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Kommunfullmäktige
Tid:

2019-04-08, kl 13.00

Plats:

Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset, Kiruna
Centerpartiet sammanträder kl 08.30 i kommunstyrelsens sessionssal,
Kristallen
Moderaterna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna sammanträder
tillsammans med (C) kl 09.30 i kommunstyrelsens sessionssal

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen
Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med (S) kl 11.00 i Järven, Kristallen

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

Bil nr Dnr

§ nr

1

Avsägelser

1

19/00074

§ 21

2

Röstsammanräkning

2

19/00074

§ 22

Ks 190225
3

§ 55

Trafiktaxa 2019, miljö- och byggnämnden

3

18/00725

§ 23

4

§ 66

Detaljplan Jukkasjärvi 4:44, 4:91 m.fl, antagande

4

15/00541

§ 24

Ks 190325
5

§ 73

Policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv,
kommunkontoret

5

19/00282

§ 25

6

§ 75

Miljötillsyn av anrikningsdammen vid Tuolluvaara
gruvområde i de delar som omfattar etablering av nya
Kiruna centrum, miljö- och byggnämnden

6

19/00173

§ 26

7

§ 80

Årsredovisning 2018

7

19/00311

§ 27

8

Revisionsberättelse 2018

8

9

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

§ 28
§ 29

2 (3)
10

§ 81

Driftbudget 2019 samt flerårsplan 2020-2021 för
samtliga nämnder och styrelse

10

18/00563

§ 30

11

§ 82

Budgetdirektiv för planeringsperiod 2020-2022

11

19/00405

§ 31

12

§ 83

Revidering av ersättningsnivå på försörjningsstöd till
nyanlända som går i gymnasieskolan, socialnämnden

12

19/00247

§ 32

13

§ 96

Förslag till budget år 2019, Karesuandoskogsallmänningen

13

19/00366

§ 33

14

§ 99

Detaljplan Kunskapsnoden för stadspark, bostäder och
service m m, antagande

14

16/01292

§ 34

Föreningslivsgala, väckt av Annica Henelund (C) och
Gunnar Selberg (C)

15a 18/00659

§ 35

Ks 190225
15
a

Motion
§ 43

Ks 190325
b

§ 70

Förtydligande av politikers ansvar i Informationspolicy
2008-02-11 § 6, väckt av Christine Brännvall (FI) och
Peter Alex (FI)

15b 19/00159

§ 36

c

§ 71

Starta öppen förskola i Kiruna kommun, väckt av
Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI)

15c

19/00158

§ 37

d

§ 72

Vi behöver bli ännu fler Kirunabor, väckt av Mats
Taaveniku (S)

15d 19/00156

§ 38

e

Överlämnande av motioner

15e

§ 39

16

Val

16

19/00074

§ 40

Mattias Timander (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

Anmälan av gruppledare

§ 41

Anmälan av insynspolitiker

§ 42

3 (3)
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 klocktornet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

2019.00074

Sida
2

900

Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18, § 17, att utse Elisabeth Andersson (M)
till ombudsersättare i Malmfältens folkhögskola då Elisabeth Andersson redan är vald till
ombud i Malmfältens folkhögskola i kommunfullmäktige 2018-12-10, § 126

att

godkänna Mari Zakariassons (S) avsägelse som ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden

att

godkänna Kaj Bohms (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden

att

godkänna Magnus Stålnackes (C) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

att
_____

godkänna Yngve Mannelas (C) avsägelse som ledamot i Tornedalsrådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

2019.00074

Sida
3

900

Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2019-03-04 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2019-03-04 till och med 2022-10-14 efter Magnus
Stålnacke, Centerpartiet, har utsetts Peter Göransson, Centerpartiet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018.00725

Sida
4
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Trafiktaxa 2019, miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

bibehålla 2018 års trafiktaxa även under 2019 med tillägget att trafiktaxan tillförs text
under avsnitt 5, 5.1, Taxa för dispens från lokala trafikföreskrifter, med ”200 kr
kr/ansökan/fordon, dock max 400 kr per fordon på ett år”

att

taxorna ska gälla från 2019-05-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger miljö- och byggnämndens protokoll 2019-01-24, § 9, av vilket framgår att trafiktaxan gäller
för nämndens verksamhet för åtgärder inom trafikområdet. Föreslagna avgifterna tas ut med stöd av
Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, samt Kommunallagen (1991:900), om inget annat
anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen
eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda. Trafiktaxan föreslås ligga kvar på samma nivå som för
2018.
I förslaget finns det fyra olika områden där taxa tas ut. Det gäller taxor för bortforsling av fordon,
transporttillstånd, schakttillstånd och dispens från trafikföreskrifter. Avgifternas storlek är baserad på
den arbetstid som normalt läggs ned på varje ärendetyp med utgångspunkt från en trafikingenjörs
timkostnad som beräknas ligga på 900 kronor/ timme.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta förslag till trafiktaxa som sin egen

att

trafiktaxan skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-02-25, § 55, att 2018 års trafiktaxa bibehålls även under 2019 med
tillägget att trafiktaxan tillförs text under avsnitt 5, 5.1, Taxa för dispens från lokala trafikföreskrifter,
med ”200 kr kr/ansökan/fordon, dock max 400 kr per fordon på ett år” samt att taxorna ska gälla från
2019-05-01.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Detaljplan Jukkasjärvi 4:44, 4:91 m.fl, antagande
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för Jukkasjärvi 4:44, 4:91 m fl

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2018-10-22, § 308, att skicka detaljplan Jukkasjärvi 4:44, 4:91 m fl ut på
granskning.
Föreligger skrivelse 2019-02-04 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen var
på granskning under tiden 2018-11-19 till 2018-12-10. Under granskningstiden inkom sex yttranden
från berörda myndigheter. De synpunkter som inkommit har föranlett mindre justeringar i planhandlingarna.
Planen omfattar fastigheterna Nybyggarvägen 5, 4:91, och Nybyggarvägen 7, 4:44/2, samt del av
Nybyggarvägen och gång och cykelväg. Fastigheterna ligger i Jukkasjärvi. Kring planområdet finns
främst bostäder. Planområdets totala areal är ca 3214 kvm. 4:91 totalareal – ca 840 kvm., 4:44/2 areal
– ca 294 kvm.
Syfte med detaljplanen är att ändra egenskaperna så att nuvarande vägmark läggs ut som bostadsmark
samt att naturmarken läggs ut som lokalgata. Ändringen innebär att nuvarande förhållanden
legaliseras. Planen gör det möjlig att för fastighetsägaren till Jukkasjärvi 4:91 att utöka sin tomt genom
att överföra mark från Jukkasjärvi 4:44 till fastigheten Jukkasjärvi 4:91.
Planens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att en särskild
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.
Detaljplanen finansieras av Kiruna kommun med hänsyn till att den gällande planens trafiklösning inte
är lämplig och inte heller genomförts. Lantmäterikostnaderna för fastighetsbildning bekostar
fastighetsägare vars tomt utökas, ägaren till Jukkasjärvi 4:91. Utökad VA-avgift i form av tillkommande
tomtyteavgift kan bli aktuellt för Jukkasjärvi 4:91 om tomtytan utökas.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2019-02-25, § 66, att godkänna granskningsutlåtandet. Kommunstyrelsen
föreslår att detaljplan för Jukkasjärvi 4:44, 4:91 m fl antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv

att

policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv ersätter Arbetsmiljöpolicy, i ”Personalpolitiskt handlingsprogram” som utgår från densamma

att

ge kommundirektören delegation att fördela arbetsmiljöuppgifter inom tjänstemannaorganisationen i enlighet med policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv

att

skriva in delegationen i delegationsordningen

att

ge kommunkontoret ansvar för upprättande och fortlöpande revidering av generaliserade
blanketter för fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ersätter det av kommunstyrelsens
arbetsutskott antagna dokument (2011-12-12, § 341); uppgiftsfördelningen i arbetsmiljöfrågor, bilaga till personalhandbok, vilken därmed utgår

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-03-01 från kommunkontoret av vilken framgår att policy för arbetsmiljö,
hälsa och hållbart arbetsliv innehåller dels ställningstaganden inom arbetsmiljöområdet samt en
ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöuppgifter. Förslaget innebär att kommunstyrelsen ger
kommunchef i delegation att fördela arbetsmiljöuppgifter inom tjänstemannaorganisationen.
Detta ska ske genom att kommunchef vidarefördelar arbetsmiljöuppgifter i linjeorganisationen. Syftet
är att säkerställa att uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter följer anställningsförfarandet inom
Kiruna kommun. Genom detta minskar risken att uppgiftsfördelningen glöms bort vid byte av politisk
ledning och/eller anställning av ny kommunchef och/eller förvaltningschef.
Uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter från kommunchef vidare i linjeorganisationen sker
genom generaliserade blanketter för uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. Dessa följer gällande
lagstiftning personalavdelningen ansvarar för att dessa uppdateras vid behov. Regelverket kring
arbetsmiljö består av lagar, föreskrifter och allmänna råd, föreskrifterna har relativt kort införande tid.
För att uppgiftsfördelning ska vara aktuell är det nödvändigt att den på ett smidigt sätt kan anpassas till
dessa.
Förändringen innebär också att det sker en naturlig uppföljning av uppgiftsfördelningen i linjeorganisationen men också en tydlighet över vad som ska återrapporteras avseende arbetsmiljöförhållanden
till de förtroendevalda.
Policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv ersätter tidigare arbetsmiljöpolicy. Den föreslagna
policyn är att betrakta som ett paraply i syfte att ta ett samlat grepp kring arbetsmiljön och få en
enhetlig hantering enligt föreskriften för systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsmiljöns alla områden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer som vägledning i hur man i verksamheterna ska agera och arbeta för att efterleva policyn för
arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv och nå dess målsättningar är under revidering.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-03-25, § 73, att policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv
antas, att policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv ersätter Arbetsmiljöpolicy, i ”Personalpolitiskt handlingsprogram” som utgår från densamma, att kommundirektören får i delegation att
fördela arbetsmiljöuppgifter inom tjänstemannaorganisationen i enlighet med policy för arbetsmiljö,
hälsa och hållbart arbetsliv, att delegationen skrivs in i delegationsordningen samt att kommunkontoret får ansvar för upprättande och fortlöpande revidering av generaliserade blanketter för
fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ersätter det av kommunstyrelsens arbetsutskott antagna
dokument (2011-12-12, § 341); uppgiftsfördelningen i arbetsmiljöfrågor, bilaga till personalhandbok,
vilken därmed utgår.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljötillsyn av anrikningsdammen vid Tuolluvaara gruvområde i de delar som omfattar
etablering av nya Kiruna centrum, miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om överlåtelse från
Länsstyrelsen till miljö- och byggnämnden av miljötillsynen avseende anrikningsdammen
vid Tuolluvaara gruvområde i de delar som omfattas av etableringen av nya Kiruna
centrum”

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2019-01-24, § 13, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att planområdet
för Kiruna nya centrum är till del lokaliserat på dammar för anrikningssand från Tuolluvaara gruvområde, hädanefter Sandmagasinet, är klassat som förorenat område genom sitt innehåll av metallhaltig anrikningssand.
Sandmagasinet förses med en höjdsättning, bestående av minst en halvmeters skyddslager ovan
anrikningssanden, därefter ytterligare utfyllnad där så krävs, för projekterad höjd. Anrikningssanden
tas inte bort, varför Länsstyrelsens tillsynsansvar för Sandmagasinet såsom förorenat objekt kommer
att kvarstå.
Konsekvensen av detta är att schaktarbeten, byggnadsarbeten och dylikt under byggtiden kan få två
tillsynsmyndigheter beroende på åtgärdens utförande i djupled, samt att arbeten som kräver grävning
ner till anrikningssanden även efter hela stadsplanens ibruktagande kommer att kräva anmälan till
Länsstyrelsen.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

miljö- och byggnämnden beslutar om att anta skrivelsen som sin egen

att

miljö- och byggnämnden därmed hemställer om att kommunfullmäktige uppdrager åt
miljö- och byggnadsförvaltningen att ansöka om överlåtelse av miljötillsynen avseende
anrikningsdammen vid Tuolluvaara gruvområde, i de delar som omfattas av etableringen
av nya Kiruna Centrum

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-03-25, § 75, att miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att
ansöka om överlåtelse av miljötillsynen avseende anrikningsdammen vid Tuolluvaara gruvområde, i de
delar som omfattas av etableringen av nya Kiruna centrum.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av
Justerandes sign

Roger Suup (S) med bifall av Gunnar Selberg (C)
Utdragsbestyrkande
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att

att-satsen förtydligas med följande:
”att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om överlåtelse från
Länsstyrelsen till miljö- och byggnämnden av miljötillsynen avseende anrikningsdammen vid Tuolluvaara gruvområde, i de delar som omfattas av etableringen av nya
Kiruna centrum”

av

Sten Nylén (-) med bifall av Stefan Sydberg (M)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Roger Suups m fl ändringsyrkande skall bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma
Ordföranden konstaterar att i övrigt föreligger kommunstyrelsens förslag
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Årsredovisning 2018
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa årsredovisning för redovisningsåret 2018

att

ändra på sidan 50 begreppet funktionshindrade till personer med funktionsvariationer
samt på sidan 57 ändras begreppet missbrukare till person med missbruk eller
beroendeproblematik

att

redaktionellt korrigera Gunnar Bergmans namn i årsredovisningen

Beskrivning av ärendet
Föreligger årsredovisning för redovisningsåret 2018 från kommunkontoret. Av årsredovisningen
framgår bland annat att årets resultat för Kiruna kommun är 612 mnkr, jämfört med 65,4 mnkr år
2017, och skatter och statsbidrag uppgår till (1 487 mnkr) varav 5,1 mnkr (2,6 mnkr) är statens
generella statsbidrag från Boverket som huvudsakligen beror på hur mycket kommunen har byggt
under året.
Koncernen visar ett resultat på 602,3 mnkr, jämfört med 56,3 mnkr år 2017, vilket är 546 mnkr högre
jämfört med föregående år. Sammantaget årligt resultat under femårsperioden 2014-2018 är i
koncernen 3 363 mnkr varav 3 280 mnkr i kommunen. Motsvarande siffror perioden 2014-2018 är i
koncernen 2 731 mnkr varav 2 610 mnkr i kommunen.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2019-03-25, § 80, att godkänna årsredovisning för redovisningsåret 2018
och överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för fastställande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Christine Brännvall (FI)

att

på sidan 50 ändras begreppet funktionshindrade till personer med funktionsvariationer
samt på sidan 57 ändras begreppet missbrukare till person med missbruk eller
beroendeproblematik

av

Gunnar Bergman (V)

att

redaktionellt korrigera Gunnar Bergmans namn i årsredovisningen

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Gunnar Selberg (C), Lars Törnman (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Christine Brännvalls ändringsyrkanden ska bifallas
eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Gunnar Bergmans ändringsyrkande ska bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma
Ordföranden konstaterar att i övrigt föreligger kommunstyrelsens förslag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Revisionsberättelse 2018
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga revisionsberättelsen för år 2018 till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger av Kiruna kommuns revisorer upprättad revisionsberättelse för år 2018 inklusive granskningsrapport och revisionsrapport för de kommunala bolagen. Granskningen har utförts enligt
kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 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 samt omsatt prioriteringarna i en
revisionsplan för året.
Revisorerna bedömer sammantaget;
- att styrelsen och nämnderna, undantaget kultur- och utbildningsnämnden, i huvudsak har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- att styrelsernas och nämndernas interna kontroll, undantaget kultur- och utbildningsnämnden, i
huvudsak har varit tillräcklig, men att det finns vissa behov av utveckling.
- att kultur- och utbildningsnämnden i huvudsak har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet, men att
nämnden brustit i styrning och kontroll avseende ekonomi vilket innebär att verksamheten inte har
bedrivits på ett helt ekonomiskt tillfredsställande sätt med tillräcklig intern kontroll
- att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
- att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad
enligt god redovisningssed
- att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella
perspektivet
- att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten - de
verksamhetsmässiga målen för 2018 är vid en sammantagen bedömning delvis uppfyllda
Revisorerna riktar skarp kritik mot kultur- och utbildningsnämnden för bristande styrning och kontroll
av ekonomi. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2018. Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning
för år 2018 godkänns.
Yttranden i kommunfullmäktige: Föregående ordförande i kommunens revisorer Roger Aitomäki,
Gunnar Selberg (C)
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om revisionsberättelsen för år 2018 läggs till handlingarna
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja kommunstyrelsen och nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

Beskrivning av ärendet
Föreligger av Kiruna kommuns revisorer upprättad revisionsberättelse för år 2018. Revisorerna riktar
skarp kritik mot kultur- och utbildningsnämnden för bristande styrning och kontroll av ekonomi.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2018. Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för år
2018 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder beviljas
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Driftbudget 2019 samt flerårsplan 2020-2021 för samtliga nämnder och styrelse
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 2019-2021 till 22 967 för
2019, till 22 992 för 2020 och till 23 042 för 2021

att

till budget 2019-2021 använda Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:6 som
beräkningsgrund för skatte- och statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående
befolkningssiffra
- budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 362 232 tkr för 2019, 1 383 017 tkr
för 2020 och 1 407 494 tkr för 2021
- budget för generella statsbidrag till 121 747 tkr för 2019, 133 675 tkr för 2020 och 149
380 tkr för 2021
- budget för kommunal fastighetsavgift till 57 118 tkr för 2019 och 58 145 tkr för perioden
2020-2021

att

till budgeten för det generella statsbidraget kallat ”välfärdsmiljarderna” använda
regeringens underlag för 2019 samt preliminära fördelningen från Sveriges kommuner
och landsting för år 2020, vilket ger 13 784 tkr för 2019 och 7 179 tkr för 2020

att

därmed fastställa preliminära intäkter till 1 554 881 tkr för 2019, 1 582 016 tkr för 2020
och 1 615 019 tkr för 2021

att

till budget 2019-2021 fastställa övriga finansposter till - 86 807 tkr för 2019, till -119 521
tkr för 2020 och till – 150 142 tkr för 2021

att

använda Sveriges kommuner och landstings beräkningsgrund för arbetsgivaravgiften 2019
vilken är 39,15 %

att

använda Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:5 som beräkningsgrund för
internräntan 2019 vilket är 1,5 % enligt cirkulär

att

justera ramen för kommunstyrelsen till 329 227 mnkr för år 2020

att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens uppdragsverksamhet fastigheter med 1 027 tkr för år
2019 och framöver

att

tilläggsbudgetera socialnämnden med 2 000 tkr år 2019 för brandskyddsåtgärder i lokaler
på Kiruna sjukhus för tillfälligt korttidsboende

att

godkänna kultur- och utbildningsnämndens åtgärder för besparingseffekt genom att inte
återbesätta fyra tjänster efter pensionsavgångar för kokerska Regnbågens förskola, annan
pedagogisk omsorg, fritidsledare Triangelskolan och fritidsledare Vittangi skola.
Nämnden utreder ytterligare överväganden avseende verksamhetsservice och de två
assistenterna vid stadsbiblioteket som snart går i pension och att återföra budgeten för
fritidsgårdar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att

kultur- och utbildningsnämnden delger sitt nämndbeslut från 2019-03-21 till
kommunfullmäktiges behandling av ärendet

att

godkänna socialnämndens, miljö- och byggnämndens och överförmyndarnämndens
förslag till åtgärder för besparingseffekt 2019 och 2020 i den mån det krävs för att hålla
budget i balans

att

ta bort socialnämndens förslag vad gäller avgift för ej avbokade besök för familjerådgivning

att

fastställa nämndernas driftbudgetram för år 2019 och flerårsplan 2020-2021 enligt
nedan:
Enligt SKL cirkulär 19:6
Befolkningsantagande, egen prognos
Beräkningsunderlag
Skatteintäkter inkl. avräkning
Statsbidrag/avgift (utjämningen)
Fastighetsavgiften
Fördelning av 10 mdkr till välfärden 20172021

22 967
2019

22 992
2020

23 042
2021

1 362 232
121 747
57 118

1 383 017
133 675
58 145

1 407 494
149 380
58 145

13 784

7 179

0

Summa intäkter

1 554 881

1 582 016

1 615 019

Övriga finansposter

-86 807

-119 521

-150 142

Summa Intäkter - övrig finans

-86 807

-119 521

-150 142

Kommunstyrelsen

-351 774

-329 227

-319 736

Kultur- och utbildningsnämnden

-495 607

-496 441

-496 441

Socialnämnden

-554 055

-555 772

-555 772

Miljö- och byggnämnden

-36 338

-36 450

-36 450

Överförmyndarnämnden

-2 372

-2 372

-2 372

Revision

-1 770

-1 770

-1 770

-637

0

0

-1 442 554
25 520

-1 422 032
40 463

-1 412 540
52 337

Återställningsmål övrig kapitalplacering

-7 300

-8 000

-7 200

Överskottsmål 1 % 2019, plan 2 % 2020-2021

-15 194

-30 334

-31 137

Valnämnd
Summa nämnder
Prognos
Målsättningar

Utdelningsbart överskott

Justerandes sign

3 027

KBAB städ kristallen

-1 027

Brandåtgärden för nya korttidslokaler
Resultat

-2 000
0

2 130
-1 027
1 103

Utdragsbestyrkande

13 999
-1 027
12 972
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Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-10, § 140, att fastställa nämndernas driftbudgetram för år 2019
och flerårsplan 2020-2021 enligt nedan, driftbudgetramen är inklusive budgetöverföringar, tilläggsbudgetering samt -2 % för samtliga nämnder perioden 2019-2021 förutom kommunstyrelsen -2 % för
år 2019, -10 % för år 2020 och -15 % för år 2021 exklusive Lapplands kommunalförbund för samtliga år
och att besparing vad gäller resor och logikostnader med 40 %, jämfört med år 2018, ingår i besparingsförslaget om -2 % samt att de kommunala bolagen ska minska sina kostnader för resor och logi med 40
% jämfört med år 2018.
Driftbudgetram för samtliga nämnder och styrelse för 2019 och flerårsplan 2020-2021 (tkr):
Nämnd (tkr)

2019

2020

2021

Kommunstyrelsen

-351 774

-333 196

-319 736

Kultur- och utbildningsnämnden

-495 607

-496 441

-496 441

Socialnämnden

-554 055

-555 772

-555 772

Miljö- och byggnämnden

-36 338

-36 450

-36 450

Överförmyndarnämnden

-2 372

-2 372

-2 372

Revisionen

-1 770

-1 770

-1 770

Valnämnden
Summa ramar

-637
-1 442 554

0
-1 426 001

0
-1 412 540

Föreligger protokoll 2018-11-21, § 149, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att
nämnden överlämnar förvaltningens förslag till kommunstyrelsen innehållande en plan för att få en
budget i balans för år 2019 inklusive bedömda risker och konsekvenser av föreslagna åtgärder.
Planen innehåller följande anpassningar och föreslagna åtgärder (tkr):
Föreslagna åtgärder
Effekt 2019
1 Stänga/avsluta omsorg på obekväm arbetstid - Nattis
1 500
2 Ändrad resursfördelning - ändrade koefficienter bemanning fritidshem 2 700
3 Minskad personalbudget Elevhälsan
300
4 Ändrad resursfördelning - ändrade koefficienter bemanning förskola*
5 Dagbarnvårdarlokal Fiskens avtal och förhyrning avslutas och avvecklas 75
6 Budget extraordinära stödåtgärder minskas
5 000
7 Anpassning av budget för kommunala fritidsgårdar
400
8 Uppdra åt förvaltningen att genomföra erforderliga förändringar i
skolstrukturen i Kiruna C inklusive Jukkasjärvi **
9 Sänkt ambition avseende kulturskoleutbud och aktiviteter
500
10 Avsluta servering av mjölk vid lunch i för-, grund- och gymnasieskola
700
11 Införa avgift om ca 20 kr per måltid för sk pedagogisk lunch
1 400
för skolpersonal i förskola och grundskola
12 Avskaffa gratis frukt i förskoleklass, s.k. ”fruktstund”
150
13 Avsluta servering av mjukt bröd i grund- och gymnasieskola
350
Summa
13 075

Effekt 2020
3 000
2 700
500
150
5 000
400
750
700
1 400
150
350
15 100

Föreligger protokoll 2019-03-05, § 75, från socialnämndens arbetsutskott av vilket framgår att
arbetsutskottet beslutar att äska om medel 2019 för brandskyddsåtgärder i lokaler på Kiruna sjukhus
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för tillfälligt korttidsboende med 2 000 tkr. För att kunna använda lokalerna som tillfälligt korttidsboende krävs vissa brandskyddsåtgärder och enligt uppgift kommer dessa åtgärder kunna genomföras
inom ca 3-4 månader från beslut.
I januari 2018 kom en ny lag i kraft ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och
sjukvård” som ersatte BAL (betalningsansvarslagen). Syftet är en trygg, säker och smidig övergång från
slutenvård till öppenvård och omsorg. Ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i
det egna hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus
ska så långt som möjligt undvikas. Idag blir brukare som är medicinskt färdigbehandlade från sjukhuset och i behov av korttids- och palliativa vårdplatser kvar på sjukhuset på grund av platsbrist i
kommunen. Behovet av korttidsplatser är stort och ett tillfälligt korttidsboende i väntan på Glaciären
minskar risken för sanktionsavgifter samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter.
Föreligger vidare protokoll 2018-11-15, § 353, från socialnämnden av vilken framgår att nämndens
ramminskning för år 2019 är 14 550 tkr.
Socialnämnden föreslår således att
- minska med 1 årsarbetare på centralplaneringen
- minska med 1,5 årsarbetare på Raketens hemtjänst
- minska med 1,5 årsarbetare kökspersonal på Blomstergården
- minska med en vakant tjänst 0,5 årsarbetare på LSS korttidshem
- minska med 1,5 årsarbetare handledartjänst på SAVO
- minska med 1 årsarbetare på Psykiatrin
- få intäkter genom ta avgift för ej avbokade besök på familjerådgivningen och
genom intern integrationsgrupp som eftersöker medel från migrationsverket
- påbörja utfasning av Fjällgårdens vård- och omsorgsboende
Föreligger protokoll 2019-01-24, § 29, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att nämnden
antar risk- och konsekvensbeskrivningen som sin egen för vidare befordran till kommunstyrelsen. Den
ursprungliga driftbudgeten 2019 var 37 080 tkr. Denna har reducerats med 2 % till 36 338 tkr. Inför
året har nämnden äskat om 480 000 kr för att finansiera en tjänst på miljökontoret med uppgift att
inventera enskilda avlopp.
De åtgärder som planerats är en neddragning av avdelningarnas buffertkonton för oförutsedda kostnader från totalt 1 500 tkr till 900 tkr. Resterande del av neddragningen förväntas täckas av en ökning av
bygglovsintäkterna för nya Kiruna centrum där ett antal stora bygglovsansökningar förväntas komma
in under 2019.
Föreligger protokoll 2019-02-06, § 8, från överförmyndarnämnden av vilket framgår att nämnden
antar risk- och konsekvensbeskrivningen som sin egen för vidare befordran till kommunstyrelsen.
Den ursprungliga driftbudgetramen för nämnden år 2019 var 2 420 tkr och en neddragning i enlighet
med direktiven motsvarar ger en ny ram på 2 372 tkr.
Neddragningar av ramen med 2 % får konsekvenser främst avseende kompetensutveckling då resor
görs till utbildningar rörande huvudverksamheten. Deltidstjänsten som beskrivs ovan innefattar
granskning av gode mäns och förvaltares årsredovisningar, något som är lagstadgat och måste utföras.
Att inte besätta tjänsten innebär att man måste ta in tillfällig arbetskraft för att lösa uppgiften under
våren, något som inte kommer att bli billigare än nuvarande upplägg. Att hålla inne arvoden eller dra
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 30 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

2018.00563

Sida
18

906

ned på personal för att kompensera för en utebliven utökning av driftbudgeten medför att vi antingen
bryter mot lagen eller riskerar att inte kunna möta lagkraven på verksamheten.
De åtgärder som planeras genomföras innebär risk för att inte kunna genomföra kompetensutveckling
av personalen samt att i tid inte kunna genomföra granskning av ställföreträdares redogörelser. Detta i
sin tur innebär att nämnden riskerar att inte lösa sitt uppdrag att bevaka huvudmannens rätt och att
rättssäkerheten i handläggningen och granskningen kan äventyras. Om nämnden inte får en tilläggsbudgetering finns en risk att verksamheten inte kommer att kunna möta de lagkrav som ställs på den
och att tidigare års arbete med att reorganisera verksamhet och arbetsmiljö går om intet.
Föreligger skrivelse 2019-03-20 från kommunkontoret av vilken framgår att Sveriges kommuner och
landsting lämnar under året ett antal prognoser på utveckling av preliminär inkomstskatt samt
utveckling av statsbidrag samt fastighetsavgift för landets samtliga kommuner och landsting i olika
cirkulär. Den prognos som nu föreligger för Kiruna kommun är de senast kända, SKL cirkulär 19:6. För
beräkning av statsbidrag, arbetsgivaravgifter och kapitaltjänstkostnader i budgetarbetet behövs vissa
beräkningsunderlag fastställas såsom internränta, arbetsgivaravgift och befolkningssiffra till prognosunderlagen. Den tagna budgeten i kommunfullmäktige 2018-12-10--11, § 140, beslutades att revideras
första kvartalet 2019 när ny regering och budget finns på plats, därav revideringen. Kommunstyrelsens
ram för år 2020 justeras då budgetöverföringar om 4 410 mnkr har räknats två gånger. Övriga år är
korrekta.
Kommunstyrelsens uppdragsverksamhet kommunala fastigheter har uppdraget att städa stadshuset. I
och med att det nya stadshuset är större och kräver annan slags städning har städkostnaderna ökat.
Uppdragsverksamheten bedömer att städningen har fördyrats med 1 200 tkr.
Fastighetsavgiften är beräknad kommunvis och preliminärt beräknat för Kiruna kommun till 57 118 tkr.
För att ge kommuner och landsting planeringsförutsättningar inför 2019 redovisar Sveriges kommuner
och landsting ett slutligt utfall av den kommunvisa fördelningen av de så kallade välfärdsmiljarderna
2019 och preliminärt utfall för 2020. Till kommunerna fördelar regeringen 4 mdkr utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. 3,5 mdkr fördelas utifrån kommunens befolkning. Denna
fördelas inom ramen för det generella statsbidraget och syns som en del av regleringsposten i Sveriges
kommuner och landstings kommunvisa intäktsprognoser.
Övriga finansposter är centralt budgeterade medel som inte direkt kan fördelas ut på nämnds nivå. Det
är pensionskostnader, centralt budgeterade medel för löneökningar, avskrivningar, finansiella
kostnader- och intäkter men även övergripande politiska poster som arbetsmiljö- och omstruktureringsmedel och budget för kommunstyrelsens oförutsedda.
Pensionskostnaden består enligt kollektivavtalet (KAP-kl) av en avgiftsbestämd del om 4,5 % av lönesumman och en förmånsbestämd del. Därtill kommer den särskilda löneskatten på 24,26 %. Den
förmånsbestämda pensionen utgår på de inkomstdelar som ligger utöver 7,5 inkomstbasbelopp som
motsvarar 39 063 kr/mån år 2018 och garanterar en pensionsinkomst av 55 % i förhållande till slutlig
pensionsgrundande inkomst vid full tjänstgöringstid. För anställda födda 1986 och senare gäller sedan
år 2014 ett helt avgiftsbestämt avtal (AKAP-KL). Detta liknar KAP-kl med en avgift av 4,5 % av
inkomsten, men istället för förmånsbestämd pension betalas en avgift på 30 % av inkomsten utöver
taket. Det nya avtalet har än så länge mindre betydelse, men kommer att öka i betydelse framöver.
Avtalet för TGL-KL gick ned i sista prognosen med 0,02 procentenheter vilket gjorde en sen förändring,
från senaste cirkulär, inför 2019 från 39,17 till 39,15.
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Prognosen på befolkningsutvecklingen 2019-11-01 är justerad för 2018 års årssiffror. Det råder svåra
förhållande att fastställa prognos då den pendlar mellan perioder på sätt det inte gjort tidigare. Har
justerats mot föregående budget.
Internräntan grundar sig på Sveriges Kommuner och Landstings beräkning. Den föreslagna beräkningen bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Ambitionen med internräntan är att den ska
fånga en rimlig räntenivå sett över en investerings hela livslängd. Förslaget tas fram i samband med att
förutsättningarna för kommande års budgetarbete behöver fastställas. Internräntan föreslås för år 2019
att vara 1,5 %. Det är en sänkning med en kvarts procentenhet jämfört med internräntan år 2018. Den
föreslagna internräntan bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Bakgrunden till sänkningen är
att upplåningskostnaden fortfarande är lägre än de fasträntelån som förfaller, vilket leder till att den
genomsnittliga upplåningskostnaden sjunker.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att

befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 2019-2021 fastställs till 22 967 för
2019, till 22 992 för 2020 och till 23 042 för 2021

att

till budget 2019-2021 använda Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:6 som
beräkningsgrund för skatte- och statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående
befolkningssiffra
- budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 362 232 tkr för 2019, 1 383 017 tkr
för 2020 och 1 407 494 tkr för 2021
- budget för generella statsbidrag till 121 747 tkr för 2019, 133 675 tkr för 2020 och 149
380 tkr för 2021
- budget för kommunal fastighetsavgift till 57 118 tkr för 2019 och 58 145 tkr för perioden
2020-2021

att

till budgeten för det generella statsbidraget kallat ”välfärdsmiljarderna” använda
regeringens underlag för 2019 samt preliminära fördelningen från Sveriges kommuner
och landsting för år 2020, vilket ger 13 784 tkr för 2019, 7 179 tkr för 2020

att

därmed fastställa preliminära intäkter till 1 554 881 tkr för 2019, 1 582 016 tkr för 2020
och 1 615 019 tkr för 2021

att

till budget 2019-2021 fastställa övriga finansposter till - 86 807 tkr för 2019, till -119 521
tkr för 2020 och till – 150 142 tkr för 2021

att

använda Sveriges kommuner och landstings beräkningsgrund för arbetsgivaravgiften 2019
vilken är 39,15 %

att

använda Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:5 som beräkningsgrund för
internräntan 2019 vilket är 1,5 % enligt cirkulär

att

justera ramen för kommunstyrelsen till 329 227 mnkr för år 2020

att

kommunstyrelsens uppdragsverksamhet fastigheter tilläggsbudgeteras med 1 027 tkr för
år 2019 och framöver
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socialnämnden tilläggsbudgeteras med 2 000 tkr år 2019 för brandskyddsåtgärder i
lokaler på Kiruna sjukhus för tillfälligt korttidsboende

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-03-25, § 81, att befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget
2019-2021 fastställs till 22 967 för 2019, till 22 992 för 2020 och till 23 042 för 2021, att till budget
2019-2021 använda Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:6 som beräkningsgrund för skatteoch statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra budget för skatteintäkter
inklusive slutavräkning till 1 362 232 tkr för 2019, 1 383 017 tkr för 2020 och 1 407 494 tkr för 2021
budget för generella statsbidrag till 121 747 tkr för 2019, 133 675 tkr för 2020 och 149 380 tkr för 2021
budget för kommunal fastighetsavgift till 57 118 tkr för 2019 och 58 145 tkr för perioden 2020-2021,
att till budgeten för det generella statsbidraget kallat ”välfärdsmiljarderna” använda regeringens
underlag för 2019 samt preliminära fördelningen från Sveriges kommuner och landsting för år 2020,
vilket ger 13 784 tkr för 2019, 7 179 tkr för 2020, att därmed fastställs preliminära intäkter till 1 554 881
tkr för 2019, 1 582 016 tkr för 2020 och 1 615 019 tkr för 2021, att till budget 2019-2021 fastställs övriga
finansposter till - 86 807 tkr för 2019, till -119 521 tkr för 2020 och till – 150 142 tkr för 2021, att
använda Sveriges kommuner och landstings beräkningsgrund för arbetsgivaravgiften 2019 vilken är
39,15 %, att använda Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:5 som beräkningsgrund för
internräntan 2019 vilket är 1,5 % enligt cirkulär, att ramen för kommunstyrelsen justeras till 329 227
mnkr för år 2020, att kommunstyrelsens uppdragsverksamhet fastigheter tilläggsbudgeteras med 1 027
tkr för år 2019 och framöver, att socialnämnden tilläggsbudgeteras med 2 000 tkr år 2019 för brandskyddsåtgärder i lokaler på Kiruna sjukhus för tillfälligt korttidsboende, att kultur- och utbildningsnämndens åtgärder för besparingseffekt godkänns genom att inte återbesätta fyra tjänster efter
pensionsavgångar för kokerska Regnbågens förskola, annan pedagogisk omsorg, fritidsledare
Triangelskolan och fritidsledare Vittangi skola. Nämnden utreder ytterligare överväganden avseende
verksamhetsservice och de två assistenterna vid stadsbiblioteket som snart går i pension och att
återföra budgeten för fritidsgårdar, att kultur- och utbildningsnämnden delger sitt nämndbeslut från
2019-03-21 till kommunfullmäktiges behandling av ärendet, att socialnämndens, miljö- och
byggnämndens och överförmyndarnämndens förslag till åtgärder för besparingseffekt 2019 och 2020
godkänns i den mån det krävs för att hålla budget i balans samt att nämndernas driftbudgetram för år
2019 och flerårsplan 2020-2021 fastställs enligt förslag.
Föreligger protokoll 2019-03-21, § 22b, från kultur- och utbildningsnämnden för delgivning i
kommunfullmäktige.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S) med bifall av Lars Törnman (S), Christine Brännvall (FI), Roger Suup
(S), Gunnar Bergman (V) och Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

socialdemokraternas budgetförslag bifalles, se bilaga

av

Sten Nylén (-) med bifall av Stefan Sydberg (M)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles
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Mötet ajourneras för en 30 minuters kafferast.
Mötet återupptas.
av

Christine Brännvall (FI) med bifall av Gunnar Bergman (V)

att

socialnämndens förslag vad gäller avgift för ej avbokade besök för familjerådgivning tas
bort

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Magnus Gustafsson (C), Birgitta Stålnacke (C),
Christine Brännvall (FI), Mats Fredlund (SD) och Annica Henelund (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus m fl yrkande under proposition
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Mats Taavenikus m fl yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 21 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Christine Brännvalls yrkande skall 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 Christine Brännvall (FI) yrkande röstar ja
De som röstar i enlighet med Christine Brännvall (FI) yrkande röstar nej
Mötet ajourneras i 5 minuter.
Mötet återupptas
Voteringen utfaller med 45 ja-röster och 0 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
_______

Justerandes sign
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Inför Kommunfullmäktige 20190408, driftsbudget. Näringsliv
Kiruna Kommuns ekonomi är stabil och bra. Vi hade ett överskott på 35 milj under 2018.
Alltså är ladorna rätt väl fyllda och taket är helt.
Att tala om att ladorna är tomma och taket rasar in skickar förödande signaler till potentiella
investerare, till oss Kirunabor, näringslivet mm. Det skadar Kirunas varumärke. Att dessutom
starta enorma besparingskampanjer för att rättfärdiga sitt osanna antagande, skadar
kommunen, sänker arbetsglädje och lust hos kommunens medarbetare, en negativ attityd
växer fram. Detta är inte ett bra ledarskap och definitivt inte ett förtroendefullt ledarskap! När
det mesta av besparingarna blir så stora att kommunens ledning vill lägga ner alla
utvecklingsinsatser och samverkan med andra, ja då är vi illa ute
Kiruna Kommun ska ta sitt ansvar och investera i sin egen framtid, man kan inte skjuta det på
andra, det är kommunledningens ansvar. Ta det initiativet tillsammans med övriga aktörer!
Utveckling handlar inte bara om att bygga fler bostäder, utan framför allt handlar det om att
kommunen ska vara delaktig i och ta ansvar för att näringslivet i Kiruna ska bli bredare. Även
om det finns åsikter och brister i nuvarande Tillväxtavdelning och i det tidigare Progressum,
så är det inte fog för att helt lägga ner dessa enheter, utan det är fog för att förbättra
utvecklingen i Kiruna!




Vi socialdemokrater vill därför att medel från kommunstyrelsens budget avsätts till att
skapa en ny, effektiv och drivkraftig organisation för att utveckla vår kommun.
Stadsbyggnadsförvaltningen ska få uppdraget att inventera hur näringslivet vill att en
sådan organisation ska se ut. I uppdraget ska klart framgå att utgångspunkten är att
Kiruna ska växa med 2.000 fler medborgare till 2026.
o Att uppdraget ska omfatta att kommunen tar initiativ till ett tillväxtsymposium
där nyckelpersoner från Skola, omsorg, sjukvård, näringsliv, föreningar m fl
ska medverka. Vi behöver tillsammans skapa mer positivt energi i hela Kiruna
för att bl a visa för varandra hur bra vi är och vilka enorma förutsättningar vi
har i vår kommun. Detta bidrar till positiva attityder och ett starkt
samhällsbygge.
o I uppdraget ska ingå att kommunen tar initiativ till att bilda en samverkans
grupp mellan, kommunen, regionen och ledningen på Kiruna lasarett för att
utveckla befintlig sjukvård och börja kika på vilka funktioner som vårt nya
sjukhus ska ha och hur det ska dimensioneras. Om vi ska få fler Kirunabor att
bosätta sig här och fler att stanna kvar, så krävs det att dessa samtal kommer
igång nu och inte om 10 år!
o Besöksnäringen i Kiruna är det område som bedöms ha den största
tillväxtkraften. Kiruna kommun ska stärka Kirunas konkurrenskraft, genom att
ge mer kraftfulla stöd till KLEF, inte ta bort det, vem ska annars marknadsföra
Kiruna nationellt och internationellt? KLEF är också en sammanbindande länk
med andra näringar.
o Att i uppdraget inventera förutsättningar för att få universitetsutbildningar till
stånd i Kiruna, t ex sjuksköterskeutbildning, internationell turism,
automationsingenjörer mm. Detta uppdrag ska ingå i den nya organisationen
som kommer att få bättre förutsättningar till att skapa synergier när alla parter
sitter tillsammans i gemensamma lokaler
o Att i uppdraget ingår att föreslå och skapa fokuserade resurser för att Kiruna
kommun får mer byggbar mark.
Den nya ledningen vill fördubbla överskottsmålet från 1-2%, det innebär drygt 15
miljoner. Samtidigt som tillräckliga medel för extraordinära insatser i skolan finns





med i budgeten, trots att ni säger att ni ska prioritera skola och omsorg i ert
samverkans dokument. Det går inte ihop! Vi socialdemokrater vill därför att
ytterligare 5 milj till extraordinära insatser tillförs KUN. Detta gör vi för trygga våra
ungdomars framtid.
Heltid en rättighet, deltid en möjlighet. Denna möjlighet kommer att försvinna med
den nya ledningens förslag. Vi socialdemokrater kräver därför att denna möjlighet ska
finnas kvar.
Att 5 milj sak avsättas till korttidsboende.
Familjecentralen det fanns reserverade medel för detta ändamål som röstades bort i
höstens budget med motiveringen från Gunnar Selberg att det var ett hittepå projekt.
Nu finns det med i samverkans dokumentet vilket är bra, vi socialdemokrater vill
därför att medel för familjecentralen återförs till budgeten!

Det finns, sedan tidigare förslag om att sammanföra Kiruna Lapplands ekonomiska förening,
Företagarna, handläggare för bygglov och affärsutveckling under samma paraply och lokaler.
Det är ett bra exempel på att effektivisera näringslivsutvecklingen i vår kommun och skapa
synergier. De resurser som tillsätts ska ha en tät dialog med företag i hela kommunen, så tät så
att besök hos företag ska göras kontinuerligt för att ge och få feedback, höra vad de behöver
hjälp och stöd med, vilka idéer de har för att utveckla företaget, helt enkelt på vilket sätt
kommunen kan bidra som stimulerar företagens tillväxtambitioner mm
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Budgetdirektiv för planeringsperiod 2020-2022
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta budgetdirektiv 2020-2022 samt tidplan för budgetarbetet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-03-20 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunstyrelsen leder
och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Här ingår
att besluta om direktiv för hur kommunens arbete med budgeten ska bedrivas och vilka förutsättningar
som finns för kommande budgetår och planår.
Av förslaget till budgetdirektiv 2020-2022 framgår bland annat direktiv och hantering av budgetprocessen. Varje nämnd ska utgå från att klara av ökade ambitioner, volymökningar i sin aktuella ram
genom strukturgenomsyn, omprioriteringar i verksamheten, översyn av intäkter och kostnader.
Förvaltningar och nämnder bereder drift- och investeringsbudget under våren 2019 och fastställer
behovet/äskanden senast sista facknämnden innan sommaren i juni. Års- och flerårsplanens driftbudget fastställs som rambudget. Vid ospecificerad ram för tilläggsanslag ska ansvarig nämnd
prioritera tilläggsanslaget av de äskanden som nämnden lämnat in och delge kommunstyrelsen
fördelningen.
Investeringsäskanden ska tas i objektform, finns det ett objekt som kommer pågå över en lång tid så ska
den tidsplanen och likviditetsplanen tas fram och beslutas i sin helhet. Objektet ska presenteras i totalbudget och per år. Nytt för denna budgetperiod är att pågående projekt, alltså redan beslutade
pågående projekt, ska finnas med för att den totala investeringsvolymen ska förtydligas och redan där
beslutas om vilken budgetvolym som ska belasta kommande budget år och planår. Nämnderna ska
också redovisa driftkonsekvenserna av äskade investeringar och hur nämnden finansierar ökade
kostnader eller att andra nämnder/styrelser kommer att belastas med ökade kostnader till följd av
investeringen.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-03-25, § 82, att budgetdirektiv 2020-2022 samt tidplan för
budgetarbetet antas.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Christine Brännvall (FI)

att

på sid 4, under punkten 1.2.1, lägga till text efter 2:a meningen ”Driftkonsekvenser ska
även beskrivas ur ett barnperspektiv, det vill säga genom barnkonsekvensanalys.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötet ajourneras i 5 minuter
Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Alex (FI), Annica Henelund (C), Per-Gustav Idivuoma (SL),
Gunnar Selberg (C), Gunnar Bergman (V), Roger Suup (S), Agneta Björnström (C), Mats Taaveniku (S),
Sten Nylén (-), Mats Fredlund (SD) och Hanna Rannerud (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Christine Brännvalls tilläggsyrkande ska bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma
Noteras till protokoll av Mats Taaveniku (S) att Socialdemokraterna deltar ej i beslutet
Noteras till protokoll av Gunnar Bergman (V) att Vänsterpartiet deltar ej i beslutet
Noteras till protokoll av Per-Gustav Idivuoma (SL) att Samelistan deltar ej i beslutet
Noteras till protokoll av Christine Brännvall (FI) att Feministiskt deltar ej i beslutet
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag på revidering av ersättningsnivå på försörjningsstöd till nyanlända som går i
gymnasieskolan, socialförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

rutin gällande handläggning av ansökan från nyanlända som fyllt 18 år om försörjningsstöd handläggs i sin helhet av socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen,
socialtjänsten

att

nyanlända personer över 18 år som studerar på gymnasienivå är berättigad försörjningsstöd upp till riksnorm, hyra samt andra omkostnader enligt rekommendationer från
Socialstyrelsen. De ska i övriga delar handläggas enligt gällande lagar och riktlinjer för
samtliga medborgare vilket medför att de ej längre tillåts ha rätt till eget sparande på ett
halvt prisbasbelopp per år

att

socialtjänsten vid bedömning om rätten till försörjningsstöd upp till riksnorm, hyra samt
andra omkostnader, beaktar att nyanlända som studerar på gymnasienivå har rätt att
ansöka om studiemedel, bidrag och lån via CSN höstterminen det året de fyller 20 år

att

nyanlända som placerats i familjehem erbjuds bo kvar i familjehemmet så länge de
studerar på gymnasienivå, dock högst upp till 21 år. Nyanlända får sin försörjning samt
boende tillgodosett i familjehemmet

att

tidigare beslut som fastställer att de som väljer att flytta till eget boende och studera på
gymnasiet inte har rätt till försörjningsstöd eller bistånd för hyreskostnader, det vill säga
inte har rätt till tilläggsbestämmelse enligt ovan, upphör att gälla

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2019-02-19, § 58, från socialnämnden av vilket socialförvaltningen ser behov av
ytterligare revideringar av tidigare fastställda rutiner för utbetalning och administration av försörjningsstöd på samtliga punkter på grund av förändrade förutsättningar samt förhållanden och dels av
förändringar i nya ersättningsförordningar gällande statliga ersättningar.
Integrationsenheten är i full verksamhet och förutsättningarna för att ha handläggande socialsekreterare på plats där finns ej. All handläggning av försörjningsstöd utförs av socialsekreterare på
socialtjänsten.
Huvudregeln är att studerande ej är berättigad försörjningsstöd. Tilläggsbestämmelsen att nyanlända
personer över 18 år som studerar på gymnasienivå är berättigad försörjningsstöd upp till riksnorm,
hyra samt andra omkostnader enligt rekommendationer från Socialstyrelsen, bör kvarstå. Förvaltningen anser dock att beslutet som fastställer att nyanlända personer över 18 år har rätt att ha ett eget
sparande samt tjäna upp till ett halvt prisbasbelopp per år på arbete, ej längre skall gälla. Detta då
förvaltningen ser att förhållandena är förändrade. Flertalet av de ensamkommande unga har idag en
stabilare tillvaro och tillgång till ett nätverk, många har arbetat upp ett sparande och har nu således en
viss ekonomisk trygghet men flertalet unga vittnar om hård press från föräldrarna att arbeta och tjäna
ihop mera pengar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialförvaltningen befarar att beslutet bidrar till att de unga prioriterar att erhålla en anställning före
sina gymnasiestudier vilket motverkar allt arbete som utförs för att stimulera till utbildning.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att

rutin gällande handläggning av ansökan från nyanlända som fyllt 18 år om försörjningsstöd handläggs i sin helhet av socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen,
socialtjänsten

att

nyanlända personer över 18 år som studerar på gymnasienivå är berättigad försörjningsstöd upp till riksnorm, hyra samt andra omkostnader enligt rekommendationer från
Socialstyrelsen. De skall i övriga delar handläggas enligt gällande lagar och riktlinjer för
samtliga medborgare vilket medför att de ej längre tillåts ha rätt till eget sparande på ett
halvt prisbasbelopp per år

att

socialtjänsten vid bedömning om rätten till försörjningsstöd upp till riksnorm, hyra samt
andra omkostnader, beaktar att nyanlända som studerar på gymnasienivå har rätt att
ansöka om studiemedel, bidrag och lån via CSN höstterminen det året de fyller 20 år

att

nyanlända som placerats i familjehem erbjuds bo kvar i familjehemmet så länge de
studerar på gymnasienivå, dock högst upp till 21 år. Nyanlända får sin försörjning samt
boende tillgodosett i familjehemmet

att

tidigare beslut som fastställer att de som väljer att flytta till eget boende och studera på
gymnasiet inte har rätt till försörjningsstöd eller bistånd för hyreskostnader, det vill säga
inte har rätt till tilläggsbestämmelse enligt ovan, upphör att gälla

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-03-25, § 83, att rutin gällande handläggning av ansökan från
nyanlända som fyllt 18 år om försörjningsstöd handläggs i sin helhet av socialsekreterare på individoch familjeomsorgen, socialtjänsten, att nyanlända personer över 18 år som studerar på gymnasienivå
är berättigad försörjnings- stöd upp till riksnorm, hyra samt andra omkostnader enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. De ska i övriga delar handläggas enligt gällande lagar och riktlinjer för
samtliga medborgare vilket medför att de ej längre tillåts ha rätt till eget sparande på ett halvt
prisbasbelopp per år, att socialtjänsten vid bedömning om rätten till försörjningsstöd upp till riksnorm,
hyra samt andra omkostnader, beaktar att nyanlända som studerar på gymnasienivå har rätt att ansöka
om studiemedel, bidrag och lån via CSN höstterminen det året de fyller 20 år, att nyanlända som
placerats i familjehem erbjuds bo kvar i familjehemmet så länge de studerar på gymnasienivå, dock
högst upp till 21 år. Nyanlända får sin försörjning samt boende tillgodosett i familjehemmet samt att
tidigare beslut som fastställer att de som väljer att flytta till eget boende och studera på gymnasiet inte
har rätt till försörjningsstöd eller bistånd för hyreskostnader, det vill säga inte har rätt till tilläggsbestämmelse enligt ovan, upphör att gälla.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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av

Christine Brännvall (FI) med bifall av Gunnar Bergman (V), Mats Niemi (S) och Sirpa
Bäckström (S)

att

kommunstyrelsens 2:a att-sats avslås

av

Agneta Björnström (C) med bifall av Stefan Sydberg (M)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Birgitta Stålnacke (C), Mats Fredlund (SD), Siv Gunillasson-Sevä (S)
och Magnus Gustafsson (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Christine Brännvalls m fl avslagsyrkande vad gäller
kommunstyrelsens 2:a att-sats under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Christine Brännvalls avslagsyrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 26 ja-röster och 18 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Gunnar Bergman (V) anmäler Vänsterpartiets reservation mot beslutet till förmån för eget förslag
Per-Gustav Idivuoma (SL) anmäler Samelistans reservation mot beslutet till förmån för eget förslag
Christine Brännvall (FI) anmäler Feministiskt initiativs reservation mot beslutet till förmån för eget
förslag
Mats Taaveniku (S) anmäler Socialdemokraternas reservation mot beslutet till förmån för eget förslag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till budget 2019, Karesuandoskogsallmänning
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Karesuandoskogsallmänningens förslag till budget år 2019

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag 2019-03-08 till budget 2019 från Karesuandoskogsallmänning enligt nedanstående
sammanfattning (kr):
Inkomster
Räntor, Bank, Obligationer, Aktie
Jaktavgift
Försäljning/Ersättningar
Summa inkomster
Utgifter
Förvaltningskostnader:
Ordförandearvode
Vice ordförandearvode
Revisorarvode
Resor, traktamente, styrelsesammanträden
Kontorshyra
Bokföring, bokslut
Medlemsavgift Norrbottensallmänningars förbund
Representation
Kontorsmaterial
Arbetsgivaravgift
Försäkringar
Telefon
Övriga oförutsedda
Summa förvaltningskostnader
Plogning, tillsyn och avsyna, stämpling m m
Skogsvård
Plantering, markberedning, röjning
Underhåll
Skogsvägar/anläggande av ny skogsväg samt ny
grustäkt
Byggnader
Avskrivningar
Inventarier
Byggnader
Skogsvägar
Summa utgifter

Justerandes sign

20 000
33 000
444 000
493 000

25 000
5 000
2 120
60 000
8 400
30 000
4 500
1 500
60 000
25 000
2 500
15 000
239 020
25 000

525 000
35 000
5 000
3 000
832 020

Utdragsbestyrkande
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-03-25, § 96, att Karesuandoskogsallmänningens förslag till budget år
2019 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Lars-Jonas Kemi (SL) och Birgitta Pounu (SJVP) anmäler jäv och deltar ej
under ärendets behandling och beslut.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan Kunskapsnoden för stadspark, bostäder och service m m, antagande
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan Kunskapsnoden för stadspark, bostäder och service m m

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2019-01-28, § 42, att godkänna samrådet och samrådsredogörelsen, att
skicka detaljplan Kunskapsnoden ut på granskning samt att detaljplanen delvis får frångå rekommenderade vägdragningar i den Fördjupade trafikplanen, antagen 2016.
Föreligger skrivelse 2019-03-18 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen för
Kunskapsnoden har varit utställt för granskning under tidsperioden 2019-02-11 till 2019-03-03.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra för skolor, besöksanläggningar såsom badhus och sporthall,
studentbostäder, vård, kontor, handel, samlingslokaler och park.
Under granskningen inkom 11 yttranden och efter granskningsperioden slut har yttrandena sammanställts. Dessa har lett till ändringar och förtydliganden av planförslaget, dessa redogörs nedan.
Plankartan har ändrats på följande sätt;
- Byggnadernas totalhöjd har höjts till +504 meter över havet och nockhöjden för byggnaderna har
fastställts till +500 respektive +493 meter över havet. Denna revidering har gjorts för att möjliggöra
högre byggnader och bättre arkitektoniska lösningar, denna ändring bedöms inte ha någon väsentlig
påverkan på omgivningen. Denna ändring har gjorts efter önskemål från Kirunabostäder AB, som är
byggherren för badhuset.
- Höjdsättning för gator och lägsta dräneringsnivåer har uppdaterats.
- Egenskapsbestämmelse (f1) har lagts till för att reglera bygglov för skyltar inom prickmarken
närmast E10. Samma bestämmelse används som för motsvarande ytor i detaljplanen för Volymhandel i nya i Kiruna centrum.
- Redaktionella ändringar; gatubredder har preciserats då differenser om några cm upptäcktes. Planbestämmelserna har justerats där fel upptäckts.
Planbeskrivningen har ändrats på följande sätt;
- Huvudsakligen redaktionella ändringar, med syftet att förtydliga disposition, fakta och text utan
ändrad innebörd.
- Avsnittet om strandskydd är tillagt som ett förtydligande.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2019-03-25, § 99, att godkänna granskningsutlåtandet. Kommunstyrelsen
föreslår vidare att detaljplan Kunskapsnoden för stadspark, bostäder och service m m antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Föreningslivsgala
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) och Gunnar Selberg (C) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår att Kirunas föreningar uträttar stordåd. De bedriver verksamhet inom vitt skilda
områden under årets alla dagar, skapar samhörighet och ger många människor en meningsfull fritid.
Ett arbete som förtjänar större uppmärksamhet och uppskattning.
Under många år har det arrangerats en gala i Kiruna för stadens näringsliv. På motsvarande sätt skulle
en föreningslivsgala kunna arrangeras för stadens föreningsliv. Ett tillfälle för kommunen att dela ut
priser och utmärkelser och ett tillfälle för föreningarna att träffa varandra under trevliga former. En
sådan gala skulle kunna arrangeras på många olika sätt; av kommunen, av annan aktör eller i
samarbete mellan flera olika parter. Målet bör vara att galan blir årligen återkommande.
Med anledning av ovan föreslår motionärerna
att

Kiruna kommun verkar för föreningslivsgala i Kiruna

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2018-08-20, § 169, att inhämta yttrande i ärendet från kommunkontoret.
Föreligger yttrande 2019-01-21 från kommunkontoret av vilket framgår kommunkontoret bedömer att
den kommunala organisationen inte har resurs eller kompetens att själva arrangera en föreningsgala.
Det ligger inte i linje med hur kommunen förhåller sig till andra likartade arrangemang såsom Näringslivsgalan samt Vinter- och Kirunafestivalen vilka bärs av externa aktörer. Finansieringen av en gala
faller inte inom befintliga riktlinjer för föreningsbidrag till idrotts-, fritids- eller kulturverksamhet.
Klubbhus Kiruna har också lyft frågan om en föreningsgala i Kiruna. Kommunkontoret bedömer att
Klubbhus Kiruna har förutsättningar att vara en viktig paraplyorganisation för föreningslivet i Kiruna
och kan bidra till stimulans och utveckling av Kirunas föreningsliv. Föreningen behöver dock en förtydligad roll och en plattform med en långsiktig basfinansiering från andra föreningar, kommun, stat och
partners. Ett huvudmannaskap för en föreningsgala som kommunen bidrar ekonomiskt till skulle
kunna vara ett steg i den riktningen.
Jokkmokks kommun genomför våren 2019 för tredje gången en lokal föreningsgala för idrotten. Galan
har genomförts vartannat år. Fritidsverksamheten på Jokkmokks kommun tar huvudansvar för
arrangemanget. Finansieringen bygger på en kommunal grundplåt, sponsring från företag och stiftelser
i Jokkmokk och en egenavgift för galan på 400 kr. Priser delas ut till ledare och föreningar, ett
uppskattat arrangemang enligt Jokkmokks kommuns ansvariga.
Justerandes sign
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Klubbhus Kiruna som organisation har varit verksamma i Kiruna 4-5 år. Kommunkontoret bedömer att
det här kan finnas en viktig nyckel till en stimulans och utveckling av Kirunas föreningsliv, där Klubbhus Kiruna även kan avlasta den kommunala administrationen.
Kommunstyrelsen föreslår 2019-02-25, § 43, att motionen bifalles.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Annica Henelund (C) med bifall av Christine Brännvall (FI), Mats Niemi (S) och Gunnar
Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Förtydligande av politikers ansvar i Informationspolicy 2008-02-11 § 6
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till att det redan finns upprättade riktlinjer för
användning av sociala medier

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-02-18, § 16, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår att med anledning av diskussioner i sociala medier kring exempelvis taxan för
familjerådgivning där frågan behandlats i socialnämnden föregående mandatperiod och i kommunfullmäktige under ny ledning uppstår en ”pajkastningssituation”. Motionärerna menar att den typ av
offentliga debatter som inte förklarar den faktiska situationen med beslutsgång för medborgarna utan
försöker utnyttjas för politiska poänger inte gynnar demokratin utan enbart underbygger politikerförakt.
Den typ av diskussion som offentligt kan ha förts mellan politiker när policyn fastslogs 2008 har nu i
stor utsträckning flyttats till sociala medier. Det innebär att deltagande politiker inte har samma
kontroll över vilka som är mottagare av en diskussion då konversationer finns tillgängliga långt efter
det att de avslutats. Intern jargong och kommunal beslutsgång kan därför lätt missuppfattas av
betraktaren. Ansvaret att som politiker bedriva opinion på ett sakligt korrekt och tydligt sätt bör
förtydligas. Detta ansvar bör gälla samtliga politiker men förtydligas kring politiker i ledande position.
Motionärerna föreslår
att

informationspolicyn under Ansvar, Rollfördelning förtydligas med att den förtroendevaldes ansvar att driva opinion underordnas punkten att Kiruna kommun ska vara
Korrekt och Tydlig

att

dokumentet i sin helhet uppdateras med riktlinjer för kommunens kommunikation i
sociala medier

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-03-25, § 70, att motionen avslås med hänvisning till att det redan finns
upprättade riktlinjer för användning av sociala medier.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Peter Alex (FI) med bifall av Mats Taaveniku (S)

att

motionen bifalles

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 36 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

2019.00159

av

Stefan Sydberg (M)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Sida
33

900

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Alexs m fl yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

2019.00158

Sida
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600

Motion, Starta öppen förskola i Kiruna kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med anledning av det initiativ som tagits med Svenska kyrkan

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-02-18, § 16, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Kiruna är en vinterstad med få öppna mötesplatser för människor
att träffas och knyta kontakter. Många som flyttade till Kiruna senast det fanns en öppen förskola
vittnar om att det var den enda ”räddningen” för att de överhuvudtaget skulle ha någonstans att gå och
kunna knyta nya kontakter på ett naturligt sätt. Framförallt gäller det daglediga och ensamstående med
yngre barn.
Ur ett barnperspektiv är den öppna förskolan viktig eftersom den erbjuder en yta för stimulans, samspel och utveckling. Många familjer har olika sammansättningar och förutsättningar som gör att barnomsorg, förskola och skola som inte räcker till för att tillgodose barns rätt till en aktiv fritid. Dessutom
är det hälsofrämjande även för förälder eller medföljande vuxen att knyta kontakter med andra vuxna. I
förlängningen kan en öppen förskola även fungera som en plattform för exempelvis samhällsinformation och föräldraskapsutbildningar. I Kirunas nuvarande centrum finns gott om lokaler som står
tomma och skulle kunna tas i bruk för en öppen förskola.
Motionärerna föreslår
att

öppna och driva en öppen förskola i Kiruna

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-03-25, § 71, att motionen anses besvarad med anledning av det
initiativ som tagits med Svenska kyrkan.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Christine Brännvall (FI) med bifall av Sirpa Bäckström (S), Peter Alex (FI) och Mats
Taaveniku (S)

att

motionen bifalles

av

Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 37 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

2019.00158

Sida
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Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Krister Pounu (KD), Siv Henriksson (V), Annica
Henelund (C), Per-Gustav Idivuoma (SL), Elisabeth Persson Holmdén (S), Mats Fredlund (SD), Siv
Gunillasson-Sevä (S) och Roger Suup (S)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Christine Brännvalls m fl yrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Christine Brännvalls m fl yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 23 ja-röster, 21 nej-röster och en avstår i enlighet med bilagd voteringslista
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

2019.00156

Sida
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900

Motion, Vi behöver bli ännu fler Kirunabor
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019-02-18, § 16, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Mats Taaveniku (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår att arbetslösheten i Kiruna är, tillsammans med Gällivare, lägst i hela landet. För
att klara det rekryteringsbehov som finns hos privata- och offentliga arbetsgivare, så behöver vi bli fler
Kirunabor. Kiruna ska utvecklas till en mer attraktiv stad att bo i, med mer kulturellt utbud, bättre
tillgång till fritidsintressen, fler olika boendeformer, ett bredare näringsliv som attraherar fler och
andra kompetenser, satsningar på barnomsorg och skolor, fler eftergymnasiala- och universitetsutbildningar (t ex inom turism, sjukvård, teknik mm), byggande av t ex senior- och trygghetsboende.
För att detta ska ske behövs en långsiktigt hållbar tillväxtplan för hela Kiruna, där det övergripande
målet behöver vara att vi ska växa i befolkning. Ett tydligt tillväxtmål skapar också förutsättningar för
ett bättre skatteunderlag som är förutsättningen för långsiktigt hållbar utveckling.
Motionären föreslår några exempel på vad som kan ingå i tillväxtplanen:
- Näringslivsutveckling för hela Kiruna
- Öppnare, tydligare och mer inkluderande ledarskap
- landsbygdens utveckling
- Vår gemensamma natur
- Kirunas sjuk- och hälsovård
Motionären föreslår
att

företrädare för de politiska partierna träffas under kvartal 1 år 2019 för att tillsammans
enas om ett mål som innebär att vi ska bli fler Kirunabor

att

samma forum, enligt ovan får till uppgift att initiera första steget till utformning av en
handlingsplan (tillväxtplan) kopplat till målet

att

förslaget presenteras för kommunfullmäktige under våren 2019, som beslutar om den
samma

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2019-03-25, § 72, att motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 38 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

2019.00156
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Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Taaveniku (S)

att

motionen bifalles

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Taavenikus yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Mats Taavenikus yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 21 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

Sida
38

§ 39
Överlämnande av motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att

till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner:
- ”Bengt Hultqvist väg”, väckt av Mats Holmström (C)
- ”Folkets Husföreningen”, väckt av Mats Fredlund (SD)
- ”Parkering E10 Norgevägen”, väckt av Mats Fredlund (SD)
- ”Parkeringsbevakning”, väckt av Mats Fredlund (SD)
- ”Polisregister skola, vård och omsorg”, väckt av Mats Fredlund (SD)
- ”Skola”, väckt av Mats Fredlund (SD)
- ”Öka stödet till Kvinnojouren Kiruna; för att frihet från våld är en mänsklig rättighet”,
väckt av Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI)

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

2019.00074

Sida
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Val
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Barbro Olofsson (S), Föraregatan 43 A, 981 39 Kiruna till ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden efter Mari Zakariasson (S)

att

utse Reino Krank (S), Konduktörsgatan 8 C, 981 34 Kiruna till ersättare i socialnämnden
efter Kaj Bohm (S)

att

utse Lars-Johan Dalhägg (M), Annie Jäderbergsgatan 4, 981 37 Kiruna till ombudsersättare i Malmfältens folkhögskola efter Elisabeth Andersson (M)

att

utse Kurt Törmä (KIP), Lombolovägen 15, 981 36 Kiruna till nämndeman i Gällivare
tingsrätt efter Sture Jatko (KIP)

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

utse Jimmy Johansson (C), Lappgatan 3B, 981 35 Kiruna till ombudsersättare i
Norrbottens kommuner

att

utse Kärstin Gustafsson (C), Ryttarvägen 1, 981 91 Jukkasjärvi till ombudsersättare i
Norrbottens kommuner

att

utse Birgitta Pounu (SJVP), Björkplan 3 H 1201, 981 42 Kiruna till godemän vid
fastighetsbildningsförrättning m m

att

utse Thore Johansson (C), Utsikten 10, 980 13 Lannavaara till godemän vid
fastighetsbildningsförrättning m m

att

utse Per Eriksson (SJVP), Minkvägen 10, 981 37 Kiruna till ersättare i Jukkasjärvi
sockenallmänning

att

utse Mirja Niva (C), Olaus Sirmas gata 36, 980 16 Karesuando till ledamot i
Tornedalsrådet efter Yngve Mannela (C)

att

utse Sten-Ove Alatalo (C), Saivomuotka 211, 980 16 Karesuando till ersättare i
Tornedalsrådet efter Mirja Niva (C)

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

§ 41
Anmälan av gruppledare
Sverigedemokraterna anmäler följande:
______

Justerandes sign

Gruppledarersättare Madeleine Vestling

Utdragsbestyrkande

Sida
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KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

§ 42
Anmälan av insynspolitiker
Sverigedemokraterna anmäler följande:
-

Susanna Jokinen till insynspolitiker i kultur- och utbildningsnämnden

______

Mats Fredlund till insynspolitiker i miljö- och byggnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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