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Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Isak Töyräs (KD) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

att

godkänna Paulina Häggs (M) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen

att

godkänna Paulina Häggs (M) avsägelse som ersättare i fritidsutskottet

att
_____

godkänna Paulina Häggs (M) avsägelse som ledamot i valnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-16

Plats och tid;

Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, kl 13.00-16.00

Beslutande;

Se särskild närvaroförteckning

Övriga deltagande;

Lennart Andersson, kommundirektör, §§ 75-79, §§ 83-98

Utses att justera;

Annica Henelund (C), Krister Pounu (KD), Peter Alex (FI)

Justeringens plats
och tid;

Kommunkontoret, 2019-09-23 kl 09.00

Sekreterare

Blad
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____________________________________Paragrafer; § 75-98
Anja Leinonen

Ordförande
Mattias Timander (C)
Justerande

Annica Henelund (C)
§§ 75-88, §§ 90-98

Krister Pounu (KD)

Peter Alex (FI)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ;

Kommunfullmäktige, Kiruna kommun

Sammanträdesdatum; 2019-09-16
Datum för anslags
upprättande;
Förvaringsplats
för protokollet;
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Kommunfullmäktige
Tid:

2019-09-16 , kl 13.00

Plats:

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

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

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

Bil nr Dnr

§ nr

1

Avsägelser

1

19/00074

§ 75

2

Röstsammanräkning

2

19/00074

§ 76

Ks 190902
3

§ 183 Årsredovisning 2018, Malmfältens Folkhögskola

3

19/00769

§ 77

4

§193 Sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige

4

19/00839

§ 78

5

§ 194 Policy och riktlinjer för representation, gåvor och
värdskap, kommunkontoret

5

19/00479
18/00249

§ 79

6

§ 195 Vidareutveckling av fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet, Lapplands kommunalförbund

6

19/00933

§ 80

7

§ 196 Preliminär budget 2020 för Lapplands kommunalförbund samt treårsplan 2020-2022, Lapplands
kommunalförbund

7

19/00932

§ 81

8

§ 197 Ansvarsfördelning och driftsäkerhet inom IT-området,
slutrapport från projekt, Lapplands kommunalförbund

8

19/00931

§ 82

2 (3)
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§ 201 Omstrukturering av investeringsobjekt inom GVAverksamheten, kommunkontoret

9

19/01053

§ 83
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§ 202 Internbanken, ändring kreditlimit 2019 och 2020

10

18/01339

§ 84
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§ 203 Revidering av Finanspolicy i Kiruna kommunkoncern

11
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§ 204 Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden
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§ 207 Budgetöverföring mellan kommunstyrelsens och
miljö- och byggnämndens driftbudget 2019, organisationsförändring för säkerhetschefen

13

18/00563
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§ 213 Årsredovisning 2018, Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet

14

19/00936

§ 88
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§ 227 Årsredovisning 2018, Konstmuseet i Norr

15

19/01115

§ 89

16

§ 229 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens
investeringsbudget 2019 för objekt KK verktyg analys
population i nätverk -18, kommunkontoret

16

18/00504

§ 90

17

§ 230 Anhållan om tilläggsbudgetering kommunstyrelsens
driftbudget 2019, stadsbyggnadsförvaltningen, för
upprättande av detaljplan för del av Lombolo 12:1
Kasen, bostäder

17

13/00892
18/00563

§ 91

18

Motion

Ks 190902
a

§ 189 Parkering E10, Norgevägen, väckt av Mats Fredlund (SD)

18a 19/00203

§ 92

b

§ 190 Folkets husföreningen, väckt av Mats Fredlund (SD)

18b 19/00202

§ 93
§ 94

c

Överlämnande av motioner

18c

19

Val

19

20

Information om stadsomvandling

Mattias Timander (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

19/00074

§ 95
§ 96
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Interpellation, Detaljplan 2:4

19/01226

§ 97

Fråga, Förberedelser inför barnkonventionen som lag
200101

19/01227

§ 98

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
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 75

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-16

2019.00074
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Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Isak Töyräs (KD) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

att

godkänna Paulina Häggs (M) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen

att

godkänna Paulina Häggs (M) avsägelse som ersättare i fritidsutskottet

att
_____

godkänna Paulina Häggs (M) avsägelse som ledamot i valnämnden
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Sida
3
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Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2019-06-18 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2019-06-18 till och med 2022-10-14 efter Isak Töyrä,
Kristdemokraterna, har utsetts Ruth Thylin, Kristdemokraterna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019.00769

Sida
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Årsredovisning 2018, Malmfältens Folkhögskola
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 2018 till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2018 för Malmfältens Folkhögskola. Av årsredovisningen framgår
bland annat att verksamhetsåret 2018 redovisade Malmfältens Folkhögskola ett överskott om 601 tkr.
Bidraget har ökat med 2 787 tkr på grund av en etableringskurs och utökade deltagarveckor på
särskilda kurser. Intäkter har minskat med 2 386 tkr på grund av genomförd bolagisering av
restaurangverksamhet vid årsskifte 2017/2018.
Lärarlöner har ökat med 817 tkr framförallt på grund av lärartjänster till etableringskurs. Administrativa kostnader har ökat med 188 tkr, orsaken till detta, för det mesta, är ökade personalkostnader.
Det helägda dotterbolaget Malmfältens Logi och Konferens AB redovisar ett överskott på 276 tkr före
bokslutsdispositioner och skatt. Anledningen är ökade nettointäkter från hotell, 5 556 tkr och
konferensverksamhet 374 tkr samt intäkter från restaurangverksamhet efter genomförd bolagisering.
Statsbidraget utgör 58 %, landstingsbidraget 3 % och kommunbidraget 3 % av de totala intäkterna.
Nettoomsättningen motsvarar 21 % och övriga intäkter utgör 1 %. Balansomslutningen är 16 569 tkr. Av
tillgångarna utgör 12 416 tkr materiella anläggningstillgångar, 500 tkr finansiella anläggningstillgångar
och 3 653 tkr omsättningstillgångar. Soliditeten har under året ökat med 0,8 % till 65 %, det vill säga
betalningsförmågan på lång sikt är på en hög nivå. Likviditeten ligger på 105,5 % och den bedöms
tillräcklig.
Av revisionsberättelsen upprättad 2019-05-15 framgår bland annat att årsbokslutet i allt väsentligt har
upprättats i enlighet med bokföringslagen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 183, att Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 2018
läggs till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Christine Brännvall (FI) anmäler jäv och deltar ej under ärendets behandling
och beslut.
_____
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Sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige enligt förslag 2019-06-19

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-06-19 från kommunkontoret av vilket framgår förslag till sammanträdesdagar 2020 med samma antal som tidigare år. Mötestillfällena har fördelats enligt nedan:
- Kommunstyrelsen arbetsutskott har fem möten på vårterminen och fyra möten på höstterminen,
totalt nio mötestillfällen
- Fritidsutskottet har tre möten på vårterminen och tre möten på höstterminen.
- Bokslutsberedningen har möte i mars och budgetberedningen har sitt första möte andra veckan i
september.
- Kommunstyrelsen har fyra möten på vårterminen och fyra möten på höstterminen, totalt åtta
mötestillfällen.
- Kommunfullmäktige har tre möten på vårterminen och tre möten på höstterminen, totalt sex möten
varav ett extramöte i samband med budgetbeslut
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2019-09-02, § 193, att fastställa sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelse och dess beredningar enligt förslag 2019-06-19. Kommunstyrelsen föreslår vidare att
sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige fastställs enligt förslag 2019-06-19.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Utdragsbestyrkande
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Policy och riktlinjer för representation, gåvor och värdskap, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta policy och riktlinjer för representation, gåvor och värdskap med den ändring att på
sidan 2, stycke 4, ta bort meningen ”Undantag kan göras när alkoholhaltig dryck ingår i
ett paketpris vid till exempel utbildnings-, kurs- eller konferenserbjudande”

att

riktlinjer för kommunalt värdskap/delat värdskap samt riktlinjer gällande intern och
extern representation samt kostnader i samband med personalsociala sammanhang och
värdskap upphör i samband med att policy och riktlinjer för representation, gåvor och
värdskap antas

att

anse den bifallna motionen ”Betala din egen alkohol” (dnr 2017-176) vara verkställd

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2019-04-01, § 100, att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera riktlinjer för
kommunalt värdskap/delat värdskap vid externa middagar.
Föreligger skrivelse 2019-06-10 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning av uppdraget avseende revideringen har kommunkontoret sett över samtliga dokument som har ett samband
med representation och värdskap. I denna policy och riktlinjer tas ett samlat grepp om extern och
intern representation, gåvor, värdskap samt andra verksamhetskostnader såsom till exempel informationsträffar och andra personalmöten.
Genom att klargöra och samla regler för extern och intern representation, gåvor, och värdskap i ett
dokument underlättar det för anställda och förtroendevalda att följa gällande regelverk och att agera
som goda företrädare för Kiruna kommun. I riktlinjerna framhålls även vikten av att beakta risken och
riktlinjerna för korruption, mutor och jäv. Detta tillsammans med beaktande av andra kommunala styrdokument och skatteverkets regler kring förmånsbeskattning och avdrag för representation bidrar det
till att öka allmänhetens förtroende för Kiruna kommun.
Kommunstyrelsen har även bifallit en motion om att ta fram en alkoholpolicy, Betala din egen alkohol,
vilken har vävts in i detta dokument. En huvudregel om att kommunen inte ska betala alkohol med
skattebetalarnas pengar har därmed införts, varmed motionen ska anses verkställd enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-02-19, § 176.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 194, att policy och riktlinjer för representation, gåvor och
värdskap antas med den ändring att på sidan 2, stycke 4, tas meningen ”Undantag kan göras när
alkoholhaltig dryck ingår i ett paketpris vid till exempel utbildnings-, kurs- eller konferenserbjudande”
bort, att riktlinjer för kommunalt värdskap/delat värdskap samt riktlinjer gällande intern och extern
representation samt kostnader i samband med personalsociala sammanhang och värdskap upphör i
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samband med att policy och riktlinjer för representation, gåvor och värdskap antas samt att den
bifallna motionen ”Betala din egen alkohol” (dnr 2017-176) därmed kan anses vara verkställd
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Peter Alex (FI)

att

införa ny huvudregel att kommunen inte betalar animaliska livsmedel, undantag kan
göras då de finns lokalproducerade

av

Gunnar Selberg (C)

att

Peter Alex tilläggsyrkande avslås

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Peter Alexs tilläggsyrkande ska bifallas eller avslås
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma
______
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Vidareutveckling av fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet, Lapplands
kommunalförbund
Kommunfullmäktige beslutar
att

finansiering av gymnasiets kostnader från år 2022 ska ske utifrån respektive kommuns
andel av antal ungdomar 16-19 år, den 31 december två år före det aktuella budgetåret

att

i förbundsordningens § 19 ge medlemmarna rätt att lämna visst samverkansområde inom
förbundet efter en utträdestid om 1 kalenderår om detta meddelas senast innan föregående kalenderårs utgång

att

i Lapplands kommunalförbunds beslut vad gäller 2:a att-satsen ta bort text fullt ut till att
lyda ”att en övergångstid om två år därmed ska tillämpas innan den nya nyckeln träder i
kraft”

att

föreslå Lapplands kommunalförbund att ändra sitt beslut vad gäller 5:e att-satsen från att
lyda:
”tillkommande kostnader för särskilt strategiska utbildningar som endast har studiegrupper i vissa av kommunerna, ska finansieras av de aktuella kommunerna vid sidan av
fördelningsnyckeln”
till att lyda:
”att varje medlemskommun har möjlighet att uppdra åt Lapplands kommunalförbund att
starta nya utbildningar även om dessa finns inom Lapplands kommunalförbund, nettokostnaden för dessa skall då finansieras av aktuell kommun”

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2019-06-14, § 49, från Lapplands Kommunalförbund av vilket framgår att
direktionen beslutar
att

föreslå medlemskommunerna att finansieringen av gymnasiets kostnader från år 2022
ska ske utifrån respektive kommuns andel av antal ungdomar 16-19 år, den 31 december
två år före det aktuella budgetåret.

att

en övergångstid om två år därmed ska tillämpas innan den nya nyckeln fullt ut träder i
kraft.

att

i det fall medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar inte fattar likalydande beslut
gällande fördelning av gymnasiets kostnader fortsätter tidigare fördelningsnyckel i förbundsordningen att gälla.

att

föreslå medlemskommunerna att i förbundsordningens § 19 ge medlemmarna rätt att
lämna visst samverkansområde inom förbundet efter en utträdestid om 1 kalenderår om
detta meddelas senast innan föregående kalenderårs utgång.
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att

tillkommande kostnader för särskilt strategiska utbildningar som endast har studiegrupper i vissa av kommunerna, ska finansieras av de aktuella kommunerna vid sidan av
fördelningsnyckeln.

att

i de fall annan LKF-kommun har elever på särskilt strategisk utbildning ska hemkommunen finansiera den tillkommande kostnaden för utbildningsplatsen.

att

uppdra till kansliet att i dialog med medlemskommunerna utarbeta förslag till avgränsning av särskilt strategiska satsningar med studiegrupper i endast vissa kommuner, samt
riktlinjer för beslutsgång och beräkningsgrunder för tillkommande kostnader för sådana
utbildningar.

att

uppdra till gymnasienämnd och kansli att utarbeta förslag till anpassad programstruktur i
syfte att sänka förbundets kostnader och öka kvaliteten i kvarvarande utbud.

att

förslagen ska utarbetas i minst två varianter som innebär sänkta kostnader om 10 respektive 20 Mkr under övergångstiden.

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 195, att finansiering av gymnasiets kostnader från år 2022
ska ske utifrån respektive kommuns andel av antal ungdomar 16-19 år, den 31 december två år före det
aktuella budgetåret, att i förbundsordningens § 19 ge medlemmarna rätt att lämna visst samverkansområde inom förbundet efter en utträdestid om 1 kalenderår om detta meddelas senast innan föregående kalenderårs utgång, att Lapplands kommunalförbunds beslut vad gäller 2:a att-satsen tas bort
text fullt ut till att lyda ”att en övergångstid om två år därmed ska tillämpas innan den nya nyckeln
träder i kraft” samt att föreslå Lapplands kommunalförbund att ändra sitt beslut vad gäller 5:e attsatsen från att lyda: ”tillkommande kostnader för särskilt strategiska utbildningar som endast har
studiegrupper i vissa av kommunerna, ska finansieras av de aktuella kommunerna vid sidan av
fördelningsnyckeln” till att lyda: ”att varje medlemskommun har möjlighet att uppdra åt Lapplands
kommunalförbund att starta nya utbildningar även om dessa finns inom Lapplands kommunalförbund,
nettokostnaden för dessa skall då finansieras av aktuell kommun”.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

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

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Preliminär budget 2020 för Lapplands kommunalförbund samt treårsplan 2020-2022,
Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa preliminär budget 2020 för Lapplands kommunalförbund med 102 992 tkr

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2019-06-14, § 50, från Lapplands Kommunalförbund av vilket framgår att
direktionen beslutar:
att

godkänna preliminär budget 2020 enligt bilaga 1

att

preliminär budget 2020 ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut

att

treårsplanens budget för 2021 och 2022 återremitteras till kansliet för vidare beredning
och anpassning till förslag om anpassad programstruktur

att

budgetförslagen vidare ska anpassas till resultatet av pågående översyn av LKFsamarbetet

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 196, att preliminär budget 2020 för Lapplands kommunalförbund fastställs med 102 992 tkr.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Mats Taaveniku (S) och Lars Törnman (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ansvarsfördelning och driftsäkerhet inom IT-området, slutrapport från projekt,
Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktige beslutar
att

Kiruna kommun ställer sig bakom föreslagen ansvarsfördelning inom IT-området

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2019-06-19, § 57, från Lapplands Kommunalförbund av vilket framgår att
projektet har inte levererat ett färdigt förslag till framtida kostnadsfördelning eftersom styrgruppen
bedömer att arbetssättet behöver kalibreras under ca sex månaders IT-drift för att slutsatser ska kunna
dras om respektive IT-avdelnings arbetsbelastning och nedlagda arbetstid.
Direktionen beslutar
att

godkänna slutrapporten

att

slutrapporten överlämnas till kommunerna

att

föreslå kommunerna att ställa sig bakom föreslagen ansvarsfördelning inom IT-området

att

uppdra till kansliet att efter sex månaders IT-drift enligt den nya ansvarsfördelningen
återkomma till direktionen med förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 197, att Kiruna kommun ställer sig bakom föreslagen
ansvarsfördelning inom IT-området.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Roger Suup (S) och Lars Törnman (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omstrukturering av investeringsobjekt inom GVA-verksamheten, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag till tillägg och förändringar avseende investeringsobjekt och huvudprojekt
enligt nedan och dessa ska gälla från 2019 och framåt

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-08-06 från kommunkontoret av vilken framgår att för att få en bättre struktur
och förenkla uppföljning avseende investeringsobjekt och huvudprojekt föreslår kommunkontoret att
ändra vissa namn, flytta investeringsobjekt till annat huvudprojekt och öppna nytt huvudprojekt.
Förändringarna innebär inga ekonomiska konsekvenser för respektive investeringsobjekt och inga
investeringsobjekt avses att förändras eller avslutas i och med detta förslag. Dessa förändringar ska
gälla från 2019 och framåt:

-

-

-

-

Öppna ett nytt HP som heter HP-10049 Vattenverk
Ändra namn på HP-10012 från Lekplatser till Lekparker, parker, grönytor
Ändra namn på HP-10013 från Pumpstationer till Avloppsreningsverk
Ändra namn på HP-10014 från TS-projekt till Gatuinvesteringar
Ändra namn på HP-10026 från Styrsystem till Gemensamma VA-investeringar
Ändra namn på HP-10028 från Vattentäkter o verk i byarna till VA-ledningar
Ändra namn på HP-10045 från Omasfaltering till Asfaltering
Flytta IV-10636 (GVA-GP RASTPLATSER E10 NORRUT 2017), IV-10741 (GVA-GP KASEN
FRILUFTSOMRÅDE -17), IV-10838 (GVA-GP UTEMILJÖ,GRÖNPLAN,RÖJNINGSPLAN,RASTPL -18) från
HP-10040 (Utemiljö, grönplan, röjningsplan, rastplatser m.m) till HP-10012 (Lekparker, parker, grönytor).
Flytta IV-10616 (GVA-GP UTSMYCKNING KRA C 2017) från HP-10040 (Utemiljö, grönplan, röjningsplan,
rastplatser m.m) till HP-10012 (Lekparker, parker, grönytor).
Flytta IV-10597 (GVA-VA SVAPPAVAARA VATTENTÄKT O VERK 2017) från fristående investering till HP10049 (Vattenverk)
Flytta IV-10521 (GVA-VA VSO SKYLTPLANER -16 DEL AV FD IV-10282) från HP-10027 (Kiruna vatten) till
HP-10049 (Vattenverk)
Flytta IV-10585 (GVA-VA VATTENSKYDD ABISKO 2017) från HP-10020 (Vattenskyddsområde) till HP10049 (Vattenverk)
Flytta IV-10592 (GVA-VA UNDERHÅLL AV BEF VERK-BYGGNADER -18), IV-10593 (GVA-VA
LANNAVAARA VATTENTÄKT O VERK 2017), IV-10594 (GVA-VA SAIVOMUOTKA VATTENTÄKT O VERK
2017), IV-10672 (GVA-VA KARESUANDO VATTENTÄKT O VERK FÖRPROJ -17), IV-10674 (GVA-VA
LAINIO VATTENTÄKT o VERK -17) från HP-10028 (Vattentäkter o verk i byarna) till HP-10049 (Vattenverk)
Flytta IV-10845 (GVA-VA UNDERHÅLL AV BEF VERK-BYGGNADER -18) från HP-10019 (Vattenverk
maskiner och byggnader) till HP-10049 (Vattenverk)
Flytta IV-10586 (GVA-VA VATTENDOM ABISKO 2017) från HP-10029 (Vattendom) till HP-10049
(Vattenverk)
Flytta IV-10598 (GVA-VA ARV UTLOPPSLEDNING PARAKKA 2017), IV-10599 (GVA-VA ARV
VERKSBYGGN MASK 2017), IV-10847 (GVA-VA NY VÄGÖVERBYGG OCH BELÄGG KRA AVR -18) och IV10848 (GVA-VA FJÄRRVÄRME KRA AVLOPPSRENINGSVERK -18) från HP-10022 (ARV byggnader och
maskiner) till HP-10013 (Pumpstationer)
Flytta IV-10625 (GVA-GP GC-VÄG LOMBOLO GLACIÄREN 2017), IV-10628 (GVA-GP GC-VÄG
SVAPPAVAARA 2017) och IV-10834 (GVA-GP GÅNG- OCH CYKELBANOR -18) från HP-10015 (Gång-och
cykelvägar) till HP-10014 (TS-projekt)
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Flytta IV-10629 (GVA-GP DAGVATTEN ÅTGÄRDER ÖST.IND -17) och IV-10836 (GVA-GP NYA
GALLERBRUNNAR OCH DIKEN DAGVATTENHANT -18) från HP-10046 (Gallerbrunnar o diken) till HP10014 (TS-projekt)
Flytta IV-10849 (GVA-VA UTBYGG PERSONALUTR VTG -18) från HP-10034 (Avloppsreningsverk byar) till
HP-10026 (Styrsystem)
Flytta IV-10461 (GVA-VA VA-VERK INVALLNING 2016) från HP-10035 (Invallning kemikaliehantering) till
HP-10026 (Styrsystem)
Flytta IV-10855 (GVA-VA KOMMUNENS SMÅ ORT OCH ÖV ORT -18) från HP-10038 (Va-ledning kompl
gata småort) till IV-10028 (Vattentäkter o verk i byarna)
Flytta IV-10605 (GVA-VA VA-ARB KOMPL GATA KIRUNA C TÄTORT SMÅTT 2017) och IV-10463 (GVA-VA
VA-ARBETEN TÄTORTER INKL KIRUNA 2017) från HP-10037 (Va-ledning kompl gata tätort) till IV-10028
(Vattentäkter o verk i byarna)
Flytta IV-10850 (GVA-VA SERVISLEDNING VATTEN -18), IV-10851 (GVA-VA SERVISLEDNING AVLOPP 18) och IV-10853 (GVA-VA ÅTG LÄCKSÖK, MÄTZONER -18) flyttas från HP-10036 (Va-ledning
kontinuerligt) till HP-10028 (Vattentäkter o verk i byarna)
Flytta IV-10610 (GVA-VA NYEXPLOATERING KATTERJÅKK 2017) från fristående investering till HP-10028
(Vattentäkter o verk i byarna)
Flytta IV-10859 (GVA-VA HUVUDVENTILER -18) från HP-10021 (Vattenhuvudventiler) till HP-10028
(Vattentäkter o verk i byarna)
Flytta IV-10270 (GVA-GP ASFALTERING NYEXPL SAMT VA- KOMPL 2015) från HP-10044 (Asfaltering
nyexploatering o ombyggnation gata) till HP-10045 (Omasfaltering)

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 201, att förslag till tillägg och förändringar avseende
investeringsobjekt och huvudprojekt antas enligt nedan och ska gälla från 2019 och framåt.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Internbanken, ändring kreditlimit 2019 och 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att

den totala kreditlimiten ökas från 1 800 mnkr till 2 200 mnkr

att

kreditlimit 400 mnkr för Tekniska Verken i Kiruna AB bibehålls, men öka den från 600
mnkr till 800 mnkr för Kirunabostäder AB och öka från 800 mnkr till 1 000 mnkr för
Kiruna kommun

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-08-07 från kommunkontoret av vilket framgår att för 2019 har kommunfullmäktige fastställt kreditlimiten för internbanken till totalt 1 800 mnkr vilket utgör ramen för hur
mycket kapital internbanken kan låna upp och vidare utlåna inom koncernen. Under 2019 har det
uppstått ett kapitalbehov inom koncernen främst för kommunen som delvis under året överstigit
nuvarande limit samt för Kirunabostäder AB som innan sommaren flaggat för behovet av utökad
kreditlimit. Utökning av kreditlimit avser resterande del av 2019 samt för 2020 med anledning av
nuvarande och kommande investeringar.
Under slutet av 2018 och början på 2019 såg ekonomiavdelningen en ökning av betalningsflödet när det
gäller beviljade/kommande investeringar för kommunen vilket medförde att kommunen var tvungna
att uppta nya krediter inom beviljad kreditlimit. Kirunabostäder AB har beslutat 2019-06-12 på
begäran om utökad kreditlimit för att klara av kommande investeringar.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 202, att den totala kreditlimiten ökas från 1 800 mnkr till 2
200 mnkr samt att kreditlimit 400 mnkr för Tekniska Verken i Kiruna AB bibehålls, men öka den från
600 mnkr till 800 mnkr för Kirunabostäder AB och öka från 800 mnkr till 1 000 mnkr för Kiruna
kommun.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Mats Taaveniku (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Revidering av Finanspolicy i Kiruna kommunkoncern
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta ändring i finanspolicyn under punkt 2.6 och 5.4.5

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-08-08 från kommunkontoret av vilken framgår förslag till revidering av
finanspolicy av kommunens hantering av informationsskyldighet.
Kommunkontoret föreslår ändringar enligt nedan:
- Under punkten 2.6 Informationsskyldighet tas följande bort
Bolagens limit2

Bolagens styrelse

Oktober årligen

Bolagen

Början av

ekonomichef

november årligen

- Under punkten 5.4.5, Riktlinjer för hantering av ränterisk, under avsnitt 4.2.3, 3:e stycket, tillförs
text enligt nedan:
”Finansiella instrument får endast användas för att hantera ränterisken i koncernens skuldportfölj
och får endast användas i direkt samband med upplåningstillfället. Motparten för finansiella
instrument skall ha en hög kreditvärdighet, minst A- rating eller högre. Derivat instrument får
endast upptas till högst 90 % av den långsiktiga skuldvolymen dock lägst 40 % utifrån bedömt
ränteläge på marknaden.”
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 203, att ändring i finanspolicyn under punkt 2.6 och 5.4.5
antas.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Peter Alex (FI) med bifall av Mats Taaveniku (S), Siv Henriksson (V) och Per-Gustav
Idivuoma (SL)

att

under punkten 5.4.7 Ansvarsfulla placeringar tillförs text i 2:a meningen ”icke
förnyelsebar energi” sist enligt nedan:
”Direkta placeringar ska inte ske i värdepapper utgivna av företag vars verksamhet utgörs
av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmateriel, produktion av
pornografi, tobaksprodukter, spel, alkoholhaltiga drycker eller icke förnyelsebar energi.”

av

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

att

Peter Alex tilläggsyrkande avslås
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Mötet ajourneras 5 minuter
Mötet återupptas
Mötet ajourneras 5 minuter
Mötet återupptas
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Peter Alex m fl tilläggsyrkande ska bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med att Peter Alex yrkande avslås röstar ja
De som röstar i enlighet med att Peter Alex yrkande bifalles röstar nej
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 19 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

inrätta i miljö- och byggnämndens reglemente ett arbetsutskott bestående av tre
ledamöter och tre ersättare som utses av miljö- och byggnämnden, som har till uppgift att
bereda ärenden till nämnden samt besluta i nämndens ställe där nämndssammanträde
inte kan inväntas och som är arvoderat med mötesarvode i enlighet med kommunens
arvodesreglemente

att

tillföra text i miljö- och byggnämndens reglemente enligt nedan:
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.
Ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet väljs av miljö- och byggnämnden bland nämndens ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.
Miljö- och byggnämnden väljer bland arbetsutskottets ledamöter en ordförande och en
vice ordförande i utskottet för den tid fullmäktige bestämmer.
Utskottet har att avgöra om ersättare ska närvara vid sammanträden även när tjänstgöringsskyldighet ej föreligger. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i enlighet med den av
kommunfullmäktige fastställda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet,
som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna
begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
De ärenden som ska avgöras av miljö- och byggnämnden i dess helhet ska beredas av
utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschef (motsvarande) överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag
till beslut. Utskottets beslutanderätt regleras i särskild delegationsordning från miljö- och
byggnämnden.
Vad som föreskrivits för nämnden och kallelse, justering av protokoll, reservation, delgivning, undertecknande av handlingar ska äga motsvarande tillämpning på utskottet.

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2019-03-28, § 87, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att förvaltningen
har haft i uppdrag att utreda möjligheten för nämnden att hålla tempo i beslutsprocessen, ett beslut ska
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behöva fattas på delegation, annat än i nödfall. Om genomförda åtgärder för att snabba upp bygglovshanteringen på förvaltningsnivå inte ska få dåligt genomslag måste ärenden kunna beslutas av ordförande eller vice ordförande på delegation.
Detta är främst aktuellt under sommaren som är högsäsong i byggbranschen men där nämnden har
sommaruppehåll från mitten av juni till september. Om förvaltningens tjänstemän inte ska ha delegation på avslagsbeslut i bygglovsfrågor måste även beslut i sådana ärenden fattas på delegation av
presidiet.
Miljö- och byggnämnden beslutar
att

hos kommunfullmäktige hemställa om ändring av miljö- och byggnämndens reglemente
så att det skall bli möjligt att inrätta ett arbetsutskott bestående av tre personer och tre
ersättare som utses av miljö- och byggnämnden, som har till uppgift att bereda ärenden
till nämnden samt besluta i nämndens ställe där nämndssammanträde inte kan inväntas
och som är arvoderat med mötesarvode i enlighet med kommunens arvodesreglemente på
samma sätt som exempelvis kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

att

besluta att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en ändring av miljö- och
byggnämndens reglemente till att omfatta paragraferna nedan med ordalydelsen
Arbetsutskottet
§ 21
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.
§ 22
Ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet väljs av miljö- och byggnämnden bland nämndens ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.
§ 23
Miljö- och byggnämnden väljer bland arbetsutskottets ledamöter en ordförande och en
vice ordförande i utskottet för den tid fullmäktige bestämmer.
§ 24
Utskottet har att avgöra om ersättare ska närvara vid sammanträden även när tjänstgöringsskyldighet ej föreligger. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i enlighet med den av
kommunfullmäktige fastställda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet,
som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
§ 25
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna
begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
§ 26
De ärenden som ska avgöras av Miljö- och byggnämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschef (motsvarande) överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag
till beslut. Utskottets beslutanderätt regleras i särskild delegationsordning från miljö- och
byggnämnden.
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§ 27
Vad som föreskrivits för nämnden och kallelse, justering av protokoll, reservation, delgivning, undertecknande av handlingar ska äga motsvarande tillämpning på utskottet.
Hantering av ärendet
Föreligger yttrande 2019-08-13 från kommunkontoret av vilket framgår att förvaltningen har tagit del
av miljö- och byggnämndens förslag till inrättandet av ett arbetsutskott. Kommunkontoret kan inte
finna att det föreligger några legala hinder för den föreslagna ändringen av reglementet.
Ur en administrativ synvinkel bör dock ett bifallsbeslut formuleras så att de föreslagna paragraferna
inte är försedda med paragrafnummer. Utformningen av miljö- och byggnämndens reglemente är
sedan tidigare under beredning, och det går därmed inte att i dagsläget förutse vilka paragrafnummer
som kommer att gälla för de paragrafer som reglerar nämndens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 204, att miljö- och byggnämndens reglemente ändras så att
det blir möjligt att inrätta ett arbetsutskott bestående av tre personer och tre ersättare som utses av
miljö- och byggnämnden, som har till uppgift att bereda ärenden till nämnden samt besluta i nämndens
ställe där nämndssammanträde inte kan inväntas och som är arvoderat med mötesarvode i enlighet
med kommunens arvodesreglemente samt att en ändring godkänns av miljö- och byggnämndens
reglemente till att omfatta enligt förslag.
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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Budgetöverföring mellan kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens driftbudget
2019, organisationsändring för säkerhetschefen
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla överföring på 4 878 tkr i driftbudgeten för år 2019 från kommunstyrelsen till miljöoch byggnämnden med anledning av genomförd organisationsförändring

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-08-16 från kommunkontoret av vilken framgår att en organisationsförändring har genomförts från och med 2019-03-01 som innebär att funktionen som säkerhetschef
organisatoriskt har flyttats från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden. Med anledning av
förändringen behöver driftbudget för säkerhetschefen på 4 878 tkr för år 2019 flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden.
Organisationsförändringen påverkar inte ansvarsförhållandet mellan kommunstyrelsen och miljö- och
byggnämnden vad gäller exempelvis krishantering och lagen om skydd mot olyckor, vilket regleras via
respektive nämnd/styrelses reglemente. Kommunstyrelsen ansvar även framledes för de frågor som
säkerhetschefen arbetar med, det vill säga en omvänd modell som kommunen har för trafikingenjörerna, där de är placerade hos kommunstyrelsen men trafiknämnden beslutar i deras myndighetsfrågor.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 207, att en överföring på 4 878 tkr i driftbudgeten för år 2019
från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden med anledning av genomförd organisationsförändring bifalles.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Christine Brännvall (FI) och Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign
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Årsredovisning 2018, Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet

att

bevilja Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighets direktion och de
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet

Beskrivning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2018 från Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet
(RKM) samt för Länstrafiken i Norrbotten AB, Bussgods Norrbotten AB, Norrtåg AB och Serviceresor i
Norr AB inklusive revisionsberättelser.
Av årsredovisningen för Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet framgår
bland annat att bokslut 2018 visar koncernens resultat på 0,0 mnkr. De olika verksamheterna visar i
princip nollresultat var och en eftersom underskotten täcks enligt överenskommelser. Före underskottstäckning var resultatet sammantaget ca - 8,9 mnkr där den stora resultatpåverkande posten var
Bussgods underskott -9,4 mnkr. Den extra finansieringen av underskotten fördelas enligt överenskommelser för varje resultatenhet.
Föreligger revisionsberättelse upprättad 2019-06-03 från revisorerna i Kommunalförbundet
Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet. Revisorernas ansvar är att granska verksamheten, intern
kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Revisorerna tillstyrker
att

förbundsdirektionen godkänner årsredovisning för år 2018

att

respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna
i densamma

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 213, att årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet
Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet godkänns samt att Kommunalförbundet Norrbottens läns
Kollektivtrafikmyndighets direktion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Justerandes sign
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Årsredovisning 2018, Konstmuseet i Norr
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisning 2018 för Konstmuseet i Norr

att

bevilja Konstmuseet i Norrs direktion och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet

att

Konstmuseet i Norr får inkomma med en plan på förbättringsåtgärder enligt revisorernas
grundläggande granskning i revisionsberättelsen

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2019-03-28, § 22, från Konstmuseet i Norr av vilket framgår att länskonstmuseichefen konstaterar att verksamhetsbidraget och investeringsbidraget från Kiruna kommun för år 2018
inte betalats fullt ut. Med anledning av det uteblivna verksamhetsbidraget föreslår Länskonstmuseichef
att direktionen antar årsredovisning 2018 bortsett från siffrorna i utfallet.
Konstmuseet i Norrs direktion beslutar således
att

ge presidiet i uppdrag att reda ut det för verksamhetsåret 2018 uteblivna verksamhetsbidraget på 850 000 sek och investeringsbidraget på 400 000 sek med Kiruna kommun

att

anta Årsredovisningen 2018 bortsett från Konstmuseets fordran till Kiruna kommun

att

föra över Region Norrbottens investeringsbidrag för verksamhetsåret 2018 på 600 000
till verksamhetsåret 2019

att

balansera överskott verksamhetsåret 2018 i eget kapital

Föreligger vidare protokoll 2019-04-25, § 31, från Konstmuseet i Norr av vilket framgår att direktionen
behandlat årsredovisning 2018 vid föregående möte och då antogs årsredovisningen bortsett från
fordran på Kiruna kommun. Efter detta har korrigeringar utförts i årsredovisningen.
Av årsredovisningen framgår bland annat att det ekonomiska utfallet för 2018 visar ett överskott på
2 385 tkr. Överskottet består av Kiruna kommuns fordran för verksamhetsåret, 850 tkr i driftbidrag och
400 tkr i investeringsbidrag för inköp av samlingen, samt överskott som härstammar från att året 2018
präglades av verksamhetsstart.
Region Norrbotten och Kiruna kommun har meddelat att investeringsbidraget, sammanlagt 1 000 tkr,
ska användas för samlingsinköp under 2019. Investeringsbidraget har under 2018 tagits upp som en
intäkt och kommer därmed inte påverka 2019 års resultat.
Konstmuseet i Norrs direktion beslutar
att

Justerandes sign

anta årsredovisning 2018

Utdragsbestyrkande
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att

överlämna årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse till förbundsmedlemmarna
Region Norrbotten och Kiruna kommun för erforderlig hantering

att

använda 600 tkr Region Norrbottens investeringsbidrag till inköp i samlingen under 2019

att

använda 400 tkr Kiruna kommuns investeringsbidrag till inköp i samlingen under 2019

att

använda kvarstående överskott till utställningsverksamhet 2019 samt till godo under
framtida årens verksamhet

att

utse Konstmuseet i Norrs ordförande Tomas Vedestig och länskonstmuseichefen Selma
Green att starta handlingarna med förbundsmedlemmarna om framtida hantering av
över- eller underskott och återrapportera till direktionen senast 2019-09-12

Av revisionsberättelsen upprättad 2019-04-16 framgår att granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande Revisorerna
har i sina prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och risk.
Revisorerna bedömer
• att direktionen i Konstmuseet i norr i tillräcklig utsträckning har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt. Det finns dock utvecklingspotential kopplat till verksamhetsmål och uppföljning av dessa.
• att direktionen i tillräcklig utsträckning bedrivit verksamheten från ett ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
• att direktionens interna kontroll i begränsad utsträckning har varit tillräcklig.
• att inget har framkommit i årets begränsade granskning som tyder på att räkenskaperna inte i allt
väsentligt är rättvisande.
• sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål, och i
huvudsak förenligt med de verksamhetsmål, som direktionen uppställt.
Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning för år 2018 godkänns.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 227, att årsredovisning 2018 för Konstmuseet i Norr
godkänns, att Konstmuseet i Norrs direktion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet samt
att Konstmuseet i Norr får inkomma med en plan på förbättringsåtgärder enligt revisorernas grundläggande granskning i revisionsberättelsen.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Alex (FI), Gunnar Selberg (C) och Mats Taaveniku (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
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Noteras till protokollet att Annica Henelund (C), Rune Lans (C) och Kenneth Nilsson (S) anmäler jäv
och deltar ej under ärendets behandling och beslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 90

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-16

2018.00504

Sida
25

906

Anhållan om tilläggsbudgetering kommunstyrelsens investeringsbudget 2019 för objekt
KK verktyg analys population i nätverk -18, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsen, kommunkontorets investeringsobjekt IV-10793,
år 2019 medel om 65 965 kr

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-08-12 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunfullmäktige har
2017-11-27 fattat beslut om att tilldela ovannämnda investeringsprojekt en budget på 200 000 kr för år
2018. Projektet äskar ytterligare 65 965 kr för ökade kostnader.
Investeringens syfte är att byta ut Kiruna kommuns system för distribution av programvara till ett
verktyg som även kan inhämta statistik över vilka programsystem som användaren har installerat och
använder utöver de som IT-avdelningen tillhandahåller. Projektet har fått högre kostnader med 65 965
kr än det man beräknade vid äskandet av ursprungsbudgeten 200 000 kr.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 229, att kommunstyrelsen, kommunkontorets investeringsobjekt IV-10793, tilläggbudgeteras år 2019 medel om 65 965 kr.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Christine Brännvall (FI) och Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anhållan om tilläggsbudgetering kommunstyrelsens driftbudget 2019, stadsbyggnadsförvaltningen, för upprättande av detaljplan för del av Lombolo 12:1 Kasen, bostäder
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja medel om 3,5 mnkr till kommunstyrelsens investeringsbudget år 2019 för nytt
objekt Detaljplan Lombolo 12:1, Kasen

att

ta medel från stadsomvandlingens eget kapital

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-08-19 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11--12, § 127, att ge dåvarande detaljplaneansvarig nämnd, miljö- och
byggnämnden, i uppdrag att utreda ett flertal områden för framtida bostadsbebyggelse. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en första skissförslag för bostäder för ett område längs med Österleden,
invid Kasen, del av Lombolo 12:1.
För detaljplanens upprättande saknas finansiering, och den uppskattade kostnaden beräknas till 3,5
mnkr. I kostnaden ingår miljöutredningar 600 tkr, geo-undersökningar 1,4 mnkr och miljökonsekvensbeskrivning 1 mnkr. Innan bostadsutbyggnad kan ske måste miljöförutsättningarna utredas vad gäller
risker för föroreningar samt även för spridning av dessa till omgivningarna. Vidare behöver förutsättningarna för grundläggning utredas. I den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C från 2014 ligger
Kasen utlagd som U4. Området utgörs av en avslutad deponi för industri och hushållsavfall, som är
övertäckt och planterad. Efter detaljplanens antagande beräknas investeringskostnaden för
genomförandet till ca 32,5 mnkr.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 230, att medel om 3,5 mnkr beviljas till kommunstyrelsens
investeringsbudget år 2019 för nytt objekt Detaljplan Lombolo 12:1, Kasen samt att ta medel från
stadsomvandlingens eget kapital.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S) och Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Parkering E10, Norgevägen
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-04-08, § 39, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Mats Fredlund (SD) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår att motionären föreslår att för att främja möjligheter till friluftsliv samt att man
ska kunna ha en plats att åka till under helger och kvällar att dela upp parkeringen efter Norgevägen till
förhyrda platser för husvagnar och husbilar.
Motionären föreslår
att

det blir förhyrda platser

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2019-05-06, § 112, att inhämta yttrande i ärendet från stadsbyggnadsförvaltningen.
Föreligger yttrande 2019-05-21 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilket framgår att hyra ut parkeringsplatser för husvagn/husbil på kvällar och helger för att främja möjligheter till friluftsliv är en
form av camping. För att anordna, flytta eller väsentligt ändra en campingplats krävs bygglov och i det
flesta fall krävs även en detaljplan.
I Plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 1 § punkt 1 står följande:
1 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra,
flytta eller ändra nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
Verksamheten måste ha en viss karaktär och omfattning för att vara en bygglovspliktig campingplats.
Bygglovsplikten bör gälla när någon skall utnyttja ett område för camping eller husvagnsuppställning i
en sådan omfattning att verksamheten blir mer eller mindre yrkesmässig. Om någon tältar i naturen
innebär det inte att det är en bygglovspliktig campingplats. Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta
eller väsentligt ändra en campingplats.
E10:ans väghållare och gällande villkor:
De parkeringsfickor som ligger längs med vägen är inom E10 vägområde och ses som en del av
vägkonstruktionen. Vägen är statlig och Trafikverket är väghållare. När Trafikverket utformar en väg så
följer dom de riktlinjer/regelverk som finns i form av VGU (Vägar och gators utformning). I VGU
framgår det hur långa avstånden ska vara mellan berörda parkeringsfickor på en vägsträcka.
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Tillgången till rastplatser och parkeringsfickor är högre på de nationella stamvägarna, Europavägar och
riksvägar, och på särskilt utpekade vägar, till exempel viktiga godsstråk och turiststråk. På dessa vägar
ska trafikanterna kunna rasta på en parkeringsficka var 15:e minut och avståndet mellan större rastplatser bör vara 50–100 km.
Trafikverkets rast- och parkeringsplatser är inte till för långtidsuppställda husbilar och husvagnar utan
finns för att trafikanter ska kunna stanna för att rasta och vila. Det finns även lagregler om vilotider för
yrkestrafiken. Alla har rätt att nyttja Trafikverkets rastplatser på lika villkor. I de fall man behöver
stanna mer än 24 timmar på en av Trafikverkets rast- eller parkeringsplatser får man söka tillstånd från
Trafikverket. För att få tillstånd krävs ett rimligt syfte och att det inte riskerar trafiksäkerheten.
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 189, att motionen avslås.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

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

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign
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Motion, Folkets husföreningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-04-08, § 39, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Mats Fredlund (SD) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår att på grund av kränkande särbehandling av politiskt parti bör kommunen
avsluta all ekonomiskt stöd för folkets hus.
Motionären föreslår
att

kommunen inte ska ge bidrag till folkets hus för att de behandlar föreningar/partier olika

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06, § 111, beslutar att inhämta yttrande i ärendet från
kommunkontoret.
Föreligger yttrande 2019-06-17 från kommunkontoret av vilket framgår att Kiruna kommun har,
genom kultur- och utbildningsnämnden, ett avtal daterat 2017-12-20 med Folket hus ekonomisk
förening avseende uppdragsersättning och nyttjanderätt som löper till och med 2020-06-30. Avtalet
syftar till att tillhandahålla medborgarna i Kiruna kommun och andra en plats för förenings-, studieoch kulturaktiviteter. Vidare tillhandahåller Folkets hus enligt avtalet plats för konferenser, kongresser,
nöjes- och andra publika evenemang.
Fastigheten är en kommunal fastighet och upplåts till Folkets hus ekonomisk förening utan arrendeavgift. Enligt avtalet erhåller Folkets hus föreningen även uppdragsersättning om 400 tkr/år för åren
2018-2019 samt 200 tkr för 2020. Om uppdraget förlängs så erhåller Folkets hus uppdragsersättning
om 16 667 kr/månad enligt samma avtal. Uppdragsersättningen syftar till Folkets hus föreningen
särskilt beaktar och tar initiativ som tillgodoser ungdomars behov av positiva nöjes- och kulturaktiveter
samt kulturskapande.
Kommunstyrelsen föreslår 2019-09-02, § 190, att motionen avslås.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Stefan Sydberg (M)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Justerandes sign
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Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD), Siv Henriksson (V) och Kenneth Nilsson (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Mats Niemi (S), Sten Stridsman (V), Siv Gunillasson-Sevä (S) och Viveca
Kohkoinen (S) anmäler jäv och deltar ej under ärendets behandling och beslut.
______
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Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-16

Sida
31

§ 94
Överlämnande av motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att

till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motion:
- ”Bostadsförsörjningsplan”, väckt av Mats Taaveniku (S)
- ”Seniorboende-trygghetsboende centrala Kiruna”, väckt av Siv Gunillasson-Sevä (S)

______
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Utdragsbestyrkande
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Val
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Stefan Sydberg (M), Skiffervägen 3, 981 49 Kiruna till ledamot i Kiruna Lappland
Ekonomisk Förening

att

utse Sten Nylén (SJVP), Matojärvigatan 8, 981 39 Kiruna till ersättare i Kiruna Lappland
Ekonomisk Förening

att

utse Dick Vånsjö (SJVP), Illervägen 18, 981 37 Kiruna till ombudsersättare i Kiruna
Lappland Ekonomisk Förening

att

bordlägga val av ledamot i Malmfältens Folkhögskola efter Magnus Stålnacke (C)

att

utse Lars-Johan Dalhägg (M), Annie Jäderbergsgatan 4, 981 37 Kiruna till ersättare i
kommunstyrelsen efter Paulina Hägg (M)

att

utse Lars-Johan Dalhägg (M), Annie Jäderbergsgatan 4, 981 37 Kiruna till ersättare i
fritidsutskottet efter Paulina Hägg (M)

att

utse Elisabeth Andersson (M), Bergmästaregatan 5 C, 981 33 Kiruna till ledamot i
valnämnden efter Paulina Hägg (M)

att

utse Mirja Björkman (C), Rönnplan 3 E, 981 42 Kiruna till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Marie-Louise Lidström (C), Sandstensgatan 24, 918 37 Kiruna till nämndeman till
Gällivare tingsrätt

att

utse Louise Wallenberg Eriksson (C), Bangatan 20, 981 42 Kiruna till nämndeman till
Gällivare tingsrätt

att

utse Pasi Tervo (C), Mangigatan 28, 981 33 Kiruna till nämndeman till Gällivare tingsrätt

att

utse Frida Kyrö (C), Högalidsgatan 1, 981 35 Kiruna till nämndeman till Gällivare tingsrätt

att

utse Rauno Sirén (SJVP), Hjalmar Lundbohmsvägen 3, 981 36 Kiruna till nämndeman till
Gällivare tingsrätt

att

utse Sören Sidér (SJVP), Lärkvägen 39, 981 37 Kiruna till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Björn Lundqvist (SJVP), Glimmervägen 54, 981 40 Kiruna till nämndeman till
Gällivare tingsrätt
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Utdragsbestyrkande
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att

utse Per Lindström (M), Steinholtsgatan 45, 981 32 Kiruna till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Elisabeth Andersson (M), Bergmästaregatan 5 C, 981 33 Kiruna till nämndeman till
Gällivare tingsrätt

att

utse Mikael Grape (M), Brytaregatan 10, 981 34 Kiruna till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Peter Stenberg (KD), Skolgatan 14, 981 31 Kiruna till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Tommy Vasara Hammare (KD), Gärdesvägen 35, 981 42 Kiruna till nämndeman till
Gällivare tingsrätt

att

utse Marianne Baas (S), Vallgatan 7, 980 10 Vittangi till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Majken Klippmark (S), Bastugatan 10, 980 10 Vittangi till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Anders Fors (S), Byavägen 80, 980 13 Lannavaara till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Britt-Marie Sidér (S), Lappgatan 9 B, 981 35 Kiruna till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Christer Strömhult (S), Lars Janssonsgatan 7 B, 981 34 Kiruna till nämndeman till
Gällivare tingsrätt

att

utse Tea Liikavainio (S), Bromsgatan 28 D, 981 36 till nämndeman till Gällivare tingsrätt

att

utse Malin Järvinen (FI), Renstigen 8, 981 39 Kiruna till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Paulina Eriksson (V), Slåttervägen 14, 981 43 Kiruna till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Oskar Nilsson (V), Porfyrvägen 40, 981 40 Kiruna till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

att

utse Per-Gustav Idivuoma (SL), Fäbodplatsen 21, 980 13 Lannavaara till nämndeman till
Gällivare tingsrätt

att

utse Mats Fredlund (SD), Kengisgatan 23, 918 33 Kiruna till nämndeman till Gällivare
tingsrätt

_____
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Information om stadsomvandling
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) lämnar följande information om stadsomvandlingen:
-

Kvarter 1-10

-

Torg- och handelsgatan

-

Kyrkans placering

-

Resecentrum

-

Kiruna sjukhus

-

E10:s dragning

-

Kiruna badhus

Yttranden i kommunfullmäktige: Kenneth Stålnacke (-), Lars Törnman (S), Mats Fredlund (SD) och
Stefan Sydberg (M)
_______
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Interpellation, Detaljplan 2:4
Kommunfullmäktige beslutar
att

rubricerad interpellation, ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) av
Mats Taaveniku (S), ska besvaras vid nästa sammanträde

_____
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Fråga, Förberedelser inför barnkonventionen som lag 200101
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Selberg (C) av Christine Brännvall (FI) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Christine Brännvall (FI) ställer frågan om vilka förberedelser som pågår inom nämnder, bolag, styrelser
och förvaltningar i Kiruna kommun, för att vi som kommun inte ska bryta mot Barnkonventionen som
lag från och med den 1 januari 2020.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Christine Brännvall (FI)
______
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