Sverige som 
erbjuder möjligheten att som kommunmedborgare åka buss inom kommunen till en årlig 
kostnad av 100 kr. Denna möjlighet, som infördes 2011, är också tänkt som en åtgärd för att 
stimulera fler att åka kollektivt, ge de som bor i landsbygden bättre möjligheter till 
transporter och med det bidra till en bättre miljö. 

Vi behöver också se över kostnader som barn och ungdomar har idag t ex att barn i Kiruna 
måste betala 600-750 kr för att lära sig att simma är inte ok.  

Att halvera bygglovstaxan från 4000 till 2 000 tkr för att stimulera ökat byggande har inte lett 
till fler bostäder, vilket var den sittande ledningens antagande när beslutet togs. Från 
oppositionen var vi givetvis emot en sådan sänkning eftersom den inte skulle ge någon 
positiv effekt. Nu vill ledningen däremot höja tomtpriserna med mellan 100-250 procent 
vem tror att efterfrågan på tomter kommer att öka då? Det leder definitivt inte till ökad 
efterfrågan. Till exempel, i Jukkasjärvi skulle tomtpriserna öka från 85 tkr till 250 tkr, ja ni 
hörde rätt från 85 tkr till 250 tkr. Vem tänker inom den nya ledningen för detta är inte klokt!. 
Samma parti som innan valet ville göra det mer gynnsamt att bygga, gör nu precis tvärtom, 
inte en bokstav rätt! 

Med anledning av detta yrkar vi socialdemokrater på; 

• Att låta priset för busskort kvarstå på samma nivå som tidigare, dvs 100:-/kort och år.  
• Att låta skidspåren i Kiruna vara avgiftsfria och att kommunkontoret tillsammans 

med besöksnäring och skidklubbar tar fram en plan för att Kiruna ska vara först i 
länet med preparerade skidspår på försäsongen 

• Att halvera kostnaden för simskola 
• Att låta tomtpriserna vara oförändrade för att stimulera tillväxt och nybyggande 



Investeringar 
Landsbygden behöver satsningar för att öka sin attraktivitet. Vi har i driftbudgeten föreslagit 
inrättande av servicekontor, med rätt uppdrag och kompetens, kommer att ge 
förutsättningar för tillväxt i landsbygden.  

För att öka tillgänglighet och attraktion behöver vi öka våra satsningar i fler byar, det kan 
gälla skolutbyggnad i Jukkasjärvi eller satsningar på vägunderhåll mm. Men också på gång 
och cykelvägar. 

Att få till stånd ett trygghetsboende i Kiruna har länge varit ett önskemål bland medborgare 
och politiker. Får vi det på plats så kommer det innebära driftsfördelar på traditionella 
äldreboende på flertal miljoner. 

Därför yrkar vi socialdemokrater; 

• Att investera i gång- och cykelväg mellan Jukkasjärvi och Paksuniemi 
• Att fullfölja utbyggnadsplaner för Jukkasjärvi skola 
• Att uppdra till KBAB och Socialförvaltningen att ta fram förslag till att etablera, 

alternativt bygga ett trygghetsboende i landsbygden 

 



S‐Budget 2020 C, Sjp, M, KD,  Socialdemokrate Kommentarer
Befolkningsantaganden SKL 19:40 22 900 23 100 Ökad befolkning till 2020 + 200 pers

Beräkningsunderlag 19:40 2020 2020
Skatter 1 379 672 1 385 672

Statsbidrag 123 510 123 510

Fastighetsavgift 58 145 58 145

Fördelning av välfärdsmiljard 10 mdr 4 778 4 778

Summa intäkter 1 566 105 1 572 105 Ökade skatter 6 mkr till följd av ökad befolkning

Övrig finans ‐103 249 ‐103 249

Resultat 1 462 856 1 468 856

VERKSAMHETER KOSTNADER

Kommunstyrelsen ‐338 726 ‐338 626
Bilpool ‐3 mkr. Tillväxt +500 tkr, Kar‐Vitt +1 mkr, KLEF +900 tkr FR +500 tkr, 

totalt +2,9 mkr

KUN ‐504 774 ‐505 774 Synergi med Soc ‐2 Mkr, Satsning bäst skola i länet +3 mkr

Soc ‐567 016 ‐567 966

Synergi med KUN ‐2 Mkr, trygg/sen.boende ‐5 mkr, Fam cen +750 tkr,  

Barnombud +500 tkr, arb kl. +1 mkr, tiger +2 mkr, AME +500 tkr, kvinn.jou. 

+200 tkr

MoB ‐42 699 ‐42 699

ÖFN ‐2 419 ‐3 019 600 tkr enl extra äskande

Revision KF ‐1 770 ‐1 770

Valnämnd 0 0

Summa nämnder ‐1 457 404 ‐1 459 854
Förstärkning KUN Soc ‐6 000 Förstärkning KUN och Soc

Budgeterat resultat 5 452 3 002
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§ 148    2019.01277  906 
 
 
Kommunal skattesats 2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 skattekronor, samma nivå som år 2019, 

under planperioden 2020-2022 
 

Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-07, § 243, att den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 skatte-
kronor, samma nivå som år 2019, under planperioden 2020-2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-21, § 109, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att 
behandlas i samband med driftbudget 2020.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 308, att den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 skatte-
kronor, samma nivå som år 2019, under planperioden 2020-2022. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 149    2019.01324  906 
 
 
God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv RUR, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-09-26 från kommunkontoret av vilken framgår att god ekonomisk hushåll-
ning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer som kommunala bolag. God ekonomisk 
hushållning består utav verksamhetsmål samt finansiella mål. Förändringen består av att målen tas 
fram inom föreslagna perspektiv vilket är ett nytt tänk från tidigare dokument.  
 
I dokumentet regleras även kommunens användning av resultatutjämningsreserv och dess regelverk för 
en eventuell avsättning till reserven. Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Förändringen består av att resultatutjäm-
ningsreserven delas upp i två delar. En del för skattefinansierad verksamhet samt en del för stads-
omvandlingsfinansierad verksamhet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-10-07, § 265, att riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) fastställs. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-21, § 116, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att 
behandlas i samband med driftbudget 2020.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 309, att riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) fastställs. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Peter Alex (FI) 
 
att överskottsmålet fastställs till 1 % 
 
av Gunnar Selberg (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles med den ändringen att ordet riktlinjer ändras till policy  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Alex yrkande under proposition och finner 
därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
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§ 149 forts    2019.01324  906 
 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Gunnar Selbergs ändringsyrkande ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
_____ 
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§ 150    2019.00882  942 
 
 
Taxa för småhustomter, stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa priser för småhustomter i Kiruna tätort, Jukkasjärvi, Svappavaara och Vittangi 

enligt nedan: 
Område Pris 

Kiruna tätort 250 000 

Jukkasjärvi 250 000 

Svappavaara och Vittangi 100 000 

 
att bestämma prissättning av nya småhustomter för exploatering på övriga orter för varje 

projekt 
 
att bibehålla nuvarande taxa för områden avsedda för fritidshusområden, det vill säga att 

priset bestäms för varje projekt 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-10-15 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att idag kostar det 
100 tkr att köpa en småhustomt inom Kiruna tätort och Tuolluvaara, samt 85 tkr i övriga kommunen.  
Nuvarande tomtpriser innebär att kommunen inte har täckning för de exploateringsprojekt som 
genomförs i syfte att ta fram tomter för bostäder, vilket innebär att förlusterna måste täckas med 
skattemedel.  
 
Kommunen har under lång tid inte genomfört några större exploateringsprojekt för bostadstomter. 
Under 2014 och 2015 byggde kommunen ut två förtätningsområden varav ett i Jukkasjärvi och ett på 
Lombolo. Dessa områden kostade cirka 185-230 tkr per tomt att ta fram. Detta innebär att förlusten för 
varje tomt var mellan 85-130 tkr inom Kiruna tätort och mellan 100-145 tkr i Jukkasjärvi. I kostnaden 
ingår utbyggnad av gata och belysning, förrättningskostnader, markkostnader, m.m.  
 
Kostnad för utbyggnad av VA-nätet är inte inkluderad då vatten och avlopp redovisas särskilt, genom 
att VA-kollektivet har en egen ekonomisk redovisning. Normalt redovisas även kostnad för detaljplane-
arbetet och intäkten i form av planavgift. I Jukkasjärvi är det en gammal byggnadsplan som byggts ut 
och därför en planavgift som inte kan debiteras varför den inte är inräknad i kalkylen. Nya tomtpriser 
bör vara beslutade innan ytterligare tomter erbjuds till tomtkön för att minska belastningen på 
skattekollektivet.  
 
För redan befintliga och avstyckade småhustomter i övriga Kiruna gäller nuvarande försäljningspris, 
85 tkr. Vid exploateringar för permanentbostäder i nya områden, som inte ingår i tabellen nedan,  
föreslås att priset fastställs för varje enskilt projekt. För områden avsedda för fritidshus föreslås att 
nuvarande taxa behålls, det vill säga att priset bestäms för varje projekt.  
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§ 150 forts    2019.00882  942 
 
 
Förslag till nya priser för nya småhustomter avseende för permanentbostäder: 

Område  År 2019  År 2020 

Kiruna Tätort 100 000  250 000 

Jukkasjärvi 85 000  200 000 

Svappavaara och Vittangi 85 000  100 000 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-11-04, § 311, att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över 
tomtpriserna så att det finns en koppling till storleken på tomten.  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att priser fastställs för småhustomter i Kiruna tätort, Jukkasjärvi, 
Svappavaara och Vittangi enligt förslag, att prissättning av nya småhustomter för exploatering på 
övriga orter bestäms för varje projekt samt att för områden avsedda för fritidshusområden bibehålls 
nuvarande taxa, det vill säga att priset bestäms för varje projekt. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Lars Törnman (S) med bifall av Gunnar Selberg (C) och Stefan Sydberg (M) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Sten Stridsman (V) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____  
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§ 151    2018.00504  906 
 
 
Omfördelning av investeringsbudget 2019, kommunstyrelsens uppdragsverksamhet 
fritid, komplettering av liftkortsystem i Luossabacken, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att automatisera biljettförsäljningen i Luossabacken genom inköp av en liftkortsautomat  
 
att omfördela investeringsmedel om 150 tkr år 2019 inom befintligt huvudobjekt Luossa-

backen från kommunstyrelsens investeringsobjekt Fritid Luossabacken markberedning -
17 (IV-10661) till nytt IV-nummer 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-10-30 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunkontoret 
tillsammans med uppdragsverksamhet fritid konstaterar att försäljningen av liftkort i Luossabacken 
bör vidareutvecklas och effektiviseras för att uppfylla verksamhetens och gästernas behov. 
Investeringskostnaden enligt offererat system är 150 tkr och kommunkontoret bedömer att kostnaden 
kan inarbetas i befintligt investeringsobjekt för Luossabacken då kostnaderna för markarbeten bedöms 
bli lägre än budgeterat. Driftkostnaden beräknas till 78,5 tkr/år inklusive avskrivningar för systemet. 
Kostnaderna bedöms bli lägre än tidigare års försäljningskostnader och ryms därmed inom kommun-
styrelsens ordinarie budget för Luossabacken.  
 
Från och med säsongen 2018/2019 införde kommunen ett passersystem till liftarna i Luossabacken 
som kräver keycard. Detta innebar att biljettförsäljningen blev mer personalkrävande och faller utanför 
avtalet för liftkortsförsäljning som kommunen upprättat med extern återförsäljare. Uppdragsverk-
samhet fritid och kommunkontoret bedömer att det finns begränsade möjligheter att samordna 
liftkortförsäljningen i sin helhet med befintlig driftpersonal i Luossabacken utan att det kräver 
ytterligare tillskott av personal varför en automatisering är att förorda.  
 
Genom att ersätta dagens manuella hantering med en automatiserad liftkortsförsäljning ökar tillgäng-
ligheten till biljettförsäljningen för gästerna i anslutning till skidanläggningen. Kommunkontoret och 
uppdragsverksamhet fritid bedömer att det kan ske till en lägre kostnad. En automatiserad liftkortsför-
säljning skapar också möjligheter för ökade öppettider sommartid för den nya sittliften utan att det 
kräver personella resurser för liftkortsförsäljning. Ökar försäljningen jämfört med tidigare säsong 
kommer kostnadsökningen vara lägre än vid en manuell hantering som använts hittills. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 312, att biljettförsäljningen i Luossabacken automatiseras 
genom inköp av en liftkortsautomat samt att investeringsmedel om 150 tkr omfördelas 2019 inom 
befintligt Huvudobjekt Luossabacken från kommunstyrelsens investeringsobjekt Fritid Luossabacken 
markberedning -17 (IV-10661) till nytt IV-nummer. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 152    2019.00450  760 
 
 
Motion, Öka stödet till Kvinnojouren Kiruna; för att frihet från våld är en mänsklig 
rättighet 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2019-04-08, § 39, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bland annat att kommunen har under många år sökt ekonomiskt stöd från 
Kiruna kommun för att kunna anställa personal, vilket är nödvändigt för att kunna möta det behov som 
finns till följd av mäns våld mot kvinnor i Kiruna. 
 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen ansvar för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp, 
särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. Arbetet med detta 
utförs bland annat av socialtjänsten, öppenvården och familjerådgivningen. Det stöd som erbjuds enligt 
socialtjänstlagen räcker inte till för att möta behovet och många våldsutsatta kvinnor och barn får inte 
det stöd de har rätt till.  
 
Kvinnojouren i Kiruna erbjuder på ideell basis jourtelefon, skyddat boende och stöd för våldsutsatta 
kvinnor och barn i Kiruna. Jourtelefonen har endast kunnat vara öppen mellan 18.00-22.00 på 
vardagar till följd av att jourkvinnorna arbetar ideellt och inte kan ta samtal på egen arbetstid. 106 
samtal har mottagits och 66 samtal har missats från potentiellt skyddsbehövande personer. 
 
Det omfattande stöd som de flesta kvinnor efterfrågar vid de många myndighetskontakter som blir 
aktuella i samband med våld i nära relationer, har inte kunnat ges av Kvinnojouren då besök och 
telefonsamtal behöver ske på dagtid när myndigheterna har öppet. Samverkan med socialtjänst, Polis 
och andra instanser har inte kunnat upprätthållas eftersom möten sker på kontorstid då jourkvinnorna 
själva arbetar.  
 
Motionären föreslår 
 
att kvinnojouren Kiruna omgående ges möjlighet att anställa personal för minst ett år åt 

gången, genom utökat ekonomiskt stöd från kommunen 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2019-05-06, § 113, att inhämta yttrande i ärendet från socialnämnden. 
 
Föreligger protokoll 2019-08-27, § 248, från socialnämnden av vilket framgår att nämnden beslutar att 
godkänna förvaltningens yttrande gällande motion - öka stödet till kvinnojouren Kiruna; för att frihet 
från våld är en mänsklig rättighet samt att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen för beslut. 
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§ 152 forts     2019.00450  760 
 
 
På socialförvaltningen tar man emot i genomsnitt cirka ett ärende i veckan och förvaltningens bedöm-
ning är att man i dagsläget kan möta upp behovet, alla som behöver hjälp får det omgående. På förvalt-
ningen bygger dem upp en gedigen kompetens inom området och utarbetar specialistkompetenser 
inom bland annat äldre-, heder-, förövare- och samkönade relationer. Socialförvaltningen har en till-
gänglighet dygnet runt alla dagar på året, två relationsfridslägenheter varav en är handikappanpassad. 
Personal är utbildade i Trappan, Kibb och Sara/Patriark. Socialförvaltningen är anslutna till Kompotten 
och har två representanter i uppbyggandet av relationsfridscentrum i Norrbotten. Till hösten går två 
medarbetare länsstyrelsens utbildning i specifik samtalsmetodik för drabbade kvinnor, myndigheten 
samverkar med polis/ säkerhetspolisen kring målgruppen och har en egen Relationsfridsgruppen.  
 
Socialförvaltningens sammantagna bedömning är att med de resurser och den kompetens som man 
besitter idag kan man möta upp de behov som finns hos kommuninnevånare som vänder sig till 
förvaltningen för stöd och hjälp. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 275, att motionen avslås. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Christine Brännvall (FI) med bifall av Mats Niemi (S), Siv Henriksson (V) och Mats 

Taaveniku (S) 
 
att motionen bifalles 
 
av Agneta Björnström (C) med bifall av Mattias Abrahamsson (M) och Krister Pounu (KD) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C)  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Christine Brännvalls m fl 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 kommunstyrelsens förslag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Christine Brännvalls m fl yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 17 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
______ 
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§ 153  
 
 
Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motion: 
 
 - ”Toaletter”, väckt av Mats Fredlund (SD) 
 
 - ”Mindre tomter”, väckt av Mats Fredlund (SD) 
 

- ”Initiativ för bättre sjukvård i Kiruna”, väckt av Mats Taaveniku (S) 
______    
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§ 154    2019.00074  900 
 
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Mattias Abrahamsson (M), Bryggaregatan 7, 981 34 Kiruna till ombud i Malmfältens 

Folkhögskolan efter Elisabeth Andersson (M)   
 
att utse Mattias Messner (KD), Adolf Hedinsvägen 17 B, 981 32 Kiruna till ersättare i 

socialnämnden efter Anna Monlund (KD)  
 
att bordlägga val av nämndeman i Gällivare tingsrätt efter Pasi Tervo (C)  
 
att utse Agneta Björnström (C), Fångstvägen 3, 981 91 Jukkasjärvi till ersättare i 

kommunstyrelsen efter Maria Ryytty (C)  
 
att utse Katarina Hjertell (C), Hjalmar Lundbohmsvägen 41, 981 34 Kiruna till ombud i 

Malmfältens folkhögskola efter Maria Ryytty (C)  
 
att utse Thore Johansson (C), Utsikten 10, 980 13 Lannavaara till suppleant i Malmfältens 

Kraftverk AB efter Maria Ryytty (C)   
_____   
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§ 155    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: 
 
- Stena Metall AB 
 
- Järnvägsstation/järnvägsdragning 
 
- Kvarteren i nya centrum 
 
- Kulturhusområde mellan stormarknadsområdet och Handelsgatan 
 
- Volymhandelsområdet vid Coop 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S) 
_____ 
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