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Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, kl 13.00-15.55   
                                                                                                      
  
Beslutande; Se särskild närvaroförteckning  
 
 
Övriga deltagande; Mats Dahlberg, tf kommundirektör  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Utses att justera;   Elisabeth Andersson (M), Åsa Larsson Blind (SL), Sanna Inga-Poromaa (V) 
     
 
Justeringens plats 
och tid; Kommunkontoret, 2019-06-14 kl 14.00 
 
 
Sekreterare  ____________________________________Paragrafer; § 43-74 
 Anja Leinonen     
 
Ordförande    
 Mattias Timander (C)          
  
Justerande    
  Elisabeth Andersson (M) Åsa Larsson Blind (SL) Sanna Inga-Poromaa (V)   
     
 
   BEVIS 
 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ; Kommunfullmäktige, Kiruna kommun 
 
Sammanträdesdatum; 2019-06-10 
 
Datum för anslags                                                                Datum för anslags  
upprättande;    2019-                nedtagande;             2019- 
 
Förvaringsplats  
för protokollet; Kommunkontoret, kommunkansliet, Kristallen, Kiruna 
 
 
Underskrift;  ________________________________________ 
 Anja Leinonen 
 



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 46 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 22 23
2019-06-10, kl 13.00-15.55 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I I

C Annica Henelund  -

C Thore Johansson I I

C Katarina Hjertell I I

C Rune Lans I I

C Kärstin Gustafsson I I

C Mats Holmström I I

C Agneta Björnström  -

C Kenneth Paulsson  -

C Birgitta Stålnacke I I

C Magnus Gustafsson I I

C Monica Sundberg  -

C Mattias Timander I I

C Maria Ryytty  -

C Karin Uusitalo  -

SJVP Doris Messner  -

SJVP Dick Vånsjö I I

SJVP Bo Ek I I
§§ 43-51

SJVP Birgitta Pounu §§ 53-74 I I

M Stefan Sydberg I I

M Lars-Johan Dalhägg  -

M Tord Eliasson I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 46 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 22 23
2019-06-10, kl 13.00-15.55 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu I I

S Mats Taaveniku  -

S Sirpa Bäckström I I

S Jonas Stålnacke  -

S Elisabeth Persson Holmdén  -

S Siv Gunillasson Sevä I I

S Roger Suup  -

S Marianne Baas I I

S Kenneth Nilsson I I

S Viveca Kohkoinen I I

S Lars Törnman I I

S Hanna Rannerud  -

V Gunnar Bergman  -

V Siv Henriksson I I

V Lisbet Isaksson  -

SL Åsa Larsson Blind        justerare I I

SL Per-Gustav Idivuoma I I

FI Christine Brännvall I I
§§ 43-58

FI Peter Aléx §§ 60-74 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- § 46 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 22 23
2019-06-10, kl 13.00-15.55 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson IR I

C Elisabeth Fors IR I

C Ulla Olsson IR I

C Stanislav Kall  -

C Elin Fors IR I

C Ingemar Aho  -
§§ 43-51

C Mirja Niva §§ 53-74 IR I

C Peter Göransson IR I

SJVP Ulla Isaksson  -

SJVP Ulf Isaksson IR I

M Elisabeth Andersson    justerare IR I

M Mattias Abrahamsson I

KD Peter Stenberg I

KD Isak Töyrä I

S Mats Niemi IR I

S Håkan Bäckström IR I
 

S Emilia Töyrä  -

S Anders Tano IR I

S Annica Bohm IR I

S Ashkan Ekthiari IR I

V Sten Stridsman IR I

V Sanna Inga Poromaa   justerare IR I

SL Matti Berg  -

SL Lars Jonas Kemi I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 46 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 22 23
2019-06-10, kl 13.00-15.55 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen § 59 IR

FI Lisa Forsberg   -

SD

SD

KIP Lilly Rönnebro I

KIP Ingemar Uusitalo I



KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3)
KOMMUNKONTORET 2019-05-29

Kommunfullmäktige

Tid: 2019- 06-10, kl 13.00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna

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

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen

Feminstiskt initiativ sammanträder kl 08.00 i samtalsrum på entréplan.

Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med (S) kl 10.00 i Järven, Kristallen

Till dagens sammanträde väljs justerare från (M), (KD)  och  (V)

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Avsägelser 1  19/00074 § 43

2 Röstsammanräkning 19/00074 § 44

Ks 190520

3 § 112 Nedskräpning i Keinovuopio, fastighet Kummavuopio 3 16/01215 § 45
1:1, Keinovuopio, miljö- och byggnadsnämnden

4 § 113 Nya föreskrifter för avfallshantering samt ny  4 17/00197 § 46
kommunal avfallsplan, antagande, kommunkontoret 

5 § 114 Redovisning av motioner och medborgarförslag under 5 19/00529 § 47
beredning år 2019, kommunkontoret

6 § 115 Redovisning och granskning av partistöd 2018 6 19/00270 § 48

7 § 116 Slutdokument, E-nämndens ansvarsutövande 2018, 7 19/00530 § 49
kommunens revisorer

8 § 122 Personalredovisning och hälsobokslut 2018 8 19/00568 § 50

9 § 123 Avgift för ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning, 9 18/00851 § 51
socialnämnden



2 (3)

10 § 124 Årsredovisning 2018,  Karesuandoskogsallmänning 10 19/00039 § 52

11 § 128 Avvikelser från limit i internbanken, kommunkontoret 11 18/01339 § 53

12 § 129 Anhållan om investeringsmedel till stadsomvandlingen, 12 18/00504 § 54
kommunkontoret

13 § 150 Anhållan om medel för ytterligare åtgärder i Rakethallen, 13 18/00976 § 55
kommunkontoret

14 § 151 Reviderad prislista för räddningstjänstens främmande 14 18/00725 § 56
tjänster 2019, miljö- och byggnämnden

15 § 154 Kommunstyrelsens taxa 2019, konferenslokaler i 15 18/01152 § 57
Kulturhuset på kvarter 5, kommunkontoret

16 § 156 Iordningsställande av parkeringsyta samt yta för åter- 16 18/00504 § 58
vinningsstation i Abisko, stadsbyggnadsförvaltningen

17 § 157 Avtal om flytt av kulturbyggnader, kommunkontoret 17 11/00208 § 59

18 § 161 Anhållan om tilläggsbudgetering 2019, kommunstyrelsens 18 19/00504 § 60
investeringsbudget, för nytt objekt Renovering av bassäng 
simhallsbadet, kommunkontoret

19 § 162 Anhållan om tilläggsbudgetering 2019, kommunstyrelsens 19 19/00504 § 61
investeringsbudget, för objekt Utbyggnad bredband,
kommunkontoret

20 § 165 Detaljplan för del Tuolluvaara 1:1 med flera, kultur- 20 18/00347 § 62
bebyggelse, bostäder med mera, antagande

21 § 166 Detaljplan nya bostäder, Kurravaaravägen, del av 21 17/01407 § 63
Jägarskolan 8:3, antagande

Ks 190520

22 Motion

a § 101 Skapa en gemensam bostadsförmedling, väckt av 22a 13/00366 § 64
Tommy Hjärtberg (KNEG)

b § 103 Begär omförhandling av GP-2 avtalet med LKAB, 22b 17/00981 § 65
väckt av Gunnar Selberg (C) 
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c § 104 Politisk samling för de boende i Kiruna, väckt av 22c 15/00251 § 66
Gunnar Selberg (C) 

d § 105 Fritidsutskott, väckt av Annica Henelund (C) 22d 18/00660 § 67

e § 106 Parkeringsbevakning, väckt av Mats Fredlund (SD) 22e 19/00199 § 68

f § 107 Polisregister, skola/vård och omsorg, väckt av Mats 22f 19/00201 § 69
Fredlund (SD)

g Överlämnande av motioner § 70

23 Val 23 19/00074 § 71

24 Information om stadsomvandling 12/01245 § 72

Mattias Timander (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

Fråga, Redovisning av risk- och konsekvensanalys § 73

Fråga, Generaliserande retorik 19/00800 § 74

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

Utrymningsväg från kommunfullmäktiges sessionssal

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

 
 
 
 
§ 43    2019.00074  900 
      
 
Avsägelser 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Jenny Esbergs (KD) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 

att godkänna Jenny Esbergs (KD) avsägelse som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden 
 
att godkänna Jenny Esbergs (KD) avsägelse som ersättare i Lapplands gymnasium 
 
att godkänna Magnus Stålnackes (C) avsägelse som ledamot i Malmfältens Folkhögskola  
_____ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 44    2019.00074  900 
      
 
Röstsammanräkning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2019-05-23 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2019-05-23 till och med 2022-10-14 efter Jenny Esberg, 
Kristdemokraterna, har utsetts Isak Töyrä, Kristdemokraterna. 
_______  
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 45    2016.01215  820 
 
 
Nedskräpning i Keinovuopio, fastighet Kummavuopio 1:1, Keinovuopio, miljö- och 
byggnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge Tekniska Verken i Kiruna AB i uppdrag att senast 2020-06-01 städa upp vid 

Keinovuopios gamla soptipp 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-03-28, § 79, från miljö- och byggnämnden av vilken framgår att nämnden 
förelägger Kiruna kommun att senast den 2020-06-01 städa upp samt att bortforsla skräp som tippats 
vid Keinovuopios gamla soptipp. 
 
Nedskräpning regleras i 15 kap. 26 § Miljöbalken (1998:808) där det står att ingen får skräpa ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. Vidare står det i 26 kap. 9 § 
Miljöbalken (1998:808) att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de föreläggande  
och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 
med stöd av balken ska följas. 
 
Förvaltningen har tidigare bedömt att delegation har saknats för att förelägga kommunen att åtgärda 
problemet, detta då lagen (1998:814) om gaturenhållning och skyltning inte tas upp i delegations-
ordningen. I rättsutlåtande daterat 2018-11-22 av kommunjurist Ann- Catrin Fredriksson framgår 
emellertid att eftersom tillsynsansvaret enligt Miljöbalkens 15:e kapitel överlämnats till kommunen 
enligt MB 26 kap. 3§ 4st, kan nämnden nyttja Miljöbalkens 26 kap. 9 § för att såsom tillsynsmyndighet 
förelägga om uppstädning av området, detta framgår även av nämndens delegationsordning, punkt 
5.7.43. Tidsfristen bör vara väl tilltagen, eftersom förhållanden i Keinovuopio är sådana att containers 
eller dylikt kan behöva fraktas över isväg, varför utförandetiden avses sättas till sommaren 2020. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för tillsyn enligt miljöbalken. För ärenden som inte har fast 
årsavgift utgår timtaxa 900 kr/tim, avgiften tas ut för förberedelser, restid, inspektionstid, upprättande 
av skrivelse och övrig administration 9 tim – 8 100 kr som betalas mot kommande faktura. 
 
Miljö- och byggnämnden föreslås  
 
att förelägga Kiruna Kommun att senast den 1 juni 2020 städa upp 
 
att bortforsla skräp som tippats vid Keinovuopio gamla soptipp 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 112, att Tekniska Verken i Kiruna AB får i uppdrag att senast 
2020-06-01 städa upp vid Keinovuopios gamla soptipp. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 46    2017.00197  560 
 
 
Nya föreskrifter för avfallshantering samt ny kommunal avfallsplan, antagande, 
kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun  
 
att anta avfallsplan för Kiruna kommun 2019-2022  
 
att debitera endast en halv grundavgift för fastigheter i väglöst land 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-10, § 142, att ställa ut föreskrifter för avfallshantering samt 
avfallsplan i Kiruna kommun under perioden 2018-12-17 – 2019-01-31 på Stadshuset samt på Kiruna 
kommuns och Tekniska Verkens hemsidor samt att samråd kring Föreskrifter för avfallshantering i 
Kiruna kommun och Avfallsplan Kiruna kommun 2019-2022 sker under perioden 2018-12-17 - 
2019-01-31. 
 
Föreligger skrivelse 2019-02-18 från kommunkontoret av vilken framgår att efter samråds- och 
utställningsperiodens slut har Tekniska Verken beaktat och tagit ställning kring de synpunkter som 
inkommit. Totalt inkom sju stycken yttranden. Ett antal synpunkter har framförts kring förslag till ny 
avfallsplan. Inga synpunkter har framförts kring förslag till nya föreskrifter. Ett fåtal revideringar har 
genomförts i förslag till ny avfallsplan. 
 
Genomförda revideringar i förslag till ny avfallsplan efter samråd och utställning: 
-  Begreppet ”fastighetsnära insamling” har definierats i fotnot på sidan 6 i huvuddokumentet. 
- Ansvarig över aktiviteten ”Se över rutiner för avstämning om föreslagen avfallslösning med 

VA/Renhållningsavdelning vid bygglovsförfarande”, sidan 14 i huvuddokumentet, har ändrats från 
”Plan- och exploateringsavdelningen” till ”Miljö- och byggnadsförvaltningen”. 

- Tidsintervallet för när aktiviteten ”Inventera och identifiera problem relaterade till nedskräpning 
som grund för framtagande av handlingsplan för nedskräpning”, sidan 18 i huvuddokumentet, har 
ändrats från ”2019” till ”2019-2020”. 

- Ett fel har rättats till i ”Bilaga 4 MKB Kiruna avfallsplan 2019-2022” avseende vilket årtal det 
nationella etappmålet avseende ökad resurshushållning i livsmedelkedjan senast ska ha vidtagits. 
Årtalet har ändrats från ”2018” till ”2020” sidan 16, Bilaga 4 MKB Kiruna avfallsplan 2019-2022 

- Då det i januari 2019 etablerats en ny återvinningsstation i Lombolo så har antalet återvinnings-
stationer ändrats från ”14 stycken” till ”15 stycken”, sidan 12, Bilaga 2 Anläggningar. 

- Skrivningar om avvecklandet av avfallsförbränningsanläggningen har justeras då det i dagsläget är 
oklart om gruvverksamheten kommer påverka avfallsförbränningsanläggningen. Dock är inriktningen 
fortsättningsvis att avveckla avfallsförbränningen och istället nyttja den spillvärme som uppstår i 
LKAB:s verksamhet. 

 
Genomförda revideringar i förslag till nya avfallsföreskrifter efter samråd och utställning: 
- Då inga synpunkter har framförts i de yttranden som inkommit har inga revideringar genomförts i 

dokumenten som rör avfallsföreskrifterna. 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 46 forts    2017.00197  560 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2019-03-11, § 73 att ge Tekniska Verken i Kiruna AB i uppdrag att komplettera 
underlaget med ett klarläggande för A-zonen för de fastighetsägare som har mer än 400 m till närmaste 
tömningsställe till kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
Föreligger skrivelse 2019-04-15 från kommunkontoret av vilken framgår att efter samråds- och 
utställningsperiodens slut har Tekniska Verken i Kiruna AB beaktat och tagit ställning kring de syn-
punkter som inkommit. 12 § har reviderats med riktlinjer för dispenser för fastigheter i väglöst land. Ett 
avstånd på 500-700 m kan utgöra skäl för dispens från avfallsföreskrifterna, ingen avgift utgår då av-
seende insamling eller transport. Endast grundavgift debiteras. Dessutom har ett dokument för rikt-
linjer för handläggning av renhållningsabonnemang upprättats, denna ligger separat från avfalls-
föreskrifterna.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 113, att förslag till föreskrifter för avfallshantering i Kiruna 
kommun antas samt att förslag till avfallsplan Kiruna kommun 2019-2022 antas. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Nylén (-) med bifall av Siv Gunillasson-Sevä (S), Peter Alex (FI), Sten Stridsman (V), 

Per-Gustav Idivuoma (SL) och Lars Törnman (S) 
 
att endast en halv grundavgift debiteras för fastigheter i väglöst land 
 
av Stefan Sydberg (M) med bifall av Thore Johansson (C) och Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles  
 
Mötet ajourneras i 10 minuter. 
 
Mötet återupptas 
 
av Kenneth Stålnacke (-) med bifall av Gunnar Selberg (C) 
 
att under punkten 6.2, sid 25, redigera texten i avfallsplanen så att taxan ej gäller från  

2019-01-01 
 
Mötet ajourneras en minut. 
 
Mötet återupptas 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C)  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sten Nyléns m fl ändringsyrkande under 
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag  
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§ 46 forts    2017.00197  560 
 
 
 
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 Sten Nyléns m fl ändringsyrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 22 ja-röster och 23 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
 
I övrigt beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
_____ 
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§ 47    2019.00529  900 
 
 
Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning år 2019, 
kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-04-12 från kommunkontoret av vilken framgår en redovisning över motioner 
och medborgarförslag som är under beredning. 
 
Av redovisningen framgår att av 13 motioner är fyra motioner under politisk behandling, två motioner 
avvaktar yttranden från kommunkontoret och kultur- och utbildningsnämnden samt sju motioner har 
väckts i kommunfullmäktige 2018-04-08.   
 
Av två medborgarförslag är en under politiskt behandling och en avvaktar yttrande från 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger reviderad skrivelse 2019-05-07 från kommunkontoret av vilken framgår att av 13 motioner 
är sex motioner under politisk behandling och sju motioner avvaktar yttranden från kommunstyrelsens 
förvaltningar, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Två medborgarförslag avvaktar 
yttranden från kommunstyrelsens förvaltningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-20, § 114, att till kommunfullmäktige redovisa pågående beredning 
av motioner och medborgarförslag och att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-06-10  9  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 48    2019.00270  910 
 
 
Redovisning och granskning av partistöd 2018 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna samtliga partiers redovisning av kommunalt partistöd för 2018  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-04-02 från kommunkontoret av vilken framgår att förvaltningen har vid 
genomgång av inlämnade redovisningar med granskningsrapporter inte kunnat se några oegentligheter 
i handlingarna hos något av partierna. 
 
De partier som har lämnat in komplett redovisning är Moderaterna, Norrbottens sjukvårdsparti, 
Kristdemokraterna, Samelistan, Centerpartiet, Knegarkampanjen, Miljöpartiet, Nya Kirunapartiet, 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-20, § 115, att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera riktlinjer 
för partistöd. Kommunstyrelsen föreslår vidare att samtliga partiers redovisning av kommunalt 
partistöd för 2018 godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Peter Alex (FI) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 49    2019.00530  900 
 
 
Slutdokument, E-nämndens ansvarsutövande 2018, kommunens revisorer 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga slutdokumentet till handlingarna                  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-03-27 från kommunens revisorer av vilken framgår att kommunens revisorer 
har genomfört en årlig grundläggande granskning av nämndens ansvarsutövande. För år 2018 års 
verksamhet har en dokumentationsgranskning genomförts med inriktning på ledning/ styrning, 
uppföljning och kontroll. I granskningen har revisorerna biträtts av sakkunniga från PwC. 
 
Den sammanfattande bedömningen att e-nämndens ansvarsutövande under 2018 inte har varit 
tillräckligt. 
  
- Granskningen har omfattat tillgänglig dokumentation; reglemente, verksamhetsplan 2018 och 

protokoll 2017-12-12 till och med 2018-09-11. Protokoll från december 2018 och dokumentation 
avseende återrapportering/uppföljning har efterfrågats men ej erhållits. 

- Av granskat material kan revisorerna ej bedöma att e-nämnden har en tillräcklig styrning och 
kontroll.  

- Revisorerna kan ej se att nämnden inte har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet under året i 
förhållande till syftet med nämnden enligt reglementet, dock ger materialet som granskats inte någon 
tydlig bild över bedriven verksamhet.  

- Vidare kan revisorerna ej bedöma att den återrapporteringsskyldighet som framgår av reglementet 
har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt.  

- Vad gäller den interna kontrollen kan revisorerna ej bedöma att den är tillräcklig och revisorerna kan 
ej heller bedöma huruvida verksamheten bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt utifrån 
granskat material.  

- Avslutningsvis kan revisorerna konstatera att det finns ett antal ledamöter i nämnden som inte deltar 
vid nämndens sammanträden i tillfredsställande utsträckning. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 116, att slutdokumentet läggs till handlingarna.               
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____  
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§ 50    2019.00568  900 
 
 
Personalredovisning och hälsobokslut 2018 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa personalredovisning och hälsobokslut för år 2018  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-04-25 från kommunkontoret av vilken framgår att personalredovisningen 
innehåller också en redovisning av hälso- och friskvårdsinsatser, kompetensförsörjningsaktiviteter, 
arbetsmiljöarbetet under året samt förvaltningarnas redovisningar.  
 
Personalkostnaderna har ökat med ca 3,5 % från 2017 till 2018. I personalkostnader ingår alla 
personalkostnader som det finns PO-kostnader på. Ökningen beror till största del på löneökningar, den 
totala löneökningsnivån för 2018 var 3 %. Utöver detta har kostnaderna för övertid och fyllnadstid ökat 
med 1365 tkr sedan 2017. Antalet arbetade timmar av timavlönade vikarier har ökat med två helårs-
arbeten och antalet visstidsanställda med 14 personer.   
 
Den totala sjukfrånvaron i % av överenskommen arbetstid för Kiruna kommun har sedan 2017 minskat 
och uppgår 2018 till 6 %, ett trendbrott är att kvinnornas frånvaro minskat. Dock är kvinnorna fort-
farande mer sjuk än männen. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-20, § 122, att godkänna personalredovisning och hälsobokslut för 
år 2018. Kommunstyrelsen föreslår vidare att personalredovisning och hälsobokslut för år 2018 
fastställs. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Christine Brännvall (FI) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 51    2018.00851  900 
 
 
Avgift för ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning, socialnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta ut en avgift för ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning med 3 500 kr 
 
att  avgiften gäller från och med 2019-07-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-03-19, § 93, från socialnämnden av vilken framgår att socialnämnden har att 
besluta om 2019 års taxor och avgifter vilket kommunfullmäktige fastställt 2018-12-10. Beslutet är en 
komplettering av avgifterna med beslut om avgift för ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning enligt 
lag om tobak och liknande produkter. Denna lag antogs 2018-12-20. Enligt den nya lagen har 
kommunerna en skyldighet att handlägga ansökningar för tillstånd för försäljning av tobak och likande 
produkter. Enligt lagen ska tillstånd beviljas endast till dem som med hänsyn till personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Det innebär 
att kontroller av de som ansöker om tillstånd måste göras, liknande de kontroller som görs via alkohol-
tillstånd.  
 
Alla som ska sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd, även de som redan idag säljer tobak. Enligt 8 
kapitlet 1 § om tobak och liknande produkter har kommunen rätt att ta ut en avgift för denna ansökan.  
 
Socialnämnden föreslår 
 
att ta ut en avgift för ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning med 3 500 kr 
 
att  avgiften gäller från och med 2019-07-01 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 123, att en avgift för ansökan om tillstånd för tobaksförsälj-
ning tas ut med 3 500 kr samt att avgiften gäller från och med 2019-07-01. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____  
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-06-10  13  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 52    2019.00039  488 
 
 
Årsredovisning 2018, Karesuandoskogsallmänning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Karesuandoskogsallmännings årsredovisning för 2018  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger årsredovisning för 2018 från Karesuando Skogsallmänning av vilken framgår att Karesuando 
Skogsallmänning bedriver skoglig verksamhet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret är att skogs-
vårdsåtgärder är utförda under året bland annat hyggesrensning samt ungskogsröjning. Skogsallmänn-
ingen har även påbörjat anläggning av skogsväg. Nettoomsättningen 2018 var 25 tkr, resultatet efter 
finansiella poster -622 tkr och soliditet i procent 100. 
 
Förändring av eget kapital: 
Karesuando Skogsallmänning hade totalt 32 876 041 kronor vid årets utgång. Beloppet vid årets ingång 
var 33 498 393 kronor och årets resultat visade sig på -622 352 kronor. 
 
Resultatdisposition: 
Balanserad vinst 9 911 207 kronor och årets förlust -622 352 kronor. Disponeras så att i ny räkning 
överföres 9 288 855 kronor.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 124, att Karesuandoskogsallmännings årsredovisning för 
2018 godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S), Thore Johansson (C) och Sten Stridsman (V) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokollet att Birgitta Pounu (KD) och Mirja Niva (C) anmäler jäv och lämnar 
sammanträdet under ärendets behandling och beslut. 
_____ 
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§ 53    2018.01339  900 
 
 
Avvikelser från limit i internbanken, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  ge kommunkontoret i uppdrag att se över vilka investeringar som kan skjutas på 

framtiden tills likviditet har återhämtat sig 
 
att i övrigt lägga redovisning av avsteg från kreditlimit med beaktande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-04-24 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunstyrelsen antagit 
limiter för internbanken 2019 där kommunens limit är 800 mnkr. Härmed delges avsteg från limiten: 
 

Datum  Ärende 

2019-02-25- -  Fortsatt övertrasserad limit för kommunen. Ca 100-200 mnkr. Kommunens limit 

är 800 mnkr 

2019-01-08- -02-22 Övertrasserat limit för kommunen. Mellan 50-70 mnkr. Kommunens limit är 800 

mnkr.  

2019-01-03- -01-04 Övertrasserat limit för kommunen. Ca 15 mnkr. Kommunens limit är 800 mnkr 

2018-12-27 Övertrasserat limit för kommunen. Ca 24 mnkr. Kommunens limit är 800 mnkr 

2018-12-19- -12-21 Övertrasserat limit för kommunen. Ca 100 mnkr. Kommunens limit är 800 mnkr 

2018-12-03- -12-18 Övertrasserat limit för kommunen. Ca 60 mnkr. Kommunens limit är 800 mnkr 

2018-10-30- - 11-22 Övertrasserat limit för kommunen. Ca 55 mnkr. Kommunens limit är 800 mnkr 

2018-10-22- -10-23 Övertrasserat limit för kommunen. Ca 23 mnkr. Kommunens limit är 800 mnkr 

2018-07-04- - 07-23 Övertrasserat limit för kommunen. Ca 24 mnkr. Kommunens limit är 800 mnkr 

 
Kommunkontoret kommer amortera lån i maj 2019 med 200 mnkr och vara nere i limit. Med det 
prognosticerade investeringsutfallet av beslutade objekt så kommer kommunkontoret behöva 
nyupplåna över limit igen men med handlingsplan är målsättningen är att komma ner till ordinarie 
limit 800 mnkr till årsskiftet 19/20. Nya lån upptagna under 2019 från Kommuninvest: 350 mnkr, 
varav 150 mnkr över beslutad limit för kommunen, men inom internbankens totala limitram, på grund 
av akut likviditetskris. Utfall investeringar inkl. moms till och med 2019-03-31 - 159 mnkr, varav 
stadsomvandling -81 mnkr. Utfall drift inklusive moms till och med 2019-03-31 - 84 mnkr. Checkkredit 
som används under kvartal 1 delvis max utnyttjad - 80 mnkr. Sammanfattningsvis totalt investeringar 
för år 2019 om 1 147 mnkr. 
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§ 53 forts    2018.01339  900 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 128, att kommunkontoret får i uppdrag att se över vilka 
investeringar som kan skjutas på framtiden tills likviditet har återhämtat sig samt att i övrigt läggs 
redovisning av avsteg från kreditlimit med beaktande till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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§ 54    2018.00504  906 
 
 
Anhållan om investeringsmedel till stadsomvandlingen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja 50 mnkr till kommunstyrelsens investeringsbudget 2019 för objekt ”Ny 

gymnasieskola” etapp 1, IV-10419 
 
att ta medel från stadsomvandlingens eget kapital 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-04-27 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunfullmäktige har 
antagit detaljplan Kunskapsnoden och en upphandling för uppförande av ”Kunskapsstaden” som ska 
inrymma gymnasieskola, lärcenter och kulturskola, samt uppförande av en ny idrottshall och eventuellt 
uppförande av en ny grundskola har genomförts.  
 
Etapp 1, som innefattar detaljplanering av gymnasieskolan utifrån den antagna behovsanalysen, 
förprojektering, framtagande av systemhandlingar och färdiga ritningar beräknas pågå sju till nio 
månader. Efter det kan ett färdigt förslag på nya gymnasieskolan presenteras med en begäran om 
finansiering för etapp 2, projektering och uppförande. I ersättningsbeloppet 2,9 miljarder till Kiruna 
kommun ingår bland annat ersättning för uppförande av en ny gymnasieskola med tillhörande 
idrottshall och en grundskola i Kirunas nya centrum. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 129, att 50 mnkr beviljas kommunstyrelsens investerings-
budget 2019 för objekt ”Ny gymnasieskola” etapp 1, IV-10419, samt att medel tas från stadsomvand-
lingens eget kapital. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 55    2018.00976  383 
 
 
Anhållan om medel för ytterligare åtgärder i Rakethallen, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera kommunkontoret, inom kommunstyrelsens investeringsbudget, år 2019 

medel om 14 tkr till objekt sarg Rakethallen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-01-28, § 3, att Kiruna kommun köper in sarg för innebandy i 
Rakethallen och sargen hanteras enligt antagna riktlinjer för sponsorreklam och arenanamn på 
kommunens anläggningar samt att inarbeta medel om 60 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget 
2019, nytt objekt Sarg Rakethallen. 
 
Föreligger skrivelse 2019-05-08 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunkontoret anhåller 
om medel på 68 000 kronor för åtgärder i Rakethallen. Kiruna AIF:s innebandylag har avancerat till 
division 1. Nya krav ställs från Svenska Innebandyförbundet på laget hemmaarena som är Rakethallen. 
Kommunkontoret anhåller om medel på 68 000 kronor för åtgärder i hallen. 
 
Åtgärd    Kostnad (kr) 
Nya handbollsmål, vikbara   23 000 
Uppgraderad ljudanläggning, högtalare  30 000 
Solavskärmning   15 000 
Summa    68 000 
  
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-20, § 150, att bevilja medel om 68 tkr för Rakethallens anpassning  
av seriespel samt att medel om 68 tkr tas från kostnadsställe 905101, kommunstyrelsens oförutsedda 
och överförs till kommunkontorets kostnadsställe fritid. Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommun-
kontoret, inom kommunstyrelsens investeringsbudget, tilläggsbudgeteras år 2019 med medel om 14 tkr 
till objekt sarg Rakethallen. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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§ 56     2018.00725  900 
 
 
Reviderad prislista för räddningstjänstens främmande tjänster 2019, miljö- och 
byggnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja taxa för tjänst B. Extern utbildning, heta arbeten från 2 900 kr/deltagare till 3 100 

kr/deltagare och taxan gäller från och med 2019-09-01 
 
att i övrigt kvarstår taxan för räddningstjänstens främmande tjänster 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2019-04-24, § 95, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår en revidering av 
prislistan för heta arbeten. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  anta den reviderade prislistan för heta arbeten, räddningstjänsten, från och med  

2019-09-01 som sin egen 
 
att  vidarebefordra ärendet till kommunfullmäktige för beslut 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 151, att taxa för tjänst B. Extern utbildning, heta arbeten höjs 
från 2 900 kr/deltagare till 3 100 kr/deltagare och taxan gäller från och med 2019-09-01 samt att i 
övrigt kvarstår taxan för räddningstjänstens främmande tjänster. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____   
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§ 57     2018.01152  942 
 
 
Kommunstyrelsens taxa 2019, konferenslokaler i Kulturhuset på kvarter 5, 
kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för uthyrning av lokaler i Kirunas nya kulturhus på kvarter 5 i nya Kiruna 

centrum och ta bort ”ursäkta stöket” rabatten på 50 %  
 
att taxan gäller från 2019-07-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-05-07 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunstyrelsen har 
2018-11-26, § 364, beslutat att drifta Kulturhuset i kommunal regi. Kommunkontoret fick samtidigt i 
uppdrag att ta fram former för driften. Kommunkontoret har fått i uppdrag av kommunledningen att 
redan nu lämna förslag på taxor för uthyrning av lokaler i kulturhuset för att möjliggöra insäljning av 
arrangemang som kan genomföras när byggnaden tas i drift. Byggnationen av Kirunas nya kulturhus på 
kvarter 5 håller sin tidplan med invigning 2020 december.  
 
Förslaget till taxa bygger på en ordinarie taxa som föreslås rabatteras det först året/åren. Läget mitt i 
ett byggområde med begränsad övrig service och frånvaro av närliggande logi fram till år 2022 moti-
verar rabatter på upp mot 50 % av en ordinarie taxa, ett ”ursäkta oredan-pris”. En fördjupad analys av 
prisbilden för lokaluthyrning i kulturhuset behöver göras under hösten 2019 för verifiering och ökad 
detaljering av aktuellt förslag till prissättning. Samtidigt bör kommunen också ta ställning till en 
separat prissättning för föreningslivet i linje med verksamheten på Kiruna Folkets hus, exempelvis 50 
% av ordinarie taxa. 
 
Taxeförslaget är framtaget med utgångspunkt i översiktlig jämförelse och dialog med lokala och 
regional aktörer, däribland Kulturens hus i Luleå samt Scandic Kiruna. Kommunkontoret har även 
utgått från fakturaunderlag från olika leverantörer av möten och konferens till Kiruna kommun. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 154, att taxor för uthyrning av lokaler i Kirunas nya kulturhus 
på kvarter 5 i nya Kiruna centrum fastställs enligt förslag 2019-05-07 med den ändringen att ”ursäkta 
stöket” 50 % rabatt på ordinarie pris gäller fram till augusti 2022 samt att taxan gäller från 2019-07-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Sten Nylén (-) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles förutom ursäkta stöket rabatten på 50 % som tas bort 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S) 
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§ 57 forts    2018.01152  942 
 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs ändringsyrkande under 
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs m fl 
ändringsyrkande  
 
I övrigt beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
______ 
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§ 58    2018.00504  906 
 
 
Iordningsställande av parkeringsyta samt yta för återvinningsstation i Abisko, 
stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunen bekostar iordningställande av outbyggd del av parkeringsplatsen samt yta för 

återvinningsstation 
 
att  del av parkeringsplatsen får upplåtas tillfälligt om detta gynnar byns utveckling 
 
att  bevilja medel om 250 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget 2019, uppdragsverk-

samhet gatu/park, för nytt investeringsobjekt Yta för parkering och återvinningsstation i 
Abisko 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-05-13 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att i arbetet med 
fördjupad översiktsplan för Abisko har det framkommit att verksamheter i Abisko behöver omplaceras 
för att skapa möjligheter för byns utveckling. Den aktuella parkeringsplatsen är inte fullt utbyggd enligt 
detaljplanen. Del av parkeringsplatsen kan efter iordningställande upplåtas tillfälligt om det gynnar 
byns utveckling. Det finns behov av en återvinningsstation i Abisko. Ett flertal lokaliseringar har utretts 
och en placering i närhet till aktuell parkeringsplats har bedömts som lämplig. Grovt uppskattad 
kostnad för att iordningställa parkeringsyta samt yta för återvinningsstation är ca 150 000 - 250 000 
kr. 
 
Arbete med en fördjupad översiktsplan för Abisko pågår. Syftet med arbetet är att utreda möjligheterna 
för utveckling av byn med bostäder och verksamheter. Den aktuella parkeringsplatsen ligger direkt 
öster om nuvarande campingplats norr om E10.   
 
Det har under flera år varit diskussioner kring att anlägga en återvinningsstation i Abisko. Närmaste 
återvinningsstation är i dagsläget belägen i Kiruna centralort, vilket är 9,4 mil bort. Med ett sådant 
avstånd till närmaste sorteringsmöjlighet för förpackning och tidningar kan man anta att mycket av 
detta material istället hamnar i det brännbara hushållsavfallet. Både allmänheten och politiken har 
tryckt på behovet av en återvinningsstation i området. Avfallsplanen för Kiruna kommun från 2012 tar 
upp behovet av en återvinningsstation i Abisko. Placering av ny återvinningsstation har diskuterats 
fram och tillbaka sedan antagandet av avfallsplanen 2012. Ett flertal platser har utretts och det har 
framkommit att en återvinningsstation i närhet till aktuell parkeringsplats är lämplig.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 156, att kommunen bekostar iordningställande av outbyggd 
del av parkeringsplatsen samt yta för återvinningsstation, att del av parkeringsplatsen får upplåtas 
tillfälligt om detta gynnar byns utveckling samt att medel om 250 tkr beviljas till kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2019, uppdragsverksamhet gatu/park, för nytt investeringsobjekt Yta för parkering 
och återvinningsstation i Abisko. 
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§ 58 forts    2018.00504  906 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Stefan Sydberg (M)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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§ 59    2011.00208  900 
 
 
Avtal om flytt av kulturbyggnader, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avtal om flytt av kulturbyggnader inklusive särskilt avtal om överlåtelse av vissa 

byggnader  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-05-14 från kommunkontoret av vilken framgår att i nuvarande Kiruna 
centrum finns ett flertal byggnader som har ett högt kulturhistoriskt värde och området är därför 
utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. I syfte att bland annat reglera hanteringen av 
kulturbyggnader ingick Kiruna kommun och LKAB 2011 ett civilrättsligt avtal, kallat GP 1-avtalet.  
Enligt GP1-avtalet ansvarar LKAB för att flytta nitton kulturbyggnader. Parterna har genom 
tilläggsavtal kommit överens om ytterligare två kulturbyggnader som ska flyttas.  
 
Då det med tiden framkommit att vissa av de kulturbyggnader som ingår i GP1-avtalet inte kommer att 
påverkas av gruvbrytningen eller påverkas mycket senare än vad som tidigare förutsågs har Parterna 
tillsatt en arbetsgrupp där man tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten fortsatt arbetet med att på 
bästa sätt tillvarata kulturmiljöns intresse. Arbetsgruppen har arbetat utifrån följande kriterier: 
Kulturhistoriskt värde, byggnadens kvalitet och skick, möjlig framtida användning och placering samt 
när i tid byggnaden påverkas.  
 
Utifrån dessa kriterier har ett förslag till avtal utarbetats som skall ersätta den tidigare överenskom-
melsen i GP 1-avtalet. Då två av byggnaderna som tidigare ägdes av kommunen redan sålts till LKAB 
omfattar förslaget även ett separat avtal som återköp av dessa byggnader. Avtalet innebär också att 
Kiruna kommun tar det ekonomiska ansvaret för flytten av dessa byggnader och finansiera detta genom 
del av den redan erhållna köpeskillingen.   
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 157, att förslag till avtal om flytt av kulturbyggnader inklusive 
särskilt avtal om överlåtelse av vissa byggnader godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Nylén (-) med bifall av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokollet att Peter Alex (FI) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets 
behandling och beslut. 
_______   
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§ 60    2018.00504  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering 2019, kommunstyrelsens investeringsbudget, för nytt 
objekt Renovering av bassäng simhallsbadet, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera medel om 1,8 mnkr till kommunstyrelsens investeringsbudget 2019 för 

nytt objekt Renovering av bassäng på Simhallsbadet      
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-05-15 från kommunkontoret av vilken framgår att förvaltningen fick i upp-
drag från kommunledningen att ta in ett nytt utlåtande om möjligheten att göra åtgärder för att kunna 
använda den nu stängda bassängen i Simhallsbadet. We-group som tidigare haft uppdraget att göra 
mätningar och kontroller har åtagit sig uppdraget. We-group har full förståelse i kommunens sakkun-
niges analys av riskerna med konstruktionen, men We-group delar inte åsikten att denna bassäng inte 
kan nyttjas under en överskådlig tid. We-group anser att bassängen kan fortsätta att nyttjas under en 
begränsad tid.  
 
De risker We-group kan se är i huvudsak två; risk för nedfallande material på de som arbetar i maskin-
rummet och läckage av vatten från konstruktionen. Riskerna med läckande vatten är mindre och främst 
av ekonomisk karaktär. Ett läckage kan skada teknisk utrustning, men inte ge några direkta person-
skador. Denna risk kontrolleras genom ett fördjupat egenkontrollarbete. 
 
Planerade insatser för att säkerställa det fortsatta arbetet för insatser vill We-group göra en kontroll på 
plats, med fortsatt tom bassäng. Så snart den kontrollen genomförts önskar We-group att bassängen 
fylls med vatten, i kontrollerade former. Så snart bassängen är fylld kommer We-group att genomföra 
ytterligare en kontroll. Med att dessa uppgifter är verifierade utan påföljande konsekvenser, som We-
group inte räknar med, kan åtgärderna genomföras enligt ovan beskriven riskeliminering.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 161, att medel om 1,8 mnkr tilläggsbudgeteras kommun-
styrelsens investeringsbudget 2019 för nytt objekt Renovering av bassäng på Simhallsbadet.     
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 61    2018.00504  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering 2019, kommunstyrelsens investeringsbudget, för objekt 
Utbyggnad bredband, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera medel om 16 162 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget 2019 för 

objekt Utbyggnad bredband, IV-10341 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2019-05-16 från kommunkontoret av vilken framgår att den ursprungliga kalkylen 
på 204 162 tkr med ambition att bygga ut ett fiberbaserat bredbandsnät till minst 90 % av medborgarna 
äskades aldrig i sin helhet. 
 
Objektet har hittills beviljats medel om 188 000 tkr, exklusive migrering av gamla stadsnätet, av den 
ursprungliga utbyggnadskalkylen på 204 162 tkr. Kommunkontoret äskar nu mellanskillnaden mellan 
den ursprungliga kalkylen och hittills beviljade medel om 16 162 tkr, för att kunna slutföra utbyggnaden 
till 90 %. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 162, att medel om 16 162 tkr tilläggsbudgeteras kommun-
styrelsens investeringsbudget 2019 för objekt Utbyggnad bredband, IV-10341. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Lars Törnman (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Sten Stridsman (V) 
 
att bredbandsutbyggnaden ska utökas till 98 %  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Stefan Sydberg (M), Siv Gunillasson-Sevä (S), Magnus Gustafsson (C) 
och Sten Nylén (-) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sten Stridsman (V) yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
______   
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§ 62    2018.00347  313 
 
 
Detaljplan för del Tuolluvaara 1:1 med flera, kulturbebyggelse, bostäder med mera, 
antagande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för del Tuolluvaara 1:1 med flera, kulturbebyggelse, bostäder med mera  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-02-25, § 68, att skicka detaljplan för del Tuolluvaara 1:1 med flera, 
kulturbebyggelse, bostäder med mera ut på granskning. 
 
Föreligger skrivelse 2019-05-02 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen har 
varit på granskning under tiden 2019-03-06 – 2019-03-27 då samråd har skett med berörda förvalt-
ningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med väsentligt 
intresse av planen. Granskningshandlingar har skickats ut till ovan nämnda, vilka har beretts tillfälle 
att yttra sig över upprättat detaljplaneförslag. Under samrådstiden har totalt 13 skriftliga yttranden 
inkommit. 
 
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena vilket 
beskrivs i granskningsutlåtandet. Därutöver har det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar 
samt kompletteringar och förtydliganden av sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller 
huvudsakliga innehåll. 
 
Planen ska ge ett underlag för en levande stadsbild med bostäder, mindre handel och kontor. Den ska 
också bidra till en levande gatumiljö med blandade byggnationer, så väl nya som gamla och tätare och 
glesare strukturer. Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder, kontor, handel, 
park och parkering. Detaljplanen möjliggör också flytt av kulturhistoriskt värdefulla byggnader till 
miljöer som är likartade dem de flyttats ifrån för att bibehålla helheten (kulturmiljön). Planförslaget 
följer intentionerna i Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort 2014. En miljökonsekvens-
beskrivning har inte bedömts vara nödvändig.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-20, § 165, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna  
detaljplanen. Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan för del Tuolluvaara 1:1 med flera, kultur-
bebyggelse, bostäder med mera antas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 63    2017.01407  313  
 
 
Detaljplan nya bostäder, Kurravaaravägen, del av Jägarskolan 8:3, antagande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan nya bostäder, Kurravaaravägen, del av Jägarskolan 8:3 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-02-25, § 67, att skicka detaljplan för nya bostäder, Kurravaaravägen, 
del av Jägarskolan 8:3, ut på granskning. 
 
Föreligger skrivelse 2019-04-30 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att ändringar i 
planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena. Därutöver har 
det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar samt kompletteringar och förtydliganden av 
sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller huvudsakliga innehåll. 
 
Planområdet ligger i nordöstra delen av Kiruna, ca 1 kilometer från nya centrum. Området omfattar 
delar av Jägarskolan 8:3. Planområdet begränsas i väster av Kurravaaravägen (väg 874) och i norr och i 
öster ansluter planområdet till naturmark. Söder om planområdet ligger Jägarskolan 8:6 med student-
bostäder som byggdes 2016 och ytterligare bostäder som är under uppförande. Sedan samrådet har 
detaljplanen utökats något i väster för att omfatta även en del av Kurravaaravägen. Planområdet 
omfattar cirka 7,9 hektar. 
 
Kiruna kommun har ett stort behov av att bygga fler bostäder till följd av gruvans expansion och en viss 
befolkningsökning i kommunen. Det är med andra ord ett starkt allmänt intresse att bostäder uppförs 
snabbt. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde öster om Kurravaara-
vägen. Planområdet kommer att försörjas med infrastruktur för VA, fjärrvärme mm. Tanken är att 
binda ihop befintlig stadsplan väster om Kurravaaravägen med det tidigare Skjutbaneområdet och 
vidare mot Kirunas nya centrum. Planen utgör en andra etapp i bostadsutbyggnaden av det tidigare 
Skjutbaneområdet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-20, § 166, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna 
detaljplanen. Kommunstyrelsen föreslår att detaljplan nya bostäder, Kurravaaravägen, del av Jägar-
skolan 8:3, antas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 64    2013.00366  280 
 
 
Motion, Skapa en gemensam bostadsförmedling 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2013-04-08, § 48, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Tommy Hjertberg (KNEG) väckt motion i rubricerat ärende.  
 
Av motionen framgår bl a att hyresvärdars olika kösystem för att förmedla bostäder skapar svårigheter 
för bostadssökande. För att skapa bättre och mer jämlika förutsättningar för bostadssökanden bör 
kommunen verka för att skapa en bostadsförmedling med gemensam kö för samtliga hyresvärdar. 
 
Motionären föreslår 
 
att samtal inleds med samtliga hyresvärdar inom kommunen, i syfte att skapa en gemensam 

bostadsförmedling 
 
att grundförutsättningen för en sådan bostadsförmedling är att den förmedlar bostäder 

utifrån kötid, men att övriga villkor är förhandlingsbara 
 

Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-05-20, § 101, att infordra yttrande i ärendet från kommunkontoret. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 101, att motionen avslås. 
  
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-06-10  29  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 65    2017.00981  900 
 
 
Motion, Begär omförhandling av GP-2 avtalet med LKAB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad då LKAB delvis har tagit ett större ansvar för byggande av nya 

ersättningsbostäder                  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2017-09-19, § 81, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Gunnar Selberg (C) väckt motion i rubricerat ärende.  
 
Av motionen framgår bland annat att när Gruvstadspark-2 avtalet antogs föreslog motionären tretton 
ändringar och tillägg för att säkerställa en fungerande och finansierad stadsomvandling. Kommun-
ledningen röstade nej till samtliga punkter. Det är en mycket komplex process vi står inför i Kiruna med 
vår stadsomvandling. Modeller och strategier som idag helt saknas måste arbetas fram så att inte 
Kirunaborna drabbas på ett brutalt sätt av detta. Den första byggklossen som måste fås på plats är 
finansieringen, det handlar om tiotals miljarder och givetvis inget som Kiruna kommun och Kiruna-
borna varken klarar eller ska behöva bidra till. Kirunaborna är beredd att lämna hus och hem vilket är 
en enorm uppoffring och ska absolut inte dessutom behöva betala för detta.  
 
Motionären föreslår  
 
att  Kiruna kommun begär komplettering av GP-2 avtalet med LKAB innebärande:  

att LKAB återuppbygger samtliga fastigheter som LKAB behöver riva, alltså även de 
fastigheter där fastighetsägaren inte själv väljer ny fastighet. Den fastighetsägare som 
väljer lösen enligt minerallagen (marknadsvärde +25%), får sina pengar och LKAB kan 
sälja den nya fastighet som de byggt upp. Det skulle bli 10-20% billigare för LKAB än att 
bygga ny fastighet till ägaren, alltså den modell LKAB själva föreslagit. LKAB har betonat 
hur viktigt det är även för dem att Kiruna utvecklas positivt. Denna modell skulle ge 
grundförutsättningen för stadsomvandlingen och Kirunas överlevnad och utveckling.  

 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2017-10-16, § 257, att inhämta yttrande från kommunkontoret. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 103, att motionen anses besvarad då LKAB delvis har tagit ett 
större ansvar för byggande av nya ersättningsbostäder.           
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
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§ 65 forts    2017.00981  900 
 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 66    2015.00251  900 
 
 
Motion, Politisk samling för de boende i Kiruna 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad då motionens aktualitet har passerat 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-23, § 22, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Gunnar Selberg (C) väckt motion i rubricerat ärende.  
 
Av motionen framgår bland annat att Villaägarnas riksförbund och Hyresgästföreningen har i skrivelser 
till regeringen begärt att staten ändrar ägardirektiven till LKAB och lagstiftningen som påverkar de 
boende i Malmfälten negativt vid expropriering. Det är synnerligen viktigt att politiken i Kiruna sluter 
upp bakom de boende och därmed hela samhället.  
 
Beträffande ägardirektiven handlar det i stort sett om att anpassa ägardirektiven så att dessa går i linje 
med den uppförandekod som redan finns för bolaget. Förändringen skulle medföra att kostnader för att 
införskaffa sig ett nytt likvärdigt boende som ersättning för det som LKAB löser in ej förs över på den 
boende, utan hamnar istället på LKAB. Det skulle också innebära att LKAB ges ett ansvar för att 
samhällets utveckling i övrigt ej skall påverkas negativt av gruvbrytningen.  
 
Beträffande behov av ändrad lagstiftning handlar det om att se över uppskovs-reglerna, hur människor 
beskattas på den ersättning de får för sitt boende. Dagens uppskovsregler kan dramatiskt försämra 
deras möjligheter att skaffa sig ett nytt boende på orten. Problemet är att det kan vara mycket 
tidskrävande att ordna ett nytt boende i en kommun under omvandling medan att köpa ett existerande 
hus i annan kommun går väsentligt snabbare och dagens uppskovsregler blir då tillämpliga.  
 
Motionären föreslår  
 
att Kiruna kommunfullmäktige ställer sig bakom Villaägarnas och Hyresgästföreningens 

skrivelser  
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2015-03-09, § 82, att inhämta yttrande från kommunkontoret. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 104, att motionen anses besvarad då motionens aktualitet har 
passerat. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 67    2018.00660  900 
 
 
Motion, Fritidsutskott 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2018-06-18, § 80, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Annica Henelund (C) väckt motion i rubricerat ärende.  
 
Av motionen framgår att när Kiruna kommun avvecklade fritids- och kulturnämnden så inrättades ett 
kulturutskott för att hantera kulturfrågor och stötta stadens kulturföreningar. Fritids- och 
idrottsfrågorna spreds däremot ut på flera olika förvaltningar med kommunstyrelsen och Tekniska 
Verken i Kiruna AB som beslutande instanser. Även kultur- och utbildningsnämnden är till viss del 
inblandad, huvudsakligen gällande föreningsbidrag.  
 
Denna organisation har skapat förvirring och lett till att många föreningar som är verksamma inom 
fritid och idrott inte vet till vem på kommunen de ska vända sig med sina ärenden och vilka politiker 
som är ansvariga för deras frågor. Ett utskott för fritids- och idrottsfrågor skulle förhoppningsvis 
förbättra situationen och underlätta för föreningslivet.  
 
Med anledning av ovan föreslår motionären  
 
att Kiruna kommun inrättar ett utskott för frågor gällande fritid och idrott  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 105, att motionen bifalles. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Jimmy Johansson (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 68    2019.00199  353 
 
 
Motion, Parkeringsbevakning 
 
 
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 förslag om parkeringsförbud för tunga fordon på industriområdet för att under-
lätta framkomligheten för alla och undvika trafikfara. Då stora fordon täcker upp stora delar av 
körbanan. 
 
Motionären föreslår 
 
att det blir parkeringsförbud på dessa ställen 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 106, att motionen avslås. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 69    2019.00201  901 
 
 
Motion, Polisregister, skola/vård och omsorg 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare motion gällande alkohol- och 

drogkontroller inom Kiruna kommun                  
 
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 arbetsgivaren ska kunna begära utdrag från brottsregistret samt att kunna ta 
slumpvisa drogtester på all personal speciellt inom skola, vård och omsorg. För att man ska kunna se 
att personer inte finns med i registret och inte är påverkade av något på arbetsplatsen samt att skapa en 
tryggare arbetsmiljö för alla i kommunen. 
 
Motionären föreslår 
 
att ha lite bättre kontroll av personal 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-05-20, § 107, att motionen anses besvarad med hänvisning till tidigare 
motion gällande alkohol- och drogkontroller inom Kiruna kommun.              
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD), Stefan Sydberg (M), Birgitta Stålnacke (C) och 
Siv Gunillasson-Sevä (S), Elisabeth Fors (C), Rune Lans (C) och Gunnar Selberg (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 70  
 
 
Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner: 
 
  - ”Starta upp en familjecentral”, väckt av Krister Pounu (KD) 
 

- ”Tiggeri”, väckt av Mats Fredlund (SD) 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Christine Brännvall (FI) och Siv Gunillasson-Sevä (S) 
______ 
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§ 71    2019.00074  900 
 
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Ruth Thylin (KD), Kuttainen 2550, 980 16 Karesuando till ersättare i kultur- och 

utbildningsnämnden   
 
att utse Krister Pounu (KD), Södra Stallvägen 6, 981 34 Kiruna till ersättare i Lapplands 

gymnasium efter Jenny Esberg (KD) 
 
att bordlägga val av ledamot i Kiruna Lappland Ekonomisk Förening   
 
att bordlägga val av ersättare i Kiruna Lappland Ekonomisk Förening   
 
att bordlägga val av ombudsersättare i Kiruna Lappland Ekonomisk Förening   
 
att bordlägga val av ledamot i Malmfältens Folkhögskola efter Magnus Stålnacke (C) 
 
att utse Arne Töyrä (S), Box 178, 980 16 Karesuando till ersättare i Karesuandoskogs-

allmänning efter Bertil Nilimaa (S) 
________ 
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§ 72    2012.01245   900 
 
 
Information om stadsomvandling 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) lämnar följande information om stadsomvand-
lingen: 
 
-   Kvarteren i nya centrum 
 
- Markanvisningar i nya centrum 
 
- Kommunala servicebyggnader 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Tord Eliasson (M) och Kenneth Stålnacke (-)  
_______  
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§ 73    2019.00813  900 
 
 
Fråga, Redovisning av risk- och konsekvensanalys för utträde från Norrbottens  
kommuner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse frågan besvarad 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar   
Selberg (C) av Mats Niemi (S) ska besvaras vid dagens sammanträde. 
 
Mats Niemi (S) ställer frågan när risk‐och konsekvensanalysen vid utträde ur Norrbottens kommuner 
kommer att redovisas för kommunfullmäktige. 
 
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S) och Gunnar Selberg (C) 
______ 
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§ 74    2019.00800  900 
 
 
Fråga, Generaliserande retorik 
 
 
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) tar avstånd från en retorik som är generaliserande och samtidigt splittrar 
befolkningen i “vi och dom” och undrar därför om kommunledningen är beredd att i fortsättningen 
vara tydligare med vilka de företräder. 
 
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Christine Brännvall (FI) och Gunnar Selberg (C) 
______ 
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