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KIRUNA KOMMUN
KOMMUNKONTORET

KALLELSE
2018-11-30

1 (3)

Kommunfullmäktige
Tid:

2018-12-10, kl 13.00
Sammanträdet fortsätter 2018-12-11, kl 09.00

Plats:

Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset, Kiruna
Gruppfotografering av fullmäktige på entréhallens trappa sker kl 15.00-15.15
Innan fotografering ska ett skriftligt medgivande lämnas, blanketter för detta
delas ut på mötet.
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 08.00 i Järven, Kristallen
Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med (S) kl 10.00 i Järven, Kristallen

Till dagens sammanträde väljs justerare från (SJVP) och (V)
Ärenden
1

Bil nr Dnr
Avsägelser

§ nr

18/00084

§ 123

Kf:s valberedning 181203
2

§1

Val till nämnder och styrelser m m

2

18/00084

§ 126

3

§2

Ordning för inkallande av ersättare

3

18/01410

§ 127

Ks 181126
4

§ 312

Avtal om försäljning av del av kvarter 10 i nya stadskärnan samt avtal om uppförande av parkeringshus
samt parkeringsköp, stadsbyggnadsförvaltningen

4

14/01057

§ 128

5

§ 313

Parkeringsköp inom nya Kiruna centrum, stadsbyggnadsförvaltningen

5

16/00443

§ 129

6

§ 314

Avtal om ersättning för parkering till nya Stadshuset,
stadsbyggnadsförvaltningen

6

14/00493

§ 130

2 (3)
7

§ 321

8

7

18/01149

§ 131

§ 322 Taxor och avgifter 2019, kultur- och
utbildningsnämnden

8

18/01164

§ 132

9

§ 323 Taxor och avgifter 2019, miljö- och byggnämnden

9

18/00725

§ 133

10

§ 324 Taxor och avgifter 2019, kommunstyrelsen

10

18/01152

§ 134

11

§ 325 Taxor och avgifter 2019, socialnämnden

11

18/00851

§ 135

12

§ 326 Slamtaxa 2019

12

18/1150

§ 136

13

§ 327

13

18/01156

§ 137

14

§ 328 Renhållningstaxa 2019

14

18/01151

§ 138

Revisorernas anslagsäskande för år 2019

15

18/01272

§ 139

Nämndernas driftbudget 2019 samt flerårsplan
2020-2021

16

18/00563

§ 140

15

Beräkningsunderlag till budget 2019-2021

Va-taxa 2019

16

§ 331

17

§ 333 Nämndernas investeringsbudget 2019 samt flerårsplan 2020-2021

17

18/00504

§ 141

18

§ 337

18

17/00197

§ 142

19

§ 339 Avveckling av bolaget Kiruna kommunpartner AB

19

18/01279

§ 143

20

§ 340 Ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet,
Lapplands kommunalförbund

20

18/01259

§ 144

21

§ 342 Kommunalt partistöd mandatperioden 2019-2022

21

18/01340

§ 145

22

§ 343 Arvodesreglemente

22

18/01332

§ 146

23

§ 344 Reglemente för nämnder och styrelse samt
bolagsordning för kommunala bolag

23

18/01333

§ 125

24

§ 345 Redovisning av motioner och medborgarförslag
under beredning år 2018

24

18/00362

§ 147

25

§ 346 Internbanken, Kreditlimit 2019

25

18/01339

§ 148

26

§ 363 Översiktsplan för Kiruna kommun

26

15/00859

§ 149

Avfallsplan med tillhörande renhållningsföreskrifter

3 (3)
27

§ 368 Detaljplan Upplaget 6 till och med 12, antagande

28

27

18/00317

§ 150

Motion

a

§ 318

Aktivitetshandledare inom äldreomsorgen, väckt av
Kenneth Paulsson (C)

28a 18/00395

§ 151

b

§ 319

Skapa tillväxt, tillsätt nöjesintendent, väckt av
Gunnar Selberg (C)

28b 18/00701

§ 152

c

§ 320 Husdjur i äldreomsorgen, väckt av Annica Henelund (C)

28c 17/01235

§ 153

d

Överlämnande av motioner

29

Val

utgår
29

18/00084

§ 154

Mattias Timander (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

Ändring i dagordningen

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

§ 124

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-10

§ 123
Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Kjell Paulssons (SD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

att
______

godkänna Agneta Paulssons (SD) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
2

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-10

Sida
3

§ 124
Ändring i dagordningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

behandla ärende 23 ”Reglemente för nämnder och styrelse samt bolagsordning för
kommunala bolag” före ärende 2 ”Val till nämnder och styrelser m m”

Beskrivning av ärendet
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Bergman (V)

att

ärende 23 ”Reglemente för nämnder och styrelse samt bolagsordning för kommunala
bolag” behandlas före ärende 2 ”Val till nämnder och styrelser m m”

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S)
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Bergmans yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 125

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-10

2018.01333

Sida
4

119

Reglemente för nämnder och styrelse samt bolagsordning för kommunala bolag
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa reglemente för kommunstyrelsen enligt förslag

att

socialnämnden ska bestå av 7 ledamöter med lika många ersättare

att

miljö- och byggnämnden ska bestå av 7 ledamöter med lika många ersättare

att

kultur- och utbildningsnämnden ska bestå av 9 ledamöter med lika många ersättare

att

fastställa bolagsordning för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB,
Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB enligt förslag

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2018-11-12, § 255, att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera reglemente
för kommunstyrelsen avseende ett nytt utskott, att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera
reglemente för socialnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden innebärande
att nämnd med 11 ledamöter minskas till 9 ledamöter och nämnd med 9 ledamöter minskas till 7
ledamöter samt att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera bolagsordning för kommunala bolag
innebärande att antalet ersättare ska vara 3-5 ersättare som ej är personliga ersättare.
Föreligger skrivelse 2018-11-19 från kommunkontoret av vilken framgår förslag till revidering av
kommunstyrelsens reglemente innebärande att
- kapitlet om utskott utökats med text om ett fritidsutskott
- kapitlet om utskott redigeras så att alla administrativa bestämmelser gäller för bägge utskotten
- § 40 förändrats så att det framgår att kommunstyrelsen enbart har en förvaltning, kommunkontoret
- språklig modernisering av dokumentet genom att ordet ”ej” bytts ut till ”inte”, och ordet ”skall” bytts
till ”ska”
Föreligger även förslag till revidering av bolagsordningarna för de kommunala bolagen i enlighet med
arbetsutskottets beslut.
Vad avser reglementen för övriga nämnder har dessa inte reviderats i fulltext. Ett beslut i kommunfullmäktige om minskning av antalet ledamöter kan inarbetas i befintliga reglementen som en verkställighetsåtgärd.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 344, att reglemente för kommunstyrelsen fastställs enligt
förslag, att socialnämnden ska bestå av 7 ledamöter med lika många ersättare, att miljö- och
byggnämnden ska bestå av 7 ledamöter med lika många ersättare, att kultur- och utbildningsnämnden
ska bestå av 9 ledamöter med lika många ersättare samt att bolagsordning för Tekniska Verken i Kiruna
AB, Kiruna Kraft AB, Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB fastställs enligt förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

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

att

kommunstyrelsens 1:a att-sats bifalles

att

kommunstyrelsens 2:a, 3;e, 4:e och 5:e att-sats avslås

av

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

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger vad gäller kommunstyrelsens
1:a att-sats
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag vad gäller 2:a, 3:e, 4:e och 5:e att-sats och Gunnar
Bergmans m fl avslagsyrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag
______

Justerandes sign
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Val till nämnder och styrelser m m
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse val av ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder m m enligt nedan:
Kommunens revisorer
Ordförande: Ann-Kristin Nilsson (S)
Vice ordförande: Sigurd Pekkari (V)
Ledamöter
C
SJVP
S
V
FI

Roger Aitomäki
Sören Sidér
Ann-Kristin Nilsson
Sigurd Pekkari
Malin Brännvall

Kommunstyrelse

Ordförande: Gunnar Selberg (C)
1:e vice ordförande: Dick Vånsjö (SJVP)
2:e vice ordförande: Stefan Sydberg (M)
Ledamöter
C
C
C
C
C
SJVP
SJVP
M
M
S
S
S
S
V
SL
Justerandes sign

Ersättare
Gunnar Selberg
Katarina Hjertell
Mats Holmström
Rune Lans
Thore Johansson
Dick Vånsjö
Sten Nylén
Stefan Sydberg
Tord Eliasson
Mats Taaveniku
Sirpa Bäckström
Jonas Stålnacke
Elisabeth Persson Holmdén

Gunnar Bergman
Åsa Larsson Blind

C
C
C
C
C
SJVP
SJVP
M
KD
FI
S
S
S
S
V

Annica Henelund
Magnus Gustafsson
Maria Ryytty
Elin Fors
Kenneth Paulsson
Ulf Isaksson
Bo Ek
Paulina Hägg
Krister Pounu
Christine Brännvall
Niklas Sirén
Siv Gunillasson-Sevä
Kenneth Nilsson
Annicka Bohm
Marie Persson
Utdragsbestyrkande
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Insynspolitiker
SD
KIP

Mats Fredlund
Lilly Rönnebro

Kommunalråd
C

Gunnar Selberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd och
samverkansorganet kommunen- LKAB
Ordförande: Gunnar Selberg (C)
Vice ordförande: Dick Vånsjö (SJVP)
Ledamöter
C
C
SJVP
M
S
S
V

Ersättare
Gunnar Selberg
Katarina Hjertell
Dick Vånsjö
Stefan Sydberg
Mats Taaveniku
Sirpa Bäckström
Gunnar Bergman

C
C
SVJP
M
S
S
FI

Mats Holmström
Rune Lans
Sten Nylén
Tord Eliasson
Jonas Stålnacke
Elisabeth Persson Holmdén
Christine Brännvall

Överförmyndarnämnd
Ordförande: Ulf Isaksson (SJVP)
Vice ordförande: Ann-Christin Lahti (C)
Ledamöter
C
SJVP
S

Justerandes sign

Ersättare
Ann-Christin Lahti
Ulf Isaksson
Viveka Kohkoinen

C
C
SL

Ulla Olsson
Karin Uusitalo
Per-Gustav Idivuoma

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och utbildningsnämnd
Ordförande: Annica Henelund (C)
Vice ordförande: Rune Lans (C)
Ledamöter
C
C
C
C
SJVP
S
S
V
SL

Ersättare
Annica Henelund
Rune Lans
Magnus Gustafsson
Monica Sundberg
Bo Ek
Kenneth Nilsson
Annicka Bohm
August Tapojärvi
Lars-Jonas Kemi

C
C
C
SJVP
KD
FI
S
S
S

Jimmy Johansson
Jennie Martinez
Peter Göransson
Hanna Fredriksson
Jenny Esberg
Emma Taube
Jan Sydberg
Mari Zakariasson
Jonas Stålnacke

Insynspolitiker
M
SD
KIP

Stefan Sydberg
Bordläggning
Astrid Kuhmunen

Miljö- och byggnämnd
Ordförande: Sten Nylén (SJVP)
Vice ordförande: Lars-Johan Dalhägg (M)
Ledamöter
C
C
SJVP
M
S
S
SL

Justerandes sign

Ersättare
Mats Holmström
Göran Johansson
Sten Nylén
Lars-Johan Dalhägg
Siv Gunillasson-Sevä
Christer Strömhult
Lars-Erik Kuhmunen

C
C
M
KD
FI
S
S

Katarina Hjertell
Kenneth Paulsson
Linus Johansson
Isak Töyrä
Arvid Åhrberg
Eina Rehnström Eriksson
Johan Thorneus

Utdragsbestyrkande
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Insynspolitiker
V
SD
KIP

Bordläggning
Bordläggning
Per-Erik Tapani

Socialnämnd
Ordförande: Agneta Björnström (C)
Vice ordförande: Elisabeth Fors (C)
Ledamöter
C
C
C
SJVP
S
S
FI

Ersättare
Agneta Björnström
Elisabeth Fors
Birgitta Stålnacke
Ulla Isaksson
Mats Niemi
Marianne Baas
Laila Rolfsdottir

C
SJVP
M
KD
V
SL
S

Ann-Christin Lahti
Martti Kivimäki
Elisabeth Andersson
Anna Monlund
Sanna Inga Poromaa
Bertil Blind
Kaj Bohm

Insynspolitiker
SD
KIP

Madeleine Vestling
Wilma Krook

Valnämnd
Ordförande: Thore Johansson (C)
Vice ordförande: Kenneth Paulsson (C)
Ledamöter
C
C
SJVP
M
S
S
FI

Justerandes sign

Ersättare
Thore Johansson
Kenneth Paulsson
Bo Ek
Paulina Hägg
Harald Ericson
Majken Klippmark
Laila Rolfsdottir

C
C
M
M
V
S
S

Rune Lans
Elin Fors
Rickhard Lantto
Mattias Abrahamsson
Sten Stridsman
Jan Sydberg
Sten Karppinen

Utdragsbestyrkande
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Insynspolitiker
KD
SL
SD
KIP

Peter Stenberg
Per-Gustav Idivuoma
Mats Fredlund
Lilly Rönnebro

Kirunabostäder AB
Ordförande: Stefan Sydberg (M)
Vice ordförande: Gunnar Selberg (C)
Ledamöter
C
C
M
KD
S
S
V

Ersättare
Gunnar Selberg
Katarina Hjertell
Stefan Sydberg
Tommy Vasara Hammare
Anders Tano
Elisabeth Persson Holmdén
Sten Stridsman

C
SJVP
M
S
FI

Peter Göransson
Arne Esberg
Carina Kauppila
Lennart Thelin
Frida Kullebjörk

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorsuppleanter

C
S
V

SJVP
FI

Roger Aitomäki
Ann-Kristin Nilsson
Sigurd Pekkari

Ombud
SJVP

Sören Sidér
Malin Brännvall

Ombudsersättare
Dick Vånsjö

SJVP

Sten Nylén

Kiruna Näringsfastigheter AB
Ordförande: Stefan Sydberg (M)
Vice ordförande: Gunnar Selberg (C)
Ledamöter
C
C
Justerandes sign

Ersättare
Gunnar Selberg
Katarina Hjertell

C
SJVP

Peter Göransson
Arne Esberg
Utdragsbestyrkande
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M
KD
S
S
V

Stefan Sydberg
Tommy Vasara Hammare
Anders Tano
Elisabeth Persson Holmdén
Sten Stridsman

M
S
FI

900
Carina Kauppila
Lennart Thelin
Frida Kullebjörk

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorsuppleanter

C
S
V

SJVP
FI

Roger Aitomäki
Ann-Kristin Nilsson
Sigurd Pekkari

Ombud
SJVP

Sören Sidér
Malin Brännvall

Ombudsersättare
Dick Vånsjö

SJVP

Sten Nylén

Tekniska Verken i Kiruna AB
Ordförande: Thore Johansson (C)
Vice ordförande: Kärstin Gustafsson (C)
Ledamöter
C
C
C
SJVP
S
S
V

Ersättare
Thore Johansson
Kärstin Gustafsson
Kenneth Paulsson
Ulf Isaksson
Lars Törnman
Barbro Olofsson
Lisbeth Isaksson

Mirja Niva
Bordläggning
Arne Esberg
Kaj Bohm
John Thomas Påve

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorsuppleanter

SJVP
S
V

C
FI

Sören Sidér
Ann-Kristin Nilsson
Sigurd Pekkari

Ombud
C

Justerandes sign

C
C
SJVP
S
SL

Roger Aitomäki
Malin Brännvall

Ombudsersättare
Gunnar Selberg

SJVP

Dick Vånsjö

Utdragsbestyrkande
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Kiruna Kraft AB
Ordförande: Thore Johansson (C)
Vice ordförande: Kärstin Gustafsson (C)
Ledamöter
C
C
C
SJVP
S
S
V

Ersättare
Thore Johansson
Kärstin Gustafsson
Kenneth Paulsson
Ulf Isaksson
Lars Törnman
Barbro Olofsson
Lisbeth Isaksson

C
C
SJVP
S
SL

Mirja Niva
Bordläggning
Arne Esberg
Kaj Bohm
John Thomas Påve

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorsuppleanter

SJVP
S
V

C
FI

Sören Sidér
Ann-Kristin Nilsson
Sigurd Pekkari

Ombud
C

Roger Aitomäki
Malin Brännvall

Ombudsersättare
Gunnar Selberg

SJVP

Dick Vånsjö

Kiruna Kommunföretag AB
Ordförande: Gunnar Selberg (C)
Vice ordförande: Sten Nylén (SJVP)
Ledamöter
C
SJVP
S

Justerandes sign

Gunnar Selberg
Sten Nylén
Mats Taaveniku

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorsuppleanter

SJVP
VT
VT

C
VT

Sören Sidér
Bordläggning
Bordläggning

Roger Aitomäki
Bordläggning

Utdragsbestyrkande
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Konstmuseet i Norr
Ledamöter
C
C
S

Ersättare
Annica Henelund
Katarina Hjertell
Kenneth Nilsson

C
SJVP
S

Mattias Timander
Doris Messner
Bordläggning

Revisor
C

Yngve Mannela

Karesuandoskogsallmännings styrelse
Ordförande: Arne Esberg (SJVP)
Vice ordförande: Sten-Ove Alatalo (C)
Ledamöter
C
C
SJVP
S
S

Ersättare
Sten-Ove Alatalo
Mirja Niva
Arne Esberg
Sören Mämmi
Christer Strömhult

Revisor
C

C
MVT
KD
S
V

Bengt Niva
Bordläggning
Isak Töyrä
Bertil Nilimaa
Örjan Naalisvaara

Revisorersättare
Thore Johansson

SJVP

Sören Sidér

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
Ledamot
C

Ersättare
Gunnar Selberg

M

Stefan Sydberg

Gränskommunråd
Ledamot
SVJP
Justerandes sign

Ersättare
Dick Vånsjö

C

Gunnar Selberg
Utdragsbestyrkande
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Malmfältens Kraftverk AB
Ledamöter
C
SJVP
S
S

Suppleanter
Rune Lans
Sten Nylén
Elisabeth Persson Holmdén
Mats Taaveniku

C
C
S
V

Kenneth Paulsson
Maria Ryytty
Magnus Hilmér
Lisbeth Isaksson

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorsuppleanter

SJVP

C

Sören Sidér

Ombud
M

Roger Aitomäki

Ombudsersättare
Stefan Sydberg

SJVP

Dick Vånsjö

Kiruna Lapplands ekonomiska förening
Ledamot
MVT

Ersättare
Bordläggning

Ombud
MVT

MVT

Bordläggning

Ombudsersättare
Bordläggning

MVT

Bordläggning

Progressum
Ledamot
M

Ersättare
Stefan Sydberg

C

Gunnar Selberg

Norrbottens kommuners styrelse
Ledamot
C

Justerandes sign

Ersättare
Gunnar Selberg

M

Stefan Sydberg

Utdragsbestyrkande
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Norrbottens kommuner
Ombud
C
M
SJVP
S
S
S

Ombudsersättare
Bordläggning
Mattias Abrahamsson
Dick Vånsjö
Sirpa Bäckström
Mats Taaveniku
Kaj Bohm

MVT
MVT
MVT
SJVP
S
V

Bordläggning
Bordläggning
Bordläggning
Bo Ek
Annicka Bohm
Sten Stridsman

Lapplands kommunalförbund
Ledamöter
C
S

Ersättare
Gunnar Selberg
Mats Taaveniku

M
S

Stefan Sydberg
Mats Niemi

Revisor
M

Irma Rinne

Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium
Ledamöter
C
SJVP
S
V

Ersättare
Gunnar Selberg
Håkan Sandström
Roger Suup
Sten Stridsman

SJVP
KD
S
FI

Hanna Fredriksson
Jenny Esberg
Siv Gunillasson-Sevä
Emma Taube

E-nämnd för Norrbottens län
Ledamöter
M

Justerandes sign

Ersättare
Stefan Sydberg

C

Gunnar Selberg

Utdragsbestyrkande
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Godemän vid fastighetsbildningsförrättning m m
C
SJVP
M
MVT
MVT
S
V
FI

Katarina Hjertell
Sören Sidér
Stefan Sydberg
Bordläggning
Bordläggning
Bordläggning
Martin Olsson
Karin Nilsson

Malmfältens Folkhögskola
Ombud
C
C
SJVP
M
S
S
S

Ombudsersättare
Anna Egvall
Maria Ryytty
Sten Nylén
Elisabeth Andersson
Eina Rehnström Eriksson
Kaj Bohm
Mari Zakariasson

Revisor
C
S

C
M
KD
MVT
S
V
SL

Rune Lans
Mattias Abrahamsson
Peter Stenberg
Bordläggning
Majlis Thorneus
Martin Olsson
Per-Gustav Idivuoma

Revisorersättare
Kärstin Gustafsson
Lars Ylvin

M
S

Irma Rinne
Sten Karppinen

Inera AB
Ombud
M

Justerandes sign

Stefan Sydberg

Utdragsbestyrkande
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Styrelsen för Malmfältens Folkhögskola
Ledamöter

Ersättare

C
S

SJVP
FI

Magnus Stålnacke
Kenneth Nilsson

Per Eriksson
Gunilla Kangas

Esrange lokala samrådskommitté
Ledamot

Ersättare

C

M

Gunnar Selberg

Stefan Sydberg

Sámi Teáhter
Ledamot
SJVP

Ersättare
Sten Nylén

Ombud

C

Jimmy Johansson

Ombudsersättare

C

Gunnar Selberg

SJVP

Dick Vånsjö

Tornedalsrådet
Ledamöter

Ersättare

C
KD
S

C
C
V

Yngve Mannela
Rut Thylin
Hugo Haara

Mirja Niva
Bengt Niva
Sten Stridsman

Styrelsen för Tornedalsrådet

Justerandes sign

Ledamot

Ersättare

C

SJVP

Gunnar Selberg

Dick Vånsjö

Utdragsbestyrkande
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Sparbanksstiftelsen Norrbotten
Ombud
C
S

Gunnar Selberg
Anders Tano

Jukkasjärvi sockens belysningsförening
Ledamot
C

Ersättare
Katarina Hjertell

MVT

Bordläggning

Jukkasjärvi sockenallmänning och Vittangi bysamfällighet
Ombud
SJVP

Ombudsersättare
Ulf Isaksson

MVT

Bordläggning

Kiruna Folkets Hus och park
Revisor
C

Revisorersättare
Yngve Mannela

M

Irma Rinne

Vittangi Folkets Hus
Revisor
C

Revisorersättare
Yngve Mannela

KD

Isak Töyrä

Bad- och tvättstugeföreningar
C
C
C
M

Justerandes sign

Mirja Niva
Thore Johansson
Thore Johansson
Rickhard Lantto

Lannavaara
Övre Soppero
Lainio
Parakka

Utdragsbestyrkande
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Sparbanken Nord
Huvudmän
C
C
SJVP
S
S

Thore Johansson
Mirja Niva
Per Eriksson
Siv Gunillasson-Sevä
Anders Tano

Kommuninvest ekonomisk förening
Ombud
M

Ombudsersättare
Stefan Sydberg

C

Gunnar Selberg

Svenska Kommunförsäkrings AB
Ombud
C

Ombudsersättare
Gunnar Selberg

SJVP

Dick Vånsjö

Svenska Kommunförsäkrings ABs styrelse - Nominering
Nominering:
Ann-Catrin Fredriksson (-)

Stiftelsen Kiruna Samegård
Ombud
C

Justerandes sign

Gunnar Selberg

Utdragsbestyrkande

900

Sida
19

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 126 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-10

2018.00084

Sida
20

900

Stiftelsen Kiruna Samegårds styrelse - Nominering
Nominering:
V
S

Lars Gunnestam
Magnus Hilmér

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2018-12-03, § 1, från kommunfullmäktiges valberedning av vilket framgår
valberedningens ordförande Annica Henelund (C) informerar att Centerpartiet, Sjukvårdspartiet,
Moderaterna och Kristdemokraterna ingår i valteknisk samverkan mandatperioden 2019-2022.
Mats Taaveniku (S) informerar att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt
initiativ ingår i valteknisk samverkan mandatperioden 2019-2022.
Valberedningen föreslår
att

val av ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder m m utses enligt förslag

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Annica Henelund (C)

att

Karin Westergren (S) är inte valbar till Konstmuseet i Norr då hon inte är med i Kiruna
kommunfullmäktige

att

Bo Ek (SJVP) är redan invald i Konstmuseet i Norr för Region Norrbottens fullmäktige
varför Sjukvårdspartiet får utse ny ersättare

att

valberedningens förslag vad gäller val av insynspolitiker Kjell Paulsson (SD) och Agneta
Paulsson (SD) utgår då de avsagt sig samtliga politiska uppdrag

att

val av Pulsujärvivägens styrelse utgår då deras mandatperiod pågår till 2019-12-31

av

Peter Alex (FI)

att

valberedningens förslag ändras vad gäller ersättare i miljö- och byggnämnden där Arvid
Åhrberg (F) utses istället för Peter Alex (FI) och ersättare i styrelsen för Malmfältens
folkhögskola där Gunilla Kangas (F) utses istället för Malin Järvinen (FI)

att

valberedningens förslag återremitteras då den är ojämnställd mellan män och kvinnor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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av

Mats Taaveniku (S)

att

valberedningens förslag bifalles

att

valberedningens förslag ändras vad gäller ersättare i Konstmuseet i Norr där Kenneth
Nilsson (S) utses till ledamot istället för ersättare och uppdraget bordläggs

Yttranden i kommunfullmäktige: Kenneth Stålnacke (KIP), Stefan Sydberg (M), Gunnar Selberg (C),
Sten Nylén (-), Peter Stenberg (KD), Per-Gustav Idivuoma (SL) och Mats Fredlund (SD)
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagda yrkanden
______

Justerandes sign
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Ordning för inkallande av ersättare
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa ordningen för inkallade av ersättare för perioden 2019-2021 enligt följande:
att C, SJVP, M och KD utgör en samverkansgrupp,
- ledamot från C, SJVP, M och KD i kommunstyrelsen och i nämnder ersätts i första
hand inom egen partibeteckning och i andra hand enligt fastslagen ordning i
voteringslista
att S, V, SL och FI utgör en oppositionsgrupp,
- ledamot i kommunstyrelsen ersätts i första hand från FI, i andra enligt fastslagen
ordning i voteringslistan
- ledamot i kultur- och utbildningsnämnden ersätts i första hand av FI och i andra hand
enligt fastslagen ordning i voteringslistan
- ledamot i socialnämnden ersätts i första hand av V, i andra hand av SL och tredje
hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan
- ledamot i miljö- och byggnämnden ersätts i första hand av FI och i andra hand enligt
fastslagen ordning i voteringslistan
- ledamot i valnämnden ersätts i första hand av V och i andra hand enligt fastslagen
ordning i voteringslistan

Beskrivning av ärendet
Enligt Kommunallagen 6 kap 16 § och 17 § ska kommunfullmäktige besluta om ordningen för
ersättarnas inkallelse och tjänstgöring i styrelser och nämnder. Om ersättarna inte väljs proportionellt,
ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra.
Hantering av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2018-12-03, § 2, att för perioden 2019-2021 fastställa
ordningen för inkallade av ersättare enligt förslag.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunfullmäktiges valberednings förslag föreligger
_____
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Avtal om försäljning av del av kvarter 10 i nya stadskärnan samt avtal om uppförande av
parkeringshus samt parkeringsköp, stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till köpeavtal, entreprenadavtal samt avtal om parkeringsköp

att

inarbeta ett nytt objekt Parkeringshus i kommunstyrelsens investeringsbudget år 2019,
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-11-05 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår ett förslag till avtal
om försäljning av del av kvarter 10 för uppförande av hotell har träffats med Smebab AB (dotterbolag
till Skanska AB). Hotellet kommer att uppföras av Skanska AB. Samtidigt med hotellet föreslår
stadsbyggnadsförvaltningen att ett kommunalt parkeringshus uppförs i kvarteret och ett förslag till
entreprenadavtal har upprättats med Skanska AB om detta. Parkeringshusets läge är bra för besökande
till kulturhus, länskonstmuseum och även handeln i stadskärnan. Hotellets parkeringsbehov löses
genom avtal om parkeringsköp.
Stadsbyggnadsförvaltningen har med stöd av markanvisningsavtal förhandlat med Skanska AB om
byggnation i kvarter 10. Parterna är överens om att en lämplig byggnation i kvarteret är ett hotell och
ett kommunalt parkeringshus. Parkeringshuset och hotellet har gemensamma bärande konstruktioner
och vitala byggnadsdelar samt även ett direkt funktionsmässigt samband. Färdigställandet måste samordnas så att parkeringshus och hotell kan tas i bruk samtidigt. Av de skälen föreslås att kommunen
träffar entreprenadavtal med Skanska AB om uppförandet av de delar av parkeringshuset som måste
uppföras tillsammans med hotelldelen. De återstående arbetena avser kommunen att upphandla.
Förslag till köpeavtal avseende hotellfastigheten och entreprenadkontrakt avseende parkeringshuset
innebär att samma entreprenör uppför båda byggnaderna i ett sammanhang.
För att klara parkeringsbehovet för hotellet har Skanska träffat avtal om parkeringsköp av 31 parkeringsplatser. Det innebär att hotellets gäster kan nyttja kommunala parkeringar mot erläggande av
gällande avgift. Köpeskillingen för hotellfastigheten har bestämts i enlighet med villkoren i markanvisningsavtalet. Hänsyn har tagits till hur projektet bidrar till stadens utveckling och till att projektet har
bättre energiprestanda än gällande krav. Hänsyn har också tagits till att Skanska svarar för att ta bort
torven i kvarteret. Normalt har kommunen svarat för och bekostat det för att möjliggöra byggnation i
respektive kvarter.
Parkeringshuset har enligt bygglovsansökan 172 platser i sex våningar. Kostnaden för uppförandet av
parkeringshuset i enlighet med entreprenadavtalet uppgår till 60 085 000 kr. Fakturering kommer att
ske månadsvis och vara prestationsbunden. Byggstart är planerad våren 2019 med färdigställande
under 2020.
Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 10 120 000 kronor. Bolaget skall utöver det betala
planavgift och kostnad för att avstycka det överlåtna området. Kommunstyrelsen har möjlighet att
besluta om godkännandet av köpeavtalet, men med hänsyn till att avtalen utgör en helhet föreslås att
kommunfullmäktige beslutar om samtliga avtal.
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 312, att förslag till köpeavtal, entreprenadavtal samt avtal om
parkeringsköp godkänns samt att ett nytt objekt Parkeringshus inarbetas i kommunstyrelsens
investeringsbudget år 2019, uppdragsverksamhet kommunala fastigheter.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Parkeringsköp inom nya Kiruna centrum, stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa parkeringsköpsavgiften till 145 000 kronor, exklusive moms per parkeringsplats

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-10-25 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att kommunfullmäktige behandlade 2016-05-30 frågan om parkeringslösningar i den nya stadskärnan. Det beslut
fullmäktige antog innebar i korthet att kommunen ska svara för anläggningskostnaden för de parkeringsplatser som behövs för att täcka behovet hos besökare till handeln och stadskärnan.
För parkeringsbehov som föranleds av hotell och kontorsarbetsplatser krävs så kallat parkeringsköp i
annan parkeringsanläggning om fastighetsägaren inte tillgodoser parkeringsbehovet inom det egna
kvarteret. För boende ansvarar respektive fastighetsägare för att anordna parkeringsplatser. I vissa av
kvarteren är grundförhållandena sådana att underjordisk parkering kan komma att bli mycket kostsam.
Här finns en öppning för att fastighetsägare tillgodoser de boendes parkeringsbehov i en kommunal
anläggning alt en gemensam med ett annat kvarter.
Kommunfullmäktige gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för
byggande av parkeringshus i enlighet med ovanstående. De uppskattningar som gjorts visar att det
sammantaget kommer att finnas ett behov av ca 700 parkeringsplatser för bebyggelsen inom området
för torg och handelsgata, utöver de platser som byggherrarna anlägger för att täcka kvarterens egna
behov. För de ca 700 platserna förutsätts att avtal om parkeringsköp träffas med kommunen, varav ca
hälften av platserna avser parkeringskrav för stadshuset och kulturhuset. Parkeringsköpen kan göras i
parkeringshus eller på kommunalt parkeringsområde som är anlagt på kvartersmark avsedd för
parkering. För att få bygglov måste byggherren anordna det antal parkeringsplatser som krävs enligt
kommunens parkeringsprogram. För att kommunen ska kunna erbjuda parkeringsköp, måste
parkeringsplatserna vara belägna på kvartersmark.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 313, att parkeringsköpsavgiften fastställs till 145 000 kronor,
exklusive moms per parkeringsplats.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Bergman (V) med bifall av Stefan Sydberg (M)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S), Sten Nylén (-), Elisabeth Persson Holmdén (S),
Gunnar Selberg (C), kommunchef Peter Niemi
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Avtal om ersättning för parkering till nya Stadshuset, stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslaget till avtal avseende ersättning av parkering inom Tätörten 3

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-11-07 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att ett förslag till
avtal om ersättning med 13 325 600 kr för parkeringen inom Tätörten 3, gamla Stadshuset, har träffats
med LKAB med stöd av träffade avtal bland annat Gränsdragningslistan, bilaga 4 till Stadshusavtalet.
Vid det gamla stadshuset fanns 132 parkeringsplatser varav 36 i garage. Kostnaden för att anlägga en
markparkering varierar men ligger mellan 30 000-40 000 kr inklusive motorvärmare.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 314, att förslaget till avtal avseende ersättning av parkering
inom Tätörten 3 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Beräkningsunderlag till budget 2019-2021
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 2019-2021 till 22 958 för
2019, till 23 020 för 2020 och till 23 020 för 2021

att

till budget 2019-2021 använda SKL Cirkulär 18:48 som beräkningsgrund för skatte- och
statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra
- budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 360 223 tkr för 2019, 1 387 467 tkr
för 2020 och 1 413 734 tkr för 2021
- budget för generella statsbidrag till 112 203 tkr för 2019, 116 347 tkr för 2020 och
134 450 tkr för 2021
- budget för kommunal fastighetsavgift till 55 804 tkr för perioden 2019-2021

att

till budgeten för det generella statsbidraget kallat ”välfärdsmiljarderna” använda SKL:s
fördelning för 2019 preliminärt 2019-2020, vilket ger 13 800 tkr för 2019, 8 280 tkr för
2020

att

därmed fastställa preliminära intäkter till 1 542 029 tkr för 2019, 1 567 898 tkr för 2020
och 1 603 987 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 SKLs beräkningsgrund för arbetsgivaravgiften 2019 vilken är 39,15 procent

att

använda SKLs cirkulär 18:5 som beräkningsgrund för internräntan 2019 vilket är 1,5
procent enligt cirkulär

att

revidera budget för 2019-2021 vid behov när den nya regeringen fastställt sin budget

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-10-08 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. Ny prognos som kan ändra
förutsättningarna för skatter och statsbidrag kommer 2018-10-19. För beräkning av statsbidrag,
arbetsgivaravgifter och kapitaltjänstkostnader i budgetarbetet behövs vissa beräkningsunderlag
fastställas såsom internränta, arbetsgivaravgift och befolkningssiffra till prognosunderlagen.
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Hantering av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-11-20 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 18:48.
Det som har försvårat beräkningen i år är att ingen ny regering har valts och en övergångsbudget är
lagd av sittande regering. Den övergångsbudget som finns som förslag är avskalad och betydande
statsbidrag är borttagna. Den är inte heller tagen i riksdagen och andra förslag finns från övriga partier.
Med den bakgrunden har Kiruna kommun lagt en försiktig budget för åren 2020-2021 och budgeten
kan komma att revideras kvartal 1 2019 när ny regering valts och ny budget är tagen.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 321, att befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget
2019-2021 fastställs till 22 958 för 2019, till 23 020 för 2020 och till 23 020 för 2021, att till budget
2019-2021 använda SKL Cirkulär 18:48 som beräkningsgrund för skatte- och statsbidragsintäkter vilket
ger med ovanstående befolkningssiffra - budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 360 223
tkr för 2019, 1 387 467 tkr för 2020 och 1 413 734 tkr för 2021 - budget för generella statsbidrag till 112
203 tkr för 2019, 116 347 tkr för 2020 och 134 450 tkr för 2021 - budget för kommunal fastighetsavgift
till 55 804 tkr för perioden 2019-2021, att till budgeten för det generella statsbidraget kallat ”välfärdsmiljarderna” använda SKLs fördelning för 2019 preliminärt 2019-2020, vilket ger 13 800 tkr för 2019,
8 280 tkr för 2020, att därmed fastställa preliminära intäkter till 1 542 029 tkr för 2019, 1 567 898 tkr
för 2020 och 1 603 987 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 SKLs beräkningsgrund
för arbetsgivaravgiften 2019 vilken är 39,15 procent, att använda SKLs cirkulär 18:5 som beräkningsgrund för internräntan 2019 vilket är 1,5 procent enligt cirkulär samt att budget för 2019-2021
revideras vid behov när den nya regeringen fastställt sin budget.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Ekonomichef Gun Nilsson kommunkontoret och Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Taxor och avgifter 2019, kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa kultur- och utbildningsnämndens taxor avgifter 2019 enligt förslag 2018-05-02
inklusive bilaga

att

taxor och avgifter börjar gälla 2019-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2018-05-18, § 59, från kultur- och utbildningsnämnden av vilken framgår förslag
till taxor och avgifter för nämnden.
Av förvaltningens skrivelse 2018-05-02 framgår nedan förslag till beslut:
att

taxor och avgifter avseende bibliotek, kulturskola, kulturskolans lokaler, bildsamling samt
lotteritillstånd behålls oförändrade

att

måltidsverksamhetens avgifter höjs med 2 % från 2018 års nivå i enlighet med förväntad
prisökning avseende livsmedel

att

skolmåltiders/förskolemåltiders gästluncher undantas från prishöjningen och behåller
priset 60 kr inkl moms (justeras till 53,57 exklusive moms)

att

måltidsverksamhetens taxor och avgifter kompletteras med fritids lunch specialkost
vuxna, familjedaghem lunch specialkost pedagoger, äldreomsorg anhörig lunch samt
äldreomsorg anhörig middag

att

måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus justeras enligt avtal med Norrbottens
Läns Landsting

att

hyror för Måltidsverksamhetens och skolsalarnas lokaler justeras till närmaste
femkrona i jämförelse med 2018 års nivå

att

hyror av klassrum jämställs över kommunen med hyra av klassrum, specialsal och
samlingssal

att

separata avtal om hyra till affärsdrivande verksamheter tecknas av respektive
ansvarsområde i samråd med centrala skolkansliet. Intäkterna tillfaller ansvarsområdet
om det inte krävs anpassningar av exempelvis lokalerna. Moms enligt lag tillkommer.

att

maxtaxa fortsatt tillämpas inom förskolan och fritidshemmet enligt Skolverkets
förordning avseende fastställda avgiftsnivåer för förskola och fritidshem

Ungdomsverksamhet i Kulturskolans danssalar definieras av att:
1. aktiviteten skall bedrivas av godkänd ungdomsorganisation,
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2. mer än 50 % av deltagarna skall vara mellan 5-20 år,
3. minst tre av deltagarna skall vara mellan 5-20 år.
Avgift för särskild prövning får inte tas ut för:
1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i
årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,
2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte satts
enligt 15 kap. 27 § skollagen (2010:800),
3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,
4. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning
efter validering, eller
5. den som efter avslutad kurs inom utbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800)
inte har nått upp till nivån för betyget E. Förordning (2011:535).
Förutom försäljning till externa kunder påverkas kommunens egna verksamheter av måltidsverksamhetens avgiftsökning så som fritids, förskola, familjedaghem, förberedelseklass, äldreomsorg, hemtjänst
och omsorgen.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

anta ”Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden 2019”,
daterad 2018-05-02 inkl. bilaga såsom sitt eget förslag till kommunfullmäktige

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 322, att kultur- och utbildningsnämndens taxor avgifter 2019
antas enligt förslag 2018-05-02 inklusive bilaga samt att taxor och avgifter börjar gälla 2019-01-01.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Taxor och avgifter 2019, miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa bygglovstaxan för år 2019 enligt förslag förutom bygglovstaxan för fritidshus
som halveras samt bygglovstaxan för en- och tvåbostadshus som återremitteras

att

återremittera ärendet för den del som gäller halvering av bygglovstaxan för en- och
tvåbostadshus för att ta fram förvaltningens analys vad en halvering innebär

att

ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att se över bygglovstaxan och regelverk med syfte
att förenkla och sänka kostnaderna ytterligare

att

fastställa bygglovskontorets administrationskostnad till 900 kronor

att

införa en fast avgift om 3 137 kronor för kungörelse i Norrländska Socialdemokraten samt
Norrbottens Kuriren samt att årligen revidera den fasta avgiften

att

fastställa räddningstjänstens taxa för främmande tjänster 2019

att

fastställa ny taxa för tillsyn enligt Miljöbalken

att

bibehålla taxa för livsmedelskontroll

att

taxor och avgifter ska gälla från 2019-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2018-04-19, § 84, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att förvaltningen
har sett över den gällande bygglovstaxan för eventuella justeringar och åtgärder inför år 2019.
Vid genomgång av taxan kan det konstateras att en större översyn av den kommer behöva göras då
avgifterna i princip har legat lika i flera år och inga indexuppräkningar har gjorts. Man behöver även
göra en översyn för att gå igenom områden där avgifterna kan tolkas olika och oklarheter förekommer.
De fasta kostnaderna ändras inte i pris från föregående taxa 2018. De formelberäknade kostnaderna
påverkas däremot av de gällande prisbasbeloppet i socialförsäkringsbalken 2010:110, källa: SCB.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

föreslår kommunfullmäktige att anta bygglovstaxan för år 2019.

att

bygglovskontorets administrationskostnad fastställs till 900 kronor

att

införa en fast avgift om 3 137 kronor för kungörelse i Norrländska Socialdemokraten samt
Norrbottens Kuriren

att

den fasta avgiften revideras årligen
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Föreligger protokoll 2018-05-24, § 105, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att förvaltningen har tagit fram förslag på prislista för räddningstjänstens främmande tjänster från och med
2019-01-01.
Förändring av prislistan har skett vid hyra av slang som höjs till 250 kr för första veckan och
påföljande veckor 100 kr, inklusive tvätt (F.3). Tidigare har priset varit vid hyra av slang 210 kr/styck/
vecka, tillkommer tvättning av slang 207 kr/styck. Priset har justerats till en skälig taxa, för att vid hyra
av slang så är hyrestiden oftast en längre tid.
Även vid hyra av strålrör, grenrör, brandpostarmatur och övrig slangarmatur har förändring skett till
ett pris av 150 kr/styck/vecka och påföljande veckor 100 kr/styck/vecka, (F.5). Tidigare taxa 78 kr/
styck/dygn. Även där är hyrestiden en längre tid och priset är där av justerat till en skälig taxa.
Priserna är indexreglerade enligt AKI och KPI basmånad september. Taxan för brandfarliga och
explosiva varor är reglerad enligt prisbasbeloppet.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

miljö- och byggnämnden antar skrivelsen prislista 2019 Kiruna Räddningstjänst som sin
egen

att

prislista 2019 Kiruna räddningstjänst skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut

Föreligger protokoll 2018-06-21, § 173, från miljö- och byggnämnden av vilken framgår Miljöprövningsförordning (2013:251) har genomgått förändringar som trätt i kraft 2017-01-01. I samband med
dessa förändringar har verksamhetskoder ändrats och vissa miljöfarliga verksamheter har fått ändrade
beskrivningar, produktionsmängder och prövningsnivåer. Taxebilaga 2 som ligger till grund för de
årliga miljötillsynsavgifterna bygger på Miljöprövningsförordningen (2013:251) och behöver därför
också genomgå förändringar. I samband med genomgången av taxebilaga 2 har samtliga U-verksamheter förutom två tagits bort.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta förslaget till ny taxa för tillsyn enligt Miljöbalken från och med 2019-01-01

att

överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

att

taxan enligt Miljöbalken med tillhörande taxebilagor publiceras på Kiruna kommuns
officiella hemsida

Föreligger protokoll 2018-09-13, § 203, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att timtaxan är
idag 1 100 kr/timme för planerad livsmedelskontroll samt 800 kr/timme för uppföljande kontroll.
Avgift för registrering av livsmedelsverksamhet ligger på 800 kronor. Enligt livsmedelslagstiftningen
skall all offentlig livsmedelskontroll vara självfinansierad. Nuvarande taxa har gällt sedan 2016-01-01.
Sedan dess har det skett en minskning av antalet planerade kontrolltimmar samt en förbättring av
bokföringen av kostnaderna för livsmedelskontrollen. 2017 var resultatet 25 tkr över beräknat nollresultat. Att taxan nu föreslås kvarstå baseras på att inkomster och utgifter fortsatt förväntas vara i
balans med bibehållna taxenivåer.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

miljö- och byggnämnden beslutar om att anta förslaget till bibehållen taxa för livsmedelskontroll från och med 2019-01-01

att

miljö- och byggnämnden beslutar om att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2018-10-15, § 3, att bygglovstaxan för år 2019 fastställs, att bygglovskontorets administrationskostnad fastställs till 900 kr, att en fast avgift om 3 137 kr införs för kungörelse i
Norrländska Socialdemokraten samt Norrbottens Kuriren samt att den fasta avgiften revideras årligen,
att räddningstjänstens taxa för främmande tjänster 2019 fastställs, att ny taxa för tillsyn enligt
Miljöbalken fastställs, att taxa för livsmedelskontroll bibehålls samt att taxor och avgifter ska gälla från
2019-01-01.
Föreligger protokoll 2018-10-25, § 238, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att i kommunens bygglovstaxa finns delar som berör miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen. I en del som
berör kommunstyrelsen har stadsbyggnadsförvaltningen inkommit med en begäran om en ändring av
tabell 8 i taxan. Denna tabell föreskriver att planavgift framgent skall tas ut även för So-planer istället
för som tidigare bara för S-planer.
I Tabell 8. Planavgift vid lovprövning mot detaljplan.
För detaljplan där kostnad för upprättandet inte har slutreglerats vid beslut om antagande tas planavgift ut vid beslut om bygglov. Alla antagna detaljplaner är namnsatta med ett aktnummer som är
fastställt av Lantmäteriet samt en kommunbeteckning i form av R/S/SE/SO - följt av ett nummer. Av
kommunbeteckningen framgår om planavgift ska tas ut eller ej. Planavgift tas ut för detaljplaner med
beteckningen S och So. Beteckning R är äldre planer som bedömts vara slutreglerade, SE är finansierad
av exploatör sedan tidigare planavtal.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta förslaget till reviderad bygglovstaxa som eget förslag för vidare befordran till
kommunstyrelsen för beslut

Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 323, att bygglovstaxan för år 2019 fastställs enligt förslag
förutom bygglovstaxan för en- och tvåbostadshus som halveras, att miljö- och byggnämnden får i
uppdrag att se över bygglovstaxan och regelverk med syfte att förenkla och sänka kostnaderna
ytterligare, att bygglovskontorets administrationskostnad fastställs till 900 kronor, att en fast avgift om
3 137 kronor införs för kungörelse i Norrländska Socialdemokraten samt Norrbottens Kuriren samt att
den fasta avgiften revideras årligen, att räddningstjänstens taxa för främmande tjänster 2019 fastställs,
att ny taxa för tillsyn enligt Miljöbalken fastställs, att taxa för livsmedelskontroll bibehålls samt att
taxor och avgifter ska gälla från 2019-01-01.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
Justerandes sign
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av

Sten Nylén (-)

att

bygglovstaxan för fritidshus halveras

av

Gunnar Bergman (V)

att

kommunstyrelsens förslag avslås vad gäller halvering av bygglovstaxa för en- och
tvåbostadshus

Mötet ajourneras i 5 minuter.
Mötet återupptas.
av

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

att

ärendet återremitteras för den del som gäller halvering av bygglovstaxan för en- och
tvåbostadshus för att ta fram förvaltningens analys vad en halvering innebär

Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL), Mats Fredlund (SD), Peter Alex (FI) och
Lars Törnman (S)
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet vad gäller halvering av bygglovstaxan för en- och
tvåbostadshus ska avgöras idag eller senare och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras senare
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag i övrigt föreligger
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Sten Nyléns tilläggsyrkande 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 Sten Nyléns yrkande bifalles röstar ja
De som röstar i enlighet med Sten Nyléns yrkande avslås röstar nej
Voteringen utfaller med 24 ja-röster, 20 nej-röster och en avstår i enlighet med bilagd voteringslista
______
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Taxor och avgifter 2019, kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2019 enligt förslag med den
ändringen att
- avgiften för lokaltrafikens busskort bibehålls på 100 kr
- fritidstaxa, rad 18, Lombia ishall Konferenslokal förening ändras från 150 kr per timme
till 60 kr per timme för ungdom och 150 kr per timme för vuxen
- fritidstaxa, rad 34, Matojärvi idrottsplats Föreningsarrangemang ändras från 1 400 kr
per dag till 500 kr per dag
- fritidstaxa, rad 37, Matojärvi idrottsplats Konferenslokal (stadionbyggnad) förening
ändras från 150 kr per timme till 60 kr per timme för ungdom och 150 kr per timme för
vuxen

att

taxor och avgifter börjar gälla 2019-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-10-10 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunkontoret har
tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2019 för att uppfylla kommunallagens krav på självkostnadstäckning för de respektive
taxorna.
Merparten av alla taxor och avgifter kvarstår på 2019 års nivå, det vill säga ingen generell taxehöjning
är genomförd. På några punkter föreslås dock justeringar vilket översiktligt redovisas i nedan tabell.
Beräkningsgrund för plan- och gistaxorna kvarstår oförändrad.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Plan- och



utsträckning täcka kostnaderna för korthanteringen. Försäljningsperioden

exploateringsavdelningen
Tillväxtavdelningens

Höjd taxa för lokaltrafikens busskort från 100 till 200 kr för att i större
är från september och ett år framåt, dvs inte för ett ordinarie kalenderår.



arbetsmarknadsenhet

Avgifter för försäljning av fika i gamla stadshuset utgår då verksamheten
upphört och restaurangen i nya stadshuset drivs i privat regi.

Kommunkontoret
Kommunkansli

Badhus och sporthall

Justerandes sign



Omarbetning av taxor för utlämnande av allmän handling så att taxan ligger
i linje med avgiftsförordningen.



Höjd badavgift i på badhuset i Kiruna för att täcka en del av verksamhetens
kostnadsökningar och därmed minska underskottet.

Utdragsbestyrkande
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Nya taxor för liftkort med anledning av investeringen i ny sittlift i
Luossabacken som möjliggör verksamhet även under barmarksperioden.

Kommunala
uppdragsverksamheten fritid

Sittliften möjliggör även för turister och personer med begränsad rörlighet
att besöka Luossatoppen för att sommartid se midnattssol och vintertid
norrsken.

Hantering av ärendet
Föreligger reviderat taxeförslag från kommunkontoret för kommunala uppdragsverksamhet fritid.
Revideringen avser en höjning med 600 kr per tillfälle för föreningsarrangemang med entréavgift
inklusive konferenslokal på Lombia ishall. Ny avgift för konferenslokal på Lombia ishall som läggs på
samma nivå som konferenslokalen på Matojärvi med 150 kr.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 324, att taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2019
enligt förslag fastställs med den ändringen att - avgiften för lokaltrafikens busskort bibehålls på 100 kr,
- fritidstaxa, rad 34, Matojärvi idrottsplats Föreningsarrangemang ändras från 1 400 kr per tillfälle till
500 kr per tillfälle, - fritidstaxa, rad 37, Matojärvi idrottsplats Konferenslokal (stadionbyggnad) förening ändras från 150 kr per dag till 60 kr per dag samt att taxor och avgifter börjar gälla 2019-01-01.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles med den ändringen att fritidstaxa, rad 18, Lombia
ishall Konferenslokal förening samt fritidstaxa, rad 37, Matojärvi idrottsplats
Konferenslokal (stadionbyggnad) förening fastställs till 60 kr per timme för ungdom och
150 kr per timme för vuxen

Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Stefan Sydbergs ändringsyrkande skall bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma
Ordföranden konstaterar att i övrigt föreligger kommunstyrelsens förslag
______
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Taxor och avgifter 2019, socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

justera prislistan för SAVO:s verksamheter enligt KPI (1,8 %) och med ytterligare
justering efter verksamhetens behov

att

anta förslaget om oförändrad beräkning av egenavgiften för färdtjänst. Länstrafikens taxa
för 2018 med ett påslag om 75 % och med en subvention med 2*20% på färdtjänsttaxan.
Ytterligare 40 % rabatt ges via rabattkort, vid regelbundna återkommande, ej nöjesrelaterade, resor, utan avrundning till närmaste 5 krona

att

avgifterna förblir oförändrade för alkoholhandläggningen, detaljhandel med tobak,
detaljhandel med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl, detaljhandel med
elektroniska cigaretter och kunskapstest

att

fastställa avgift för besök hos kommunens familjerådgivare till 500 kr per besök samt att
samma avgift tas ut vid uteblivande utan avbokning

att

egenavgifterna för hemsjukvårdens hjälpmedel fortsätter följa Region Norrbottens
avgifter, med undantaget att kommunen inte har någon avgiftsbefrielse för brukare på
85+

att

behålla avgiften för hemsjukvårdspatienter med 250 kr per månad

att

debitera en avgift med 300 kr för insatser utförda av hemgångsteam under maximalt 14
dagar

att

omsorgsavgifter för hemtjänst är en tjugondel av maxtaxan

att

maxtaxan utgör en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet

att

omsorgsavgiften för vård- och omsorgsboende motsvaras av maxtaxan

att

höja avgiften för helkost inom särskilt boende och matlåda inom ordinärt boende för att
kunna täcka upp verksamhetens självkostnader

att

höja avgifterna för inköp och hushållstvätt med KPI 1,8 %

att

fakturera dödsboet en timtaxa beräknad på 0,80 % av prisbasbeloppet vid provisorisk
dödsboförvaltning samt åtgärder vid begravning

att

det för brukare som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt boende och som tackat
nej till erbjuden plats ska tillkomma en omsorgsavgift för boende med 70 kr per dygn

att

taxor och avgifter ska gälla från 2019-01-01

Justerandes sign
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Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2018-06-19, § 224, från socialnämnden av vilken framgår att de taxor och avgifter
som lyfts upp för beslut är egenavgifterna för färdtjänsten, vård- och omsorgstaxorna, hemsjukvårdens
hälso- och sjukvård samt taxa vid provisorisk dödsboförvaltning och begravningsåtgärder. Vad som
också lyfts upp för beslut är prislista inom SAVO:s verksamheter, avgifter inom hemsjukvårdens
hjälpmedel, avgift för hemgångsteam, alkoholhandläggningen, kunskapstest, avgift för detaljhandel
med tobak, avgift för detaljhandel med receptfria läkemedel, avgift för detaljhandel med folköl, avgift
för detaljhandel med elektroniska cigaretter, avgift för besök hos kommunens familjerådgivare samt
avgift för korttidsboende.
Socialnämnden beslutade 2007-05-22 att taxor och avgifterna inom socialförvaltningens verksamheter
ska justeras i samma nivå som konsumentprisindex. Det gällde dock inte alkoholhandläggningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-14 att anta Länstrafikens taxa för bussresor med ett påslag om
75 %. Det beslutades även att en subvention för färdtjänsten ska läggas till om 20 %. 2012-11-12
beslutades att ytterligare subventionera färdtjänstavgiften med 20 %.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att

justera prislistan för SAVO:s verksamheter enligt KPI (1,8 %) och med ytterligare
justering, enligt bilaga, efter verksamhetens behov

att

anta förslaget om oförändrad beräkning av egenavgiften för färdtjänst. Länstrafikens taxa
för 2018 med ett påslag om 75 % och med en subvention med 2*20% på färdtjänsttaxan.
Ytterligare 40 % rabatt ges via rabattkort, vid regelbundna återkommande, ej nöjesrelaterade, resor, utan avrundning till närmaste 5 krona

att

avgifterna förblir oförändrade för alkoholhandläggningen, detaljhandel med tobak,
detaljhandel med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl, detaljhandel med
elektroniska cigaretter och kunskapstest

att

avgift för besök hos kommunens familjerådgivare beslutas till 500 kr per besök samt att
samma avgift tas ut vid uteblivande utan avbokning

att

egenavgifterna för hemsjukvårdens hjälpmedel fortsätter följa landstingets avgifter, med
undantaget att kommunen inte har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+

att

behålla avgift för hemsjukvårdspatienter med 250 kr per månad

att

debitera en avgift med 300 kr för insatser utförda av hemgångsteam under maximalt 14
dagar

att

omsorgsavgifter för hemtjänst är en tjugondel av maxtaxan

att

maxtaxan utgör en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet

att

omsorgsavgiften för vård- och omsorgsboende motsvaras av maxtaxan
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att

höja avgiften, enligt bilaga, för helkost inom särskilt boende och matlåda inom ordinärt
boende för att kunna täcka upp verksamhetens självkostnader

att

höja avgifterna för inköp och hushållstvätt med KPI 1,8 %

att

en timtaxa beräknad på 0,80 % av prisbasbeloppet faktureras dödsboet vid provisorisk
dödsboförvaltning samt åtgärder vid begravning

att

återremittera förslaget för förtydligande: ”för brukare som vistas på korttidsboende i
väntan på särskilt boende skall tillkomma en kostnad för boendet”

Föreligger vidare protokoll 2018-08-28, § 260, från socialnämnden av vilket framgår att nämnden
kompletterar beslutet 2018-06-19, § 224, gällande avgift för brukare som bor på korttidsboende i
väntan på särskilt boende.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att

det för brukare som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt boende och som tackat
nej till erbjuden plats skall tillkomma en omsorgsavgift för boende med 70 kr per dygn

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 325, att socialnämndens taxor och avgifter fastställs enligt
förslag.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Slamtaxa 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa slamtaxa för år 2019 enligt förslag 2018-08-29

att

taxan ska gälla från 2019-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2018-08-29, § 89:5, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att
styrelsen beslutar godkänna förslaget till slamtaxa 2019 på 0 % ökning samt upprätta två nya taxor för
tunga lock 500 kr och bomkörning 500 kr.
Fast boende och fritidshus kan välja att ha ordinarie tömning upp till tre gånger per år. För fast boende
är en tömning per år ett minimikrav. Fritidshus kan få dispens och ha tömning enbart vartannat år om
behov inte föreligger oftare. Ordinarie slamtömningsavgift avser tömning av slam från hushållsspillvatten upp till en maximal volym av 7 m3. Tömning utöver 7 m3 debiteras enligt extra slamtömning.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 326, att slamtaxa för år 2019 fastställs enligt förslag
2018-08-29 samt att taxan ska gälla från 2019-01-01.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Va-taxa 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att

höja VA-taxa för år 2019 med 7 % och fastställa taxan enligt förslag 2018-08-29

att

taxan ska gälla från 2019-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2018-08-29, § 89:6, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilken framgår att
styrelsen beslutar godkänna VA-taxa för år 2019 med en 7 % ökning.
För att täcka nödvändiga kostnader för Kiruna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska
ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter
enligt taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter),
brukningsavgifter (periodiska avgifter) och avgifter för abonnemang i träda.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 327, att VA-taxa för år 2019 höjs med 7 % och fastställs enligt
förslag 2018-08-29 samt att taxan ska gälla från 2019-01-01.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Lars Törnman (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Renhållningstaxa 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa renhållningstaxa för år 2019 enligt förslag

att

taxan ska gälla från 2019-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2018-09-26, § 102:1, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att
styrelsen beslutar att godkänna renhållningstaxa år 2019 med taxehöjning på 0 % samt differentierad
taxa för kärlstorlek.
Alla avgifter i avfallstaxan är inklusive moms. Bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i
Kiruna kommuns avfallsföreskrifter. Avgifterna för hantering av hushållsavfall består av en grundavgift
och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften varierar med behållarstorlek och hämtningsfrekvens.
Matavfallsinsamling är obligatorisk för villor, fritidshus och flerbostadshus och ingår i den rörliga
avgiften. Verksamheter har ännu inte möjlighet att välja matavfallsinsamling.
Hantering av ärendet
Föreligger reviderat förslag till renhållningstaxa från Tekniska Verken i Kiruna AB.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 328, att renhållningstaxa för år 2019 fastställs enligt förslag
samt att taxan ska gälla från 2019-01-01.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Lars Törnman (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Revisorernas anslagsäskande för år 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa driftbudgetramen för kommunens revisorer med 1 770 tkr för år 2019, 1 770 tkr
för år 2020 och 1 770 tkr för år 2021

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2018-10-25, § 1, från kommunens revisorer av vilket framgår att kostnaderna för
den kommunala revisionen utgörs i huvudsak av arvoden och ersättningar till de förtroendevalda
revisorerna, samt av ersättning till revisorernas upphandlade sakkunniga biträde, f n Kommunal Sektor
inom PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB), för dess biträde till de förtroendevalda revisorernas
granskningsinsatser.
Revisorernas äskande för 2019 års budget bygger på en analys av tidigare års kostnader för revision.
Det bör dock nämnas att kostnaden för revisionen kan variera från år till år vad gäller såväl behovet av
granskningar som utbildningsbehovet i revisionsgruppen, vilket i sin tur påverkar utfallet i förhållande
till den interna budgetfördelningen. Vad gäller 2019 års kostnader för revisionen finns dessutom vissa
faktorer som kan påverka revisionens behov av resurser i och med den nya mandatperioden. I dagsläget
vet revisorerna inte hur många revisorer som kommer att sitta i revisionsgruppen och revisorerna vet
inte heller hur många av revisorerna som kommer att vara nya som revisorer. En ny mandatperiod
innebär att revisionsgrupperna går dubbelt från årsskiftet fram till dess att årsredovisningen och
revisionsberättelsen för innevarande år är avlämnad, samt att nyvalda revisorer innebär ett ökat
utbildningsbehov.
Revisorerna har i detta läge inte tagit hänsyn till dessa okända faktorer i sitt budgetäskande vilket
innebär att revisorerna kan komma att återkomma till fullmäktige med kompletterande budgetäskande
beroende på hur valet av revisorer för den nya mandatperioden faller ut.
I äskandet har revisorerna tagit hänsyn till det avtal vi har med PwC om revisionsbiträde som medför
en uppräkning för revisionsbiträde utifrån kostnadsutveckling enligt AKI. Revisorerna har även tagit
hänsyn till ersättning för revision rörande Lapplands kommunalförbund som tas från respektive
revisionsgrupps anslag. Den exakta kostnaden för Kiruna kommun rörande Lapplands kommunalförbund varierar mellan åren, men revisorerna beräknar den till cirka 15 000 kr. Avslutningsvis har
revisorerna tagit hänsyn till ett generellt besparingskrav på 2 %.
Revisorerna beslutar
att

fastställa förslaget till budgetäskande för år 2019 till totalt 1 770 tkr enligt fördelning
nedan
Revisorernas budgetäskande för år 2019
Totalt, tkr

att
Justerandes sign

Äskande 2019, tkr

Budget 2018, tkr

1 770,0

1 806,0

överlämna förslaget till kommunfullmäktiges presidium för särskild beredning
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förklara paragrafen för omedelbart justerad

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mattias Timander (C)

att

driftbudgetramen för kommunens revisorer fastställs med 1 770 tkr för år 2019, 1 770 tkr
för år 2020 och 1 770 tkr för år 2021

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens yrkande
_____
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Nämndernas driftbudget 2019 samt flerårsplan 2020-2021
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsen medel om 4 459 tkr för år 2019, 4 226 tkr för år 2020
och 7 127 tkr för år 2021

att

tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram med medel om 750
tkr för år 2019

att

bifalla budgetöverföring från kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram om 4 000
tkr till kommunstyrelsens driftbudgetram, bidrag och medfinansieringar, för Konstmuseet
i Norr

att

bifalla budgetöverföring från socialnämndens driftbudgetram om 410 tkr till kommunstyrelsens driftbudgetram, personalavdelningen/bemanning- och rekryteringsenheten

att

inriktning för besparing av 2 % för nämnder och kommunstyrelse ska vara:
- att verksamheterna längst ut, för eleverna på förskolor och skolor, för de äldre på
boendena och inom hemtjänsten, för de svagaste grupperna etc, inte ska drabbas
negativt av ramminskningen med avseende på kvalitet
- att prioritera effektiviseringar och strukturförändringar
- att värdera och ompröva vilka verksamheter, funktioner och projekt som kommunen kan
undvara/avveckla
- att se över chefsstrukturen och chefsfunktioner med syftet att utvärdera behovet samt att
flytta resurserna närmare brukarna
- att inarbeta ett belöningssystem för personalen som uppmuntrar till sparsamhet
- att inom arbete med detaljplaner och bygglov får minskning av resurser endast ske i den
mån samma resultat/leverans kan upprätthållas
- att ännu högre prioritera samordning av resurserna inom koncernen
- att undersöka möjligheten att sänka kostnaderna med hjälp av alternativa driftsformer

att

utöver ovanstående inriktningar ska för kommunstyrelse även gälla:
- att en grundlig översyn ska göras av vad som är primära funktioner för att direkt stödja
kärnverksamheter samt kommunens myndighetsfunktioner och samhällsansvar
- att medlems-/serviceavgifter/medfinansieringar till externa organisationer endast
finansieras då förvaltningarna bedömer dessa som värdefulla för sina respektive
kärnverksamheter. Engagemang i rymdutveckling är undantagna från denna princip
- att avsluta medlemskapet i Norrbottens kommuner i samband med utgången av 2019

att

ge kommunkontoret och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag
till åtgärder samt risk- och konsekvensanalyser

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,
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-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 %
Nämnd (tkr)

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

-637
-1 442 554

0

0

Valnämnden
Summa ramar

att

2019

-1 426 001

-1 412 540

de kommunala bolagen ska minska sina kostnader för resor och logi med 40 % jämfört
med år 2018

Beskrivning av ärendet
Föreligger sammanställning från kommunkontoret över nämnderna och kommunstyrelsens tilläggsäskanden utöver tidigare fastställd budgetram.
Nämndernas driftbudgetäskanden 2019-2021 (tkr):
Nämnd/verksamhet
Kommunstyrelsen
Varav kommunkontoret
-Centrala poster (medfinansiering, medlemsavg*)
-Kommunkontorets avdelningar
-Uppdrag kommunala fastigheter
-Uppdrag gatu/park/VA
-Uppdrag fritid

2019

2020

2021

26 402

26 035

28 662

17 472

16 705

19 432

423

0

0

4 652

4 321

4 147

10 418

10 418

9 418

340

340

340

1 709

1 620

1 620

-70

6

3 907

8 930

9 330

9 230

Kultur- och utbildningsnämnden

32 221

33 410

34 357

Socialnämnden

14 000

12 500

12 000

Miljö- och byggnämnden

480

0

0

Överförmyndarnämnden

700

700

700

Revision-kommunfullmäktige

0

0

0

Valnämnden

0

0

0

73 803

72 645

75 719

-Lapplands kommunalförbund
Varav stadsbyggnadsförvaltningen

Summa äskanden för driftsbudget
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 330, att budgetöverföring från kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram om 4 000 tkr till kommunstyrelsens driftbudgetram, bidrag och medfinansieringar, för Konstmuseet i Norr bifalles samt att budgetöverföring från socialnämndens driftbudgetram om 410 tkr till kommunstyrelsens driftbudgetram, personalavdelningen/bemanning- och
rekryteringsenheten bifalles samt att samtliga verksamheter inom koncernen, utöver ovan minskade
ramar, ska sänka sina kostnader för resor och logi årligen med 40 % jämfört med år 2018.
Kommunstyrelsen föreslår vidare 2018-11-26, § 329, att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras medel om
4 459 kr för år 2019, 4 226 tkr för år 2020 och 7 127 tkr för år 2021 samt att driftbudgetramen för
kommunstyrelsen minskas med -5 % år 2019, -10 % för år 2020 och -15 % för år 2021 och därmed
fastställs driftbudgetramen för kommunstyrelsen, inklusive budgetöverföringar och tilläggsbudgetering, till 339 123 tkr för år 2019, 319 033 tkr för år 2020 och 304 444 tkr år 2021.
Föreligger kommunstyrelsens förslag till tilläggsbudgetering för åren 2019-2021 för styrelse och
nämnder enligt nedan:
Kommunstyrelsens driftbudgetäskanden (tkr):
Kommunkontoret
IT
IT
IT

Microsoft Service Center - Del II
Skapa en ny kommungemensam teknisk
plattform för den mobila arbetsplatsen
Skapa en ny kommungemensam teknisk
plattform för den mobila arbetsplatsen

2019

2020

2021

Förslag
till beslut

230

0

120

Avslag

650

650

650

Avslag

200

200

200

Avslag

IT

Skapa en ny kommungemensam teknisk
plattform för den mobila arbetsplatsen

670

670

670

Avslag

IT

System för loggning och analys av
säkerhetsintrång.

205

205

205

Avslag

IT

Tjänst - Tekniker för drift av utökad
infrastruktur i organisationen

150

150

150

Avslag

IT

Terminal server-licenser

50

50

50

Avslag

150

150

150

Avslag

250
400

150
400

150
400

Avslag
Avslag

250

250

250

Avslag

294
56
0

0
0
294

0
0
0

Avslag
Avslag
Avslag

Nano Learning. Skall diskuteras med ekonomiavdelningen för att bedöma om äskande skall
göras från It-avdelningen. Inga belopp.
Personal Införande av LISA, tillbud och olycksfall
Personal Kostnadsökning kst 803062
PERSONEC P: Indexuppräkning årliga prishöjPersonal ningar samt moduler som behövs för att följa
den tekniska utvecklingen
Info
Extern webb
Info
Tillgänglighetsanpassning
Info
Intranät
IT
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42
700
300
55

97
700
300
55

97
700
300
55

4 652

4 321

4 147

2019

2020

2021

LKF Driftsbidrag

-70

6

3 907

Summa

-70

6

3 907

Summa

Sida
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Avslag
Avslag
Avslag
Bifall

Centrala poster, Lapplands kommunalförbund:
Lapplands kommunalförbund

Förslag
till beslut
Bifall

Centrala poster medlemsavgifter:
Medlemsavgifter
Rådet för gränskommuner
Norrbottens kommuner (Fd Kommunförbundet
Norrbotten)
Norrbottens energikontor
Norrbottens handelskammare
Norrlandsförbundet
Rymdforum Sverige
Giron Sami Teahter
Stiftelsen Kiruna Samegård
Sveriges kommuner och landsting
Tornedalsrådet
Malmfältens folkhögskola
Föreningen Mönsterstaden
Filmpool Nord
Intresseföreningen Norrtåg
Coompanion Norrbotten
Kiruna in Swedish Lapland
Kiruna Lappland ekonomisk förening
Summa
Ökning/minskning mellan åren

2019

Förslag till
beslut

13

Bifall

1 854

Bifall

46
2
25
5
1
1
621
67
6
1
404
8
30

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Upphör från
2019
Bifall

0
900
3 984
-14

Centrala poster bidrag och medfinansieringar:
Bidrag och medfinansieringar
IT Norrbotten
Norrbottens kommuner (Fd Kommunförbundet
Norrbotten)
Sociala projekt, tidiga insatser barn 3-9 år.
Justerandes sign

2019

2020

2021

168
2 050

2 050
Utdragsbestyrkande
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Samverkansavtal FoUI kommunförbund Norrbotten
Rymd för Innovation och Tillväxt (RIT)
Progressum
Vinterfestivalen
Kirunafestivalen 1

375
400
600

400
600

490
24
88
564
1 000
89

91
564

5

5

5 853

3 710

2 708

Border Cross Challange
Företagarna (Småföretagaravtal)
BRIS
North Sweden
Malmfältens Folkhögskola
Kiruna Lappland ekonomisk förening stärkt profilering
Filmpool Nord. Extra ägartillskott
Torne-, Lainio-, Muonioälvars förening. verksamhetsbidrag

Summa
Ökning/minskning mellan åren

Sida
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94
564

Upphör
från 2019
Bifall
Utgår
Bifall
Bifall
Upphör
från 2019
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

234

Uppdragsverksamhet kommunala fastigheter:
Äskanden

2019

2020

2021

Löneökningar

1205

1205

1205

Förslag
till beslut
Bifall

Utökning nya stadshuset

1027

1 027

1 027

Avslag

Mediakostnader

2 186

2 186

2 186

Avslag

Akuta reparationer
Hyra omklädningsrum Lombia

5 000
1 000

5 000
1 000

5 000
0

Avslag
Bifall

10 418

10 418

9 418

2019

2020

2021

Löneökningar

340

340

340

Summa

340

340

340

Uppdrag fritid

2019

2020

2021

Löneökningar
Ökad driftkostnad på grund av ny sittlift
Drift och underhåll skoterleder kommunala skoterleder

220
1 400
89

220
1 400

220
1 400

Summa

1 709

1 620

1 620

Summa

Uppdragsverksamhet gatu/park:
Uppdrag gatu/park

Förslag
till beslut
Bifall

Uppdragsverksamhet fritid:
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Stadsbyggnadsförvaltningens driftbudgetäskanden (tkr):
Stadsbyggnadsförvaltningen

2019

2020

2021

Trafikfrågor
Större trafikutredningar
Lokaltrafik
Glesbygdstrafik
Flygbussen
Vägbidrag statsbidrag (kommunal del)
Kulturmiljöinventering i byarna - extra resurs
Adressättare
Måluppfyllelse tillväxtmål

150
500
4 800
1 130
300
500
550
600
400

150
500
5 300
1 130
200
500
550
600
400

150
500
5 300
1 130
100
500
550
600
400

Summa

8 930

9 330

9 230

Förslag
till beslut
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag

Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetäskanden (tkr):
Äskanden

2019

2020

2021

Nyanländas lärande (Lagkrav)
Lönerevision fristående alternativ 2016 (Lagkrav)
Lönerevision fristående alternativ 2017 (Lagkrav)
Lönerevision fristående alternativ 2018 (Lagkrav)
Lönerevision fristående alternativ 2019 (Lagkrav)
Barnförändringar förskola 2018 (Tvingande utökning)
Barnförändringar förskola 2019-2021 (Tvingande utökning)
Elevförändringar grundskola/fritidshem 2018 (Tvingande
utökning)
Elevförändringar grundskola/fritidshem 2019-2021
(Tvingande utökning)

4 000
1 000
1 000
1 000
750
8 407
-348

4 000
1 000
1 000
1 000

4 000
1 000
1 000
1 000

8 407
1 740

8 407
2 089

Förslag
till beslut
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Bifall
Avslag
Avslag

645

645

645

Avslag

4 167

4 018

4 616

Avslag

Återställa ramminskning 2018 (Samhällsservice, utvecklade
arbetsförutsättningar och god arbetsmiljö)

11 600

11 600

11 600

Avslag

Summa

32 221

33 410

34 357

Socialnämnden

2019

2020

2021

Life care
Verksamhetssystem
Förbrukningsinventarier/underhåll
Korttidsverksamhet

1 000
2 000
1 500
9 500

0
2 000
1 000
9 500

0
2 000
500
9 500

14 000

12 500

12 000

Socialnämndens driftbudgetäskanden (tkr):

Summa

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämndens driftbudgetäskanden (tkr):
Äskanden

2019

2020

2021

Projektanställning för inventering av enskilda avlopp

480

0

0

Summa

480

0

0

2019

2020

2021

Täckning för kostnader för ställföreträdares arvoden

700

700

700

Summa

700

700

700

Förslag
till beslut
Avslag

Överförmyndarnämndens driftbudgetäskanden (tkr):
Äskanden

Förslag
till beslut
Avslag

Föreligger protokoll 2018-12-03 MBL 19 §.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

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

att

kommunstyrelsens förslag vad gäller kommunstyrelsens driftbudget ändras till att vara
-2 % för år 2019 istället för -5 % samt att samtliga år ska beräknas exklusive Lapplands
kommunalförbund samt att besparing vad gäller resor och logikostnader ingår i
besparingsförslaget om -2 %

att

inriktning för besparing av 2 % för nämnder och kommunstyrelse ska vara:
- att verksamheterna längst ut, för eleverna på förskolor och skolor, för de äldre på
boendena och inom hemtjänsten, för de svagaste grupperna etc, inte ska drabbas
negativt av ramminskningen med avseende på kvalitet
- att prioritera effektiviseringar och strukturförändringar
- att värdera och ompröva vilka verksamheter, funktioner och projekt som kommunen kan
undvara/avveckla
- att se över chefsstrukturen och chefsfunktioner med syftet att utvärdera behovet samt att
flytta resurserna närmare brukarna
- att inarbeta ett belöningssystem för personalen som uppmuntrar till sparsamhet
- att inom arbete med detaljplaner och bygglov får minskning av resurser endast ske i den
mån samma resultat/leverans kan upprätthållas
- att ännu högre prioritera samordning av resurserna inom koncernen
- att undersöka möjligheten att sänka kostnaderna med hjälp av alternativa driftsformer

att

utöver ovanstående inriktningar ska för kommunstyrelse även gälla:
- att en grundlig översyn ska göras av vad som är primära funktioner för att direkt stödja
kärnverksamheter samt kommunens myndighetsfunktioner och samhällsansvar
- att medlems-/serviceavgifter/medfinansieringar till externa organisationer endast
finansieras då förvaltningarna bedömer dessa som värdefulla för sina respektive
kärnverksamheter. Engagemang i rymdutveckling är undantagna från denna princip
- att avsluta medlemskapet i Norrbottens kommuner i samband med utgången av 2019
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att

kommunkontoret och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inkomma med förslag
till åtgärder samt risk- och konsekvensanalyser

av

Lars Törnman (S)

att

presidiearvoden sänks med 30 %

av

Mats Taaveniku (S) med bifall av Elisabeth Persson Holmdén (S), Gunnar Bergman (V),
Per-Gustav Idivuoma (SL) och Christine Brännvall (FI)

att

budgetberedningens ursprungsförslag bifalles

av

Lisbet Isaksson (V)

att

kommunstyrelsens 3:e att-sats att sänka kostnader för resor och logi avslås

av

Gunnar Bergman (V)

att

Gunnar Selbergs yrkanden avslås

av

Sten Nylén (-)

att

Lars Törnmans yrkande avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Siv Gunillasson-Sevä (S), Birgitta Isaksson (C), Annica Henelund (C),
Magnus Gustafsson (C), Roger Suup (S) och Siv Henriksson (V)
Mötet ajourneras 10 minuter.
Mötet återupptas.
Ordföranden ställer Lars Törnmans yrkande och Sten Nyléns avslagsyrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sten Nyléns avslagsyrkande
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med Lars Törnmans yrkande röstar ja
De som röstar i enlighet med Sten Nyléns avslagsyrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 21 ja-röster och 24 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Ordföranden ställer Gunnar Selbergs yrkanden och Gunnar Bergmans avslagsyrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs
yrkanden
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
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De som röstar i enlighet med Gunnar Selbergs yrkanden röstar ja
De som röstar i enlighet med Gunnar Bergmans yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 21 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag vad gäller 3:e att-satsen och Lisbet Isakssons
avslagsyrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag inklusive Gunnar Selbergs yrkanden och Mats
Taavenikus m fl yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag
Gunnar Bergman (V) anmäler Vänsterpartiets reservation mot beslutet till förmån för eget förslag
_____
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Nämndernas investeringsbudget 2019 samt flerårsplan 2020-2021
Kommunfullmäktige beslutar
att

inte fastställa några nya investeringsobjekt för åren 2019-2021 i avvaktan på beslut om
kommande regeringsbudget

att

flytta kommunens beslut om investeringsbudget för år 2019 och flerårsplan 2020-2021 till
första kvartalet 2019 i avvaktan på beslut om kommande regeringsbudget

Beskrivning av ärendet
Föreligger sammanställning av nämndernas investeringsäskanden för perioden 2019-2021.
Nämndernas och styrelsens investeringsäskanden (tkr):
Nämnd/verksamhet
Kommunstyrelsen
Varav kommunkontoret
-Centrala poster
-Kommunkontoret
-Uppdrag kommunala fastigheter
-Uppdrag gatu/park
-Uppdrag va
-Uppdrag fritid
-Lapplands kommunalförbund
Varav stadsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa äskanden

2019

2020

2021

Totalt

153 800
153 200
300
40 200
29 900
27 000
39 500
16 300
0
600
21 750
300
6 750
200
182 800

197 000
196 600
100
45 000
17 400
30 900
97 800
5 400
0
400
12 800
0
5 500
0
215 300

162 200
161 800
100
1 000
17 400
30 000
108 300
5 000
0
400
4 650
0
0
0
166 850

513 000
511 600
500
86 200
64 700
87 900
245 600
26 700
0
1 400
39 200
300
12 250
200
564 950

0
0

0
0

0
0

0
0

Stadsomvandlingen
Stadsomvandlingen

Kommunstyrelsen, kommunkontorets investeringsäskanden (tkr):
KK/IT
KK/IT
KK/IT
KK/IT
KK/IT

Äskanden

2019

2020

2021

Nytt datacenter
Nytt datacenter (Tilläggspost)
Nya Switchar
Utökning av virtualisering- och
datalagringssystem
Microsoft Service Center - Del II (Ny
post)

400
800
1 000

0
0
1 000

0
0
0

600

0

0

140

0

0
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350

0

0

800

0

0

KK/IT

Wifi controllers (Ny post)

300

0

0

KK/IT

Uppgradering av operativsystem
serverpark (Ny post)

560

0

0

KK/IT

Gironet (Ny post/inarbetas i budget)

34 000

42 000

0

SYSARB, ny programvara för
medarbetar- och lönesamtal (Ny post)

300

300

300

Nytt golv bordtennishallen

250

0

0

0

1 000

0

Handikappvänlig kommun

700

0

0

Handikappvänlig kommun
(Tilläggspost)

0

700

700

300

100

100

40 500

45 100

1 100

KK/
Personal
KK/Bad/
sporthall
KK/Bad/
sporthall
KK/
Kansli
KK/
Kansli
KK/
Centrala

Nya publika stolar A-hallen (Ny post)

iPads till förtroendevalda
Summa
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Kommunstyrelsen, uppdragsverksamhet kommunala fastigheter (tkr):
Äskanden

2019

2020

2021

Övriga byggnadstekniska åtgärder
Övriga byggnadstekniska åtgärder (Tilläggspost)
Ridstallet
Ridstallet (Tilläggspost)
Renovering Vassijaure A-B Hus
Skyttehall 1 renovering Sporthallen (Ny post)

17 000
0
4 000
2 000
3 000
3 500

17 000
0
0
0
0
0

0
17 000
0
0
0
0

400

400

400

29 900

17 400

17 400

2019

2020

2021

2 000
0

2 000
0

0
2 000

1 800

1 800

0

-1 800

0

1 800

1 800
-600

1 800
-600

0
1 200

Brandåtgärder Solbacken sjukhuset (Ny post)
Summa

Förslag
till beslut

Kommunstyrelsen, uppdragsverksamhet gatu/park (tkr):
Äskanden
Gatuarbeten
Asfaltering av nyexploateringar
Asfaltering av nyexploateringar (Tilläggspost)
Asfaltering av projekt utförda av
uppdragsverksamheten exkl nyexploateringar
Asfaltering av projekt utförda av uppdragsverksamheten exkl nyexploateringar (Förändringspost)
Mindre trafiksäkerhetsprojekt
Mindre trafiksäkerhetsprojekt (Förändringspost)
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Gatuinfarter, nya
Parkering av gatumark Kiruna C
Parkering av gatumark Kiruna C (Förändringspost)
Ny asfaltbeläggning
Ny asfaltbeläggning (Tilläggspost)
Extra asfaltering framförallt byarna
Extra asfaltering framförallt byarna (Tilläggspost)
Mindre grusvägar
Mindre grusvägar (Tilläggspost)
Gång- och cykelbanor
Gång- och cykelbanor (Tilläggspost)
Skyltprogram vägvisning
Gallerbrunnar och diken dagvatten (Ny post)

100
1 000
-1 000
3 500
1 500
2 000
0
300
0
2 500
500
200
100

100
0
0
3 500
0
3 000
0
300
0
2 400
0
200
100

0
0
0
0
3 500
0
3 000
0
300
0
2 400
0
100

Nya gallerbrunnar o diken för dagvattenhanteringen

500

500

0

0

0

500

300
250
500
300
2 000

0
250
300
300
2 000

0
250
300
300
2 000

0

6 500

6 500

50
0
3 850
0
250

50
0
3 850
0
250

0
50
0
3 850
250

200
0
200

200
0
200

0
200
0

0

0

200

100
0
500
0

100
0
500
0

0
100
0
500

Lekplatser (Förändringspost)
Garantiarbeten
Garantiarbeten (Tilläggspost)

100
2 300
0
200
0

100
2 300
-1 300
200
0

0
0
500
0
200

Lekpark i Kurravaara (Ny post/inarbetas i budget)

1 500

0

0

27 000

30 900

30 000

Nya gallerbrunnar och diken för
dagvattenhanteringen (Tilläggspost)
Cykelparkering (Ny post)
Cykelpumpstation/mätstation (Ny post)
Vägmålning (Ny post)
Omskyltning hastighetsplan tätort (Ny post)
Åtgärder Torneträskområdet (Ny post)
Ombyggnation Hjalmar L mellan Duben/Adolf
Hedinsvägen (Ny post)

Gatubelysning
Skolskjutshållplats
Skolskjutshållplats (Tilläggspost)
Gatubelysning
Gatubelysning (Tilläggspost)
Gatubelysning, kontroll (Ny post)

Lekparker, parker, grönytor
Utsmyckning Kiruna C
Utsmyckning Kiruna C (Tilläggspost)
Utemiljö, grönplan, röjningsplan, rastplatser
Utemiljö, grönplan, röjningsplan, rastplatser
(Tilläggspost)
Omhändertagande av avloppsvatten
Omhändertagande av avloppsvatten (tilläggspost)
Rastplatser E 10 norrut
Rastplatser E 10 norrut (Tilläggspost)
Rastplatser, 4 st österut som skall utvecklas
Lekplatser

Summa
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Kommunstyrelsen, uppdragsverksamhet Va (tkr):
Äskanden

2019

2020

2021

Vattenverk
Vattenskydd
Vattenskydd (Tilläggspost)
Vattendomar
Vattendomar (Tilläggspost)

1 000
0
500
0

1 000
0
500
0

0
1 000
0
500

1 500

1 500

0

1 000

1 000

2 500

21 000
-11 000
0
0
500

0
51 000
500
-500
0

0
50 000
0
0
0

2 500

2 500

0

0

0

2 500

900

900

0

300

300

1 200

Verksbyggnader och maskiner, vatten
Verksbyggnader och maskiner, vatten
(Tilläggspost)
Kiruna vatten
Kiruna vatten (Förändringspost)
Abisko vatten
Abisko vatten (Förändringspost)
Karesuando vatten (Ny post)
Avloppsreningsverk
Verksbyggnader och maskiner, avlopp
Verksbyggnader och maskiner, avlopp
(Tilläggspost)
Om-/ny-/tillbyggnad pumpstationer byarna
Om-/ny-/tillbyggnad pumpstationer byarna
(Tilläggspost)
Avloppsreningsverk byar Vittangi slambädd (Ny
post)
Gemensamma VA-investeringar
Styrsystem vatten
Styrsystem vatten (Förändringspost)

1 000

0

0

1 000
-1 000

1 500
-1 500

0
0

Styrsystem VA (Ny post)

1 000

1 000

1 000

Personallokal Vittangi, utbyggnad (Ny
post/tilläggspost)

1 700

0

0

1 000
1 500
-1 500
1 000
0

0
0
2 000
1 000
0

0
0
500
0
1 000

500
-500
500
-500
1 000
1 000

500
-500
500
-500
1 000
1 000

0
0
0
0
1 000
0

Personallokal Karesuando, utbyggnad (Ny post)
Reservkraft
Reservkraft (Förändringspost)
VA-verk, invallning
VA-verk, invallning (Tilläggspost)
VA-ledningar
Servisledning, vatten
Servisledning, vatten (Förändringspost)
Servisledning, avlopp
Servisledning, avlopp (Förändringspost)
Servisledning VA (Ny post)
Eliminering ovidkommande vatten
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Eliminering ovidkommande vatten
(Tilläggspost)
Åtgärder läckage, läcksökning, mätzoner
Åtgärder läckage, läcksökning, mätzoner
(Tilläggspost)
Luossavaara slalombacke VA-ledning och
pumpstation (Ny post)
Kommunens tätorter
Kommunens tätorter (Förändringspost)
Kommunens småorter och övriga orter
Kommunens småorter och övriga orter
(Tilläggspost)
Huvudventiler
Huvudventiler (Tilläggspost)
Kommunalt brandvatten och brandposter
Kommunalt brandvatten och brandposter
(Tilläggspost)
Katterjåkk
Katterjåkk (Förändringspost)
Nyexploateringar VA-ledningar, gata och
belysning
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0

0

1 000

1 000

1 000

0

0

0

1 000

2 500

0

0

0
2 500
2 500

6 000
-3 500
2 500

0
6 000
0

0

0

2 500

500
0
600

500
0
600

0
500
0

0

0

600

0
0

3 500
-3 500

0
3 500

Kommunens tätorter förtätning (framförallt)

4 000

4 000

0

Kommunens tätorter förtätning (Tilläggspost)
Nya detaljplaner fjällvärlden
Nya detaljplaner fjällvärlden (Förändringspost)
Kiruna C ex Sandstensberget
Kiruna C ex Sandstensberget (Förändringspost)

0
6 000
-6 000
0
0

0
6 000
0
22 000
-22 000

4 000
0
6 000
0
22 000

Kiruna C ex Kasen

8 000

0

0

Kiruna C ex Kasen (Förändringspost)
Kiruna C ex Karhuniemi

-8 000
8 000

8 000
0

0
0

Kiruna C ex Karhuniemi (Förändringspost)

-8 000

8 000

0

Summa

39 500

97 800

108 300

Kommunstyrelsen, uppdragsverksamhet fritid (tkr):
Äskanden

2019

2020

2021

Inomhushall - evenemangsgolv
Asfaltering av uteisar
Övriga utomhusanläggningar
Luossabacken
Luossabacken - servicebyggnad
Luossabacken - utvecklingsområde Luossavaara
(Ny post)
Bygellift Luossavaara reinvestering (Ny post)

1 900
700
500

0
700
500

0
0
0

7 000

0

0

3 000

0

0

250

0

0

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förslag
till beslut

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-10

§ 141 forts
Förnya snöstaket/säkerhetstaket Luossavaara
(Ny post)
VA-anslutning till dalstation och nya
servicehuset i Luossabacken (Ny post)
Motionsspår
Motionsspår hela kommunen
Motionsspår- byte av belysning
Motionsspår- byte av belysning
(Förändringspost)
Hundspår Matojärvi 8 km - nyanläggning
belysning (Ny post)
Lombia
Staket runt fotbollsplanen Lombia (Ny post)
Digital reklamskärm Lombia fotbollsplan (Ny
post)
Matojärvi
Tennisplan/isplan Matojärvi (Ny post)
Åtgärda grusplanen Matojärvi (Ny post)
Rasera gamla betongläktaren på Matojärvi (Ny
post)
Summa
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1 000

0

0

550

0

0

800
1 000

0
1 000

0
0

-1 000

-1 000

3 000

0

0

2 000

600

0

0

0

500

0

0
0

2 000
1 000

0
0

0

700

0

16 300

5 400

5 000

Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsförvaltningens investeringsäskanden (tkr):
Äskanden

2019

2020

2021

400

0

0

Fortsatt upprustning av busshållplatser
Fortsatt upprustning av busshållplatser
(Tilläggspost)
Focus detaljplan (Ny post)

0

400

400

200

0

0

Summa

600

400

400

Förslag
till beslut

Socialnämndens investeringsäskanden (tkr):
Äskanden

2019

2020

2021

Inventarier och madrasser
Inventarier och madrasser (Förändringspost)
Inventarier och vitvaror till kök
Inventarier och vitvaror till kök (Förändringspost)
Inredning boende (Ny post)
ADL kök (Ny post)

100
-100
100
-100
150
150

100
-100
100
-100
0
0

0
0
0
0
0
0

Summa

300

0

0
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Kultur- och utbildningsnämndens investeringsäskanden (tkr):
Äskanden

2019

2020

2021

300

0

0

0

150

0

Anpassningar av för- och grundskola

4 500

4 500

0

Anpassningar av för- och grundskola
(Tilläggspost)

0

0

4 500

100
0

100
0

0
100

1 000

0

0

4 000

0

0

50
5 000

50
0

50
0

2 500

0

0

2 000
1 300

0
0

0
0

1 000

0

0

0

8 000

0

21 750

12 800

4 650

Utekonst landsbygd
Möbler ungdomens hus K5

Konstinköp
Konstinköp (Tilläggspost)
Luossavaaraskolans mottagningskök (Ny
post/Tilläggspost)
Utemiljö för- och grundskolor (Ny
post/Tilläggspost)
Konstinköp, andra Kirunastipendiaten (Ny post)
Inredning nytt bibliotek Kulturhuset (Ny post)
Inventering/projektering samtliga grundskolors
lärmiljöer (Ny post)
Kottens förskolekök (Ny post)
Nätverk skolor (Ny post)
Utemiljö Bergaskolan och Luossavaara skola (Ny
post)
Ombyggnation Backens förskolekök (Ny post)
Summa

Förslag
till beslut

Miljö- och byggnämndens investeringsäskanden (tkr):
Äskanden

2019

2020

2021

Utbyte av räddningstjänstfordon
Utbyggnad av brandstationen i Svappavaara
Utbyggnad av brandstationen i Svappavaara
Bygge av brandgarage i Övre Soppero (Ny
post/Tilläggspost)
Komplettering av utrustning
Komplettering av utrustning
Utbyte och anpassning av larmkläder

750
2 000
-1 500

750
0
0

0
0
0

3 000

0

0

250
400
500

250
0
0

0
0
0

350
0
750

0
4 500
0

0
0
0

250

0

0

6 750

5 500

0

Utbyte och anpassning av larmkläder
Släck- och räddningsfordon
Släck- och räddningsfordon
Utbyte av verksamhetssystem bygglovskontoret
(Ny post)
Summa
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Överförmyndarnämndens investeringsäskanden (tkr):
Äskanden

2019

2020

2021

Inköp av nytt verksamhetssystem (Ny post)

200

0

0

Summa

200

0

0

Förslag
till beslut

Hantering av ärendet
Budgetberedningen beslutar 2018-10-15, § 12, att ge kommunkontoret i uppdrag att se över samtliga
pågående projekt till kommunstyrelsens behandling av ärendet 2018-11-26.
Kommunstyrelsen beslutar 2018-11-26, § 332, att behandla ärendet under punkten ”nämndernas
investeringsbudget 2019 samt flerårsplan 2020-2021” vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att i avvaktan på beslut om kommande regeringsbudget fastställs inga
nya investeringsobjekt för åren 2019-2021 samt att i avvaktan på beslut om kommande regeringsbudget flyttas kommunens beslut om investeringsbudget för år 2019 och flerårsplan 2020-2021 till
första kvartalet 2019.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 333, att i avvaktan på beslut om kommande regeringsbudget
fastställs inga nya investeringsobjekt för åren 2019-2021 samt att i avvaktan på beslut om kommande
regeringsbudget flyttas kommunens beslut om investeringsbudget för år 2019 och flerårsplan 20202021 till första kvartalet 2019.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Elisabeth Persson Holmdén (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Avfallsplan med tillhörande renhållningsföreskrifter
Kommunfullmäktige beslutar
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

att

samråd kring Föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun och Avfallsplan Kiruna
kommun 2019-2022 sker under perioden 2018-12-17 - 2019-01-31

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2017-01-30, § 12, att ge Tekniska Verken i Kiruna AB i uppdrag att i dialog
med kommunens förvaltningar och bolag senast 2017-05-31 lämna förslag till en ny renhållningstaxa,
avfallsplan och tillhörande renhållningsföreskrifter.
Föreligger skrivelse 2018-10-24 från kommunkontoret av vilken framgår att enligt Miljöbalken (SFS
1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och
avfallsföreskrifter. Kommunens avfallsplan är ett viktigt verktyg för att långsiktigt utveckla och
förbättra avfallshanteringen för att bli en del av och bidra till det hållbara samhället.
Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller bland
annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas. Kommunens renhållningsordning
ska antas av kommunfullmäktige.
Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen enligt miljöbalken 15 kap 42 § på ett
lämpligt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett
väsentligt intresse av renhållningsordningen. Kommunen ska även ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor, med krav på att den ska ställas ut elektroniskt på
kommunens hemsida.
Kommunkontoret föreslår att utställning och samråd sker parallellt och på grund av att jul- och
nyårsledighet infaller inom samråds- och utställningsperioden har perioden utökats till sex veckor.
Detta för att underlätta för intressenter och allmänheten att inkomma med sina synpunkter.
Hantering av ärendet
Föreligger reviderat förslag till Föreskrifter för avfallshantering från Tekniska Verken i Kiruna AB.
Revideringen avser ändring under 1 §, ”Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken”.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 337, att Föreskrifter för avfallshantering samt Avfallsplan i
Kiruna kommun ställs ut 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 - 201901-31.
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Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Roger Suup (S)

att

en årlig utvärdering av avfallsplanen sker under 1:a kvartalet

av

Stefan Sydberg (M)

att

Roger Suups yrkande avslås

av

Lars Törnman (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordföranden ställer Roger Suups tilläggsyrkande och Stefan Sydbergs avslagsyrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs
avslagsyrkande
_____
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Avveckling av bolaget Kiruna Kommunpartner AB
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avveckling av Kiruna Kommunpartner AB 556797-5049, dotterbolag till
Tekniska Verken i Kiruna AB 556204-3439

att

stryka orden ”och Kiruna Kommunpartner AB.” under punkten § 3 i bolagsordningen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-10-29 från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilken framgår att Kiruna
Kommunpartner AB:s styrelse beslutar 2018-08-29, § 14:1 att godkänna avveckling av Kiruna
Kommunpartner AB och revidering av bolagsordning och ägardirektiv.
Kiruna Kommunpartner AB har varit vilande i två år och bolaget kräver merkostnader i form av
årsbokslut, revisionskostnader m.m. och i dag är det relativt lätt att starta ett nytt bolag om behov
uppstår. Avvecklingen kräver revidering i bolagsordning och ägardirektiv.
Kiruna Kommunpartner AB föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna avveckling av Kiruna Kommunpartner AB 556797-5049, dotterbolag
till Tekniska Verken i Kiruna AB 556204-3439.

att

under punkten § 3 i bolagsordningen stryks orden ”och Kiruna Kommunpartner.”

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 339, att avveckling av Kiruna Kommunpartner AB 5567975049, dotterbolag till Tekniska Verken i Kiruna AB 556204-3439 godkänns samt att under punkten § 3
i bolagsordningen stryks orden ”och Kiruna Kommunpartner AB.”
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet, Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktige beslutar
att

nu gällande fördelningsnyckel för gymnasieverksamheten kvarstår

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2018-10-10, § 61, från Lapplands kommunalförbund av vilket framgår att vid
sammanträdet 2018-06-20 beslutade direktionen att ärendet återremitteras för fortsatt utredning och
analys, att uppdra till kansliet och arbetsgruppen att fortsätta arbeta med fördelningsnyckeln samt att
kansliet återkommer med ett förslag till direktionens oktobersammanträde.
Kansliet har efter detta tagit fram ett ytterligare beräkningsunderlag som visar kostnadsfördelningen
utifrån elevernas folkbokföringsorter. Eleverna har sorterats utifrån vilken Lapplands kommunalförbunds kommun de är folkbokförda i och deras programkostnad har sedan beräknats utifrån
riksprislistans belopp. De budgeterade interkommunala nettokostnaderna har sedan lagts till för var
och en av kommunerna. Detta har dock inte lett fram till att arbetsgruppen kan presentera ett nytt
förslag till framtida fördelningsnyckel som hela gruppen står bakom.
Direktionen beslutar
att

godkänna förslag till ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet enligt bilaga 3

att

föreslå medlemskommunerna att godkänna ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet
och därmed revidera aktuellt stycke om detta i förbundsordningen för LKF

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 340, att nu gällande fördelningsnyckel för gymnasieverksamheten kvarstår.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Roger Suup (S) med bifall av Gunnar Bergman (V)

att

Lapplands kommunalförbunds förslag bifalles

av

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

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

att

Roger Suups yrkande avslås
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Roger Suups m fl yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
_____
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Kommunalt partistöd mandatperioden 2019-2020
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att revidera regler för kommunalt partistöd innebärande
att grundstödet minskas till 120 % av ett prisbasbelopp och mandatstödet minskas till
50 % av ett prisbasbelopp

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 342, att kommunkontoret får i uppdrag att revidera regler för
kommunalt partistöd innebärande samt att grundstödet minskas till 120 % av ett prisbasbelopp och
mandatstödet minskas till 50 % av ett prisbasbelopp.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

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

att

partistödet kvarstår oförändrad

av

Mats Fredlund (SD)

att

partistödet läggs på samma nivå för samtliga partier

av

Gunnar Selberg (C)

att

Mats Fredlunds yrkande avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Holmström (C), Annica Henelund (C), Kenneth Stålnacke (KIP),
Magnus Gustafsson (C), Stefan Sydberg (M) och Lars Törnman (S)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Bergmans m fl yrkande under proposition
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Ordföranden ställer Mats Fredlunds yrkande och Gunnar Selbergs avslagsyrkande under proposition
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs avslagsyrkande
Gunnar Bergman (V) anmäler Vänsterpartiets reservation mot beslutet till förmån för eget förslag
_____
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Arvodesreglemente
Kommunfullmäktige beslutar
att

med minoritetsbeslut återremittera ärendet för en översyn av reglementet i sin helhet
bland annat för revidering av § 10 Ersättning för barntillsynskostnader då socialnämndens regelverk ej finns längre

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2018-11-12, § 254, att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera arvodesreglementet avseende avdrag av insynsarvode för fastarvoderade med lika procentandel som
fastarvodets andel av ett heltidsarvode, att ge kommunkontoret i uppdrag att höja sammanträdesarvodet samt att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera årsarvodesbilagan.
Föreligger skrivelse 2018-11-19 från kommunkontoret av vilken framgår förslag till revideringar i
arvodesreglementet innebärande att
- punkten 3 c reviderats så att den enbart avser fast heltidsarvoderad förtroendevald
- punkten 3 d tillkommit, som reglerar villkoren för fast deltidsarvoderad förtroendevald
- punkten 4 reviderats så att det framgår att insynsarvode minskas till samma procenttal som fast
deltidsarvoderad andel av fast heltidsarvoderad förtroendevald
- punkten g a reviderats så att sammanträdesarvode utgår med 0,8 % av inkomstbasbeloppet i stället
för som tidigare 0,5 %
- punkten 7 a reviderats så att justeringsarvode utgår med 0,8 % av inkomstbasbeloppet i stället för
som tidigare 0,5 %
- språklig modernisering av dokumentet genom att ordet ”ej” bytts ut till ”inte”
Föreligger vidare förslag till reviderad årsarvodesbilaga.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 343, att förslaget till reviderat arvodesreglemente antas.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

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

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

av

Lars Törnman (S) med bifall av Mats Taaveniku (S), Peter Alex (FI), Gunnar Bergman (V)
och Åsa Larsson Blind (SL)

att

presidiearvoden sänks med 30 %
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av

Sten Nylén (-)

att

Lars Törnmans yrkande avslås

av

Peter Alex (FI) med bifall av Mats Taaveniku (S), Lars Törnman (S), Siv Gunillasson-Sevä
(S) och Åsa Larsson Blind (SL)

att

ärendet återremitteras för en översyn av reglementet i sin helhet bland annat för
revidering av § 10 Ersättning för barntillsynskostnader då socialnämndens regelverk ej
längre finns

av

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

att

Peter Alexs återremissyrkande avslås

Mötet ajourneras i 10 minuter.
Mötet återupptas.
av

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

att

kommunkontoret får i uppdrag att revidera § 10 Ersättning för barntillsynskostnader m m

av

Mats Taaveniku (S) med bifall av Lars Törnman (S)

att

Lars Törnmans yrkande om sänkning av presidiearvoden återtas

Mötet ajourneras i 30 minuter för fikarast.
Mötet återupptas.
av

Gunnar Bergman (V)

att

presidiearvoden sänks med 30 %

av

Sten Nylén (-)

att

Gunnar Bergmans yrkande avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Elisabeth Persson Holmdén (S), Agneta Björnström (C), Mats Niemi
(S), Mats Fredlund (SD), Kenneth Stålnacke (-), Birgitta Stålnacke (C), Thore Johansson (C), Rune
Lans (C), Magnus Gustafsson (C), Krister Pounu (KD), Annica Henelund (C) och Per-Gustav Idivuoma
(SL)
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
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De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs idag röstar ja
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs senare röstar nej
Voteringen utfaller med 24 ja-röster och 21 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Mötet ajourneras i 10 minuter.
Mötet återupptas.
Kommunfullmäktige beslutar att med minoritetsbeslut återremittera ärendet.
______
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Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning år 2018
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-10-26 från kommunkontoret av vilken framgår en redovisning över motioner
och medborgarförslag som är under beredning.
Av redovisningen framgår att av 10 motioner är 2 motioner under politisk behandling, 6 motioner
avvaktar yttranden från kommunstyrelsens förvaltningar, en motion från socialnämnden och en motion
från kultur- och utbildningsnämnden. Två medborgarförslag avvaktar yttranden från kommunstyrelsens förvaltningar.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2018-11-26, § 345, att till kommunfullmäktige redovisa pågående beredning
av motioner och medborgarförslag och lägga redovisningen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Internbanken, Kreditlimit 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att

öka den totala kreditlimiten från 1 731 mnkr till 1 800 mnkr

att

bibehålla kreditlimiten för bolagen med 600 mnkr för Kirunabostäder AB och 400 mnkr
för Tekniska verken i Kiruna AB men öka kreditlimiten från 731 mnkr till 800 mnkr för
Kiruna kommun

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-10-30 från kommunkontoret av vilken framgår att för 2018 har kommunfullmäktige fastställt kreditlimiten för internbanken till totalt 1 731 mnkr, vilket utgör ramen för hur
mycket kapital internbanken kan låna upp och vidare utlåna inom koncernen.
Under 2018 och fortsatt under 2019 beräknas det uppstå ett kapitalbehov inom koncernen, främst för
kommunen, som överstiger nuvarande limit, därför föreslår kommunkontoret att kreditlimiten ökas till
1 800 mnkr för internbanken samt höja krediten för Kiruna kommun till 800 mnkr.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 346, att den totala kreditlimiten ökas från 1 731 mnkr till
1 800 mnkr samt att kreditlimiten för bolagen bibehålls med 600 mnkr för Kirunabostäder AB och 400
mnkr för Tekniska verken i Kiruna AB men öka kreditlimiten från 731 mnkr till 800 mnkr för Kiruna
kommun.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Översiktsplan för Kiruna kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna utlåtandet över översiktsplan för Kiruna kommun

att

anta förslaget till översiktsplan för Kiruna kommun

att

upphäva översiktsplan för Kiruna kommun 2002 antagen 2002-06-17

att

godkänna och offentliggöra den särskilda sammanställningen av hur miljökonsekvenserna
beaktats i planen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-08-17 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att planen ställdes
ut tiden 2018-04-17--2018-06-18. Planen har under utställningen varit tillgänglig i Stadshushallen,
Kiruna stadsbibliotek och på kommunens hemsida.
En översiktsplan anger mark- och vattenanvändning i kommunen och är en strategisk plan som
påverkar annan planläggning och var man kan bygga. Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag
som belyser allmänna intressen och kommunens miljösituation. Planen används både vid kommunal
prövning av ärenden enligt PBL, men också av andra myndigheter vid handläggning av ärenden enligt
annan lagstiftning. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen PBL 3:1
och PBL 3:27. Den nu gällande översiktsplanen för Kiruna kommun är från 2002. Kommunfullmäktige
beslutade i november 2015 att den nuvarande översiktsplanen behöver aktualiseras.
Översiktsplanen för Kiruna kommun utgörs av del 1, Sektorsövergripande planeringsunderlag, och del
2, Mark- och vattenanvändning beskrivning och rekommendationer samt plankarta. Utlåtande över
inkomna synpunkter, där synpunkterna bemötts, har upprättats. Länsstyrelsen granskningsyttrande
läggs som bilaga i planen. Synpunkter som påverkar kommande planering har noterats i del 2 Markoch vattenanvändning beskrivning och rekommendationer. Övriga handlingar är miljökonsekvensbeskrivning, en särskild kartbilaga, underlag för landskapsutveckling i strandnära läge LIS, samrådsredogörelsen samt utställningsutlåtandet.
En särskild sammanställning av hur miljökonsekvenserna beaktats i översiktsplanen har upprättats.
Efter det att översiktsplanen antagits ska fullmäktige besluta om att offentliggöra den särskilda
sammanställningen. Den särskilda sammanställningen läggs som bilaga i planen.
Följande förändringar har gjorts i dokumenten:
- Länsstyrelsens synpunkter har lagts in i del 1 och del 2 med röd text
- Vissa fakta har lagts till i texten. Dessa påverkar inte planen utan är endast information eller regler
som beslutats centralt
- Området för vindkraft Xvind i Karesuando har tagits bort på grund av konflikt med försvarsintressen
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-03, § 336, att godkänna utlåtandet över översiktsplan för Kiruna
kommun samt att till kommunfullmäktiges behandling av ärendet genomföra redaktionella justeringar
i underlaget. Kommunstyrelsen föreslår vidare att förslaget till översiktsplan för Kiruna kommun antas,
att översiktsplan för Kiruna 2002 antagen 2002-06-17 upphävs samt att den särskilda sammanställningen av hur miljökonsekvenserna beaktats i planen godkänns och offentliggörs.
Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24, § 92, att återremittera ärendet med motiveringen att
kommunikationen med statens fastighetsverk varit bristfällig. En god kommunikation med Statens
fastighetsverk, SFV, är mycket angelägen då vi har en förhoppning om att kunna få fler attraktiva
områden att tillgå då vi lämnar ett attraktivt område. Dessutom är det av stor vikt att en ny kommunledning får sätta sin färg och inriktning på översiktsplanen.
Arbetsutskottet beslutar 2018-11-12, § 246, att inhämta yttrande i ärendet från stadsbyggnadsförvaltningen med hänvisning till återremissyrkandets motivering.
Föreligger skrivelse 2018-11-13 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att förhandlingar
om mark med Statens fastighetsverk, SFV, kan hanteras utanför översiktsplaneprocessen. För att
kunna förhandla om mark behöver det finnas en strategi för utvecklingen i kommunen. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som visar kommunens inriktning när det gäller utvecklingen inom
kommunen. I förslaget till ny översiktsplan har ett antal utredningsområden tagits fram för bostäder,
industri, begravningsplats m.m. Utifrån framtagna utredningsområden kan sedan en dialog med
Statens fastighetsverk, SFV, ske. Det går inte att ha en dialog om markbehov utan att ha någon specifik
mark att ha en dialog kring. Föreslagna utredningsområden hanteras mer ingående inför kommande
fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.
Förslaget till ny översiktsplan bygger på att få tillväxt inom kommunen med hänsyn tagen till de olika
intressen, värden och markbehov som finns. Genom att anta förslaget till ny översiktsplan kommer de
äldre fördjupningarna samt den gamla översiktsplanen att upphöra att gälla. Detta innebär bland annat
att begränsande detaljstyrning försvinner inom flertalet byar och möjlighet ges till att pröva fler
ärenden i bygglovsprocessen utan att behöva ta fram en detaljplan.
Om förslaget till översiktsplan antas nu undviks risken för att planen behöver arbetas igenom på nytt på
grund av att det hela tiden sker förändringar, kommer nya beslut och information blir inaktuell. Om
förslaget till översiktsplan ska arbetas igenom på nytt kan ett reviderat förslag till ny översiktsplan
möjligen ha processats färdigt för att kunna antas våren 2020.
Följande justeringar har gjorts i dokumenten sedan kommunfullmäktige 2018-09-24:
- Beteckningen F5 har ändrats till YF5 på plankartan. Bokstaven Y hade fallit bort på plankartan men
området finns beskrivet under YF5 i övriga dokument.
- Förtydligande/förklaring i del 2 av områden med beteckningen N2e på plankartan.
- Förtydligat att dispositionsplan för Rovasuanto fortsätter att gälla.
Nuvarande lagstiftning innebär att kommunfullmäktige under varje mandatperiod ska aktualitetsbedöma gällande översiktsplan. I den pågående Översiktsplaneutredningen ”En utvecklad översiktsplanering - Att underlätta efterföljande planering - Del 1” (SOU 2018:46) föreslås att kommunen i
början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. Planeringsstrategin ska antas senast
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15 månader efter ett ordinarie val. Strategin är en utveckling av dagens krav på att kommunfullmäktige
minst en gång varje mandatperiod ska pröva om översiktsplanen är aktuell, men är mer framåtsyftande.
I en planeringsstrategi ska fullmäktige ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och till översiktsplanens aktualitet. Kommunens syn på fortsatt arbete kan handla om att
översiktsplanen bör revideras i vissa avseenden, att en fördjupning bör tas fram för en viss tätort eller
stadsdel eller att arbete ska påbörjas med att se över den kommunomfattande översiktsplanen. Att
kommunen tar fram en planeringsstrategi ska vara en förutsättning för att översiktsplanen ska anses
vara aktuell. Är planen inte aktuell ska det påverka kommunens arbete med detaljplaner.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 363, att utlåtandet över översiktsplan för Kiruna kommun
godkänns, att förslaget till översiktsplan för Kiruna kommun antas, att översiktsplan för Kiruna
kommun 2002 antagen 2002-06-17 upphävs samt att den särskilda sammanställningen av hur
miljökonsekvenserna beaktats i planen godkänns och offentliggörs.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S), Gunnar Selberg (C) och Per-Gustav Idivuoma (SL)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Detaljplan Upplaget 6 till och med 12, antagande
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan Upplaget 6 till och med 12

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2018-06-11, §, att skicka ut detaljplan Upplaget 6-12 på samråd. Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-03, § 273, att godkänna samrådsredogörelsen samt att skicka ut detaljplan
Upplaget 6 till och med 12 på granskning.
Föreligger skrivelse 2018-10-31 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att ett förslag till
upprättande av ny detaljplan har varit på granskning under tiden 2018-09-10 till och med 2018-10-01.
Under granskningstiden inkom nio skriftliga yttranden med synpunkter. Ett granskningsutlåtande har
upprättats som redovisar och kommenterar synpunkterna.
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. Planbeskrivningen har blivit reviderad under punkten markägarförhållande. Upplaget 12 har friköpts från
Kiruna kommun under detaljplanens framtagande och har därmed en annan lagfaren ägare. Plankartan
har reviderats genom att ett U-område har tillkommit samt att det inom detta U-område tillkommit
punktprickad mark. Plankartan har förtydligats med att byggrätten gäller per fastighet.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2018-11-26, § 368, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna
detaljplanen. Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan Upplaget 6 till och med 12 antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Gunnar Selberg (C) anmäler jäv och deltar ej under ärendets behandling och
beslut.
______
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Motion, Aktivitetshandledare inom äldreomsorgen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2018-04-09, § 49, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Kenneth Paulssons (C) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland att idag lever många äldre ett stillasittande liv på boenden och det är stor
risk att de passiviseras och känner sig uttråkade. Om man har andra aktiviteter än sång och bingo,
vilket är vanliga inslag på aktiviteter just i Kiruna tror motionären att de äldre får ett mer aktivt leverne
och blir därmed piggare och gladare. Alla vill kanske inte lyssna på musik eller spela bingo. Det finns
mycket annat man kan göra tillsammans med de äldre. Man måste vara lyhörd samt se och höra vad de
äldre vill göra och vad de har gjort tidigare när de var yngre.
Det finns kommuner i Sverige som har andra aktiviteter än sång, bingo och musiklyssnande. Ta ett
exempel som Kramfors kommun, där aktiveras de äldre med en uppsjö av andra aktiviteter, bland
annat magdans och innebandy. De dukar upp till mysiga luncher med långbord, de ordnar trevliga
fredagsmiddagar med levande ljus, de bjuder på ett glas vin till maten, de har även underhållning under
middagen med trubadur. Det är riktigt uppskattat bland de äldre.
När det gäller aktiviteter kan man ordna dem efter årstid där alla ska kunna delta. Vid dåligt väder
anordnas de inomhus. En picknick kan även ske inne på boendet om bra ledare och idéerna finns. I ett
bra arbetslag lyckas man alltid göra något bra. Man kan även ordna gemensamma aktiviteter med alla
boenden tillsammans där det finns möjlighet att träffa gamla bekanta. Med bra idéer ökar trivseln på
jobbet och de äldre upplever inte att dagarna som tråkiga eller långsamma. Även de äldre kommer
trivas.
Motionären föreslår
att

Kiruna kommun utbildar och anställer aktivitetshandledare som ser till att våra gamla
får fler aktiviteter på boenden

Hantering av ärendet
Föreligger protokoll 2018-09-25, § 294, från socialnämnden av vilket framgår bland annat att förvaltningen försöker tillmötesgå behovet av aktiviteter utifrån individuella behov som framgår av brukarens
levnadsberättelse och individuell genomförandeplan. Målet för verksamheten är att få brukaren
delaktig i dagliga aktiviteter utifrån individuella önskemål och behov.
Aktivitetsansvariga på vård- och omsorgsboendena har olika kompetenser så som bas-personal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer. I genomsnitt är man en till fyra ansvariga per boende och
aktiviteterna varierar beroende utifrån de individuella behoven som lyfts fram.
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Om förvaltningen anställer en aktivitetshandledare på heltid på vård- och omsorgsboende innebär det
en kostnad på ca 500 tkr. I dagsläget inrymmer ansvaret för att samordna aktiviteter i befintliga
tjänster. Förvaltningen kommer att ta ställning till vilken typ av utbildning som kan erbjudas till den
personal som ansvarar för aktiviteterna i dagsläget.
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens yttrande gällande Motion - Aktivitetshandledare inom
äldreomsorgen

att

motionen anses vara besvarad

Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 318, att motionen anses vara besvarad.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Kenneth Paulsson (C)

att

motionen bifalles

av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Jimmy Johansson (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Kenneth Paulssons yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
_______
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Motion, Skapa tillväxt, tillsätt nöjesintendent
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens yttrande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2018-06-18, § 80, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Gunnar Selberg (C) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Kiruna kommun ligger fast förankrad i botten när Svensk
näringsliv mäter hur företagen uppfattar näringslivsklimatet i kommunen. Det företagen önskar mest
av allt är bättre förutsättningar att driva sin verksamhet. Ett sätt för att få ett bättre företagsklimat är
att göra Kiruna till en attraktivare stad för både gamla och unga. Syftet med att ha ett bra företagsklimat är att förutsättningarna för tillväxt då stärks. Tillväxten ger ökade skatteintäkter till kommun
och region och därmed bättre förutsättningar för offentlig service som sjukvård, omsorg, skola och
fritidsutbud. En annan viktig funktion för tillväxten är att servicen och myndighetsutövningen mot
företagen måste fungera. Varje tjänsteman som möter en medborgare eller ett företag som vill investera
ska tänka ”hur kan jag hjälpa hen att få göra det hen vill?”
En ökad efterfrågan på varor och tjänster i en kommun ges till största delen av de boende i kommunen.
Ju fler som bor i kommunen desto större efterfrågan. Slutsatsen blir lika enkel som självklar; en
växande befolkning ger stark tillväxt. En växande befolkning får vi om många vill bo i kommunen.
Viktiga delar är givetvis skola, sjukvård och omsorg, alltså de offentliga tjänsterna. Även fritidsmöjligheterna med snöskoter, jakten, fisket och stuglivet är viktigt för många. Men det är också av stor vikt,
inte minst för ungdomar, att kommunen är attraktiv på många andra sätt. Med idrottshallar, skidspår,
fjällanläggningar och attraktioner av den sorten har Kiruna det ganska välbeställt men hur är det med
citylivet, alltså nöjen, kulturutbud och miljöer/arenor där människor trivs och umgås? Mycket finns
men det skulle kunna bli så mycket bättre.
Motionärens övertygelse är att det finns mycket att göra tillsammans med näringslivet och föreningslivet när det gäller att skapa dessa miljöer/arenor. Det kan vara fler festivaler och event av olika slag
som attraherar olika grupper. En mer attraktiv stad kommer också att underlätta rekrytering av
studenter till våra högskoleutbildningar och vi kommer närmare målet att bli en universitetsstad, om
än i mikroformat. Det kommer också att bli lättare att rekrytera arbetskraft för industrin och alla andra.
Det finns idag fog för att ifrågasätta den tidigare allenarådande uppfattningen om att ‐folk flyttar dit
där jobben finns. Det är nog ännu mer sant idag att folk bosätter sig där de trivs och vill bo och då
skapas arbetstillfällen, dels av inflyttade/kvarboende entreprenörer och dels med den ökade efterfrågan
som inflyttningen ger.
Med anledning av ovanstående föreslår motionären
att

Kiruna kommun ger en tjänst på tillväxtavdelningen funktionen nöjesintendent

att

i händelse av att fullmäktige avslår ovanstående föreslår jag i andra hand att Kiruna
kommun undersöker möjligheterna att ombilda någon tjänst till nöjesintendent
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Hantering av ärendet
Föreligger yttrande 2018-09-27 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilket framgår att förvaltningen
anser att arbetet med nöjesliv och aktiviteter för en attraktiv stad redan utförs och kommer att utföras
inom ramen för planerade aktiviteter. Dels genom näringslivsutvecklarens funktion, men också genom
de aktiviteter som genomförs i projektet ”c/o Kiruna” och det uppdrag Din Samarbetspartner har för att
samordna stads- och centrumaktiviteter, vilket sker i samarbete med förenings- och näringsliv.
Näringslivsutvecklaren har i sin roll att se till alla näringar i kommunen inklusive de kulturella och
kreativa näringarna. I projektet c/o Kiruna som startade våren 2018 tillämpas konceptet för platsinnovation som ett helhetsgrepp på attraktiv stadsutveckling. Konceptet gör det möjligt att koppla ihop
processer i olika samhällssektorer i olika branscher och mot olika målgrupper. I avtalet med Din
Samarbetspartner om stads- och centrumaktiviteter framgår att uppdragets fokus är att driva
aktiviteter och initiera åtgärder för att utveckla och skapa ett fortsatt attraktivt och levande Kiruna med
plats för handel, nöjen, kultur och bostäder.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 319, att motionen anses vara besvarad med hänvisning till
stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

av

Christine Brännvall (FI) med bifall av Mats Taaveniku (S)

att

motionen bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S) och Magnus Gustafsson (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Christine Brännvalls m fl yrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
_______
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Motion, Husdjur i äldreomsorgen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-11-27, § 117, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Annica Henelund (C) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att husdjur kan ha en mycket positiv inverkan på människors hälsa.
Det finns forskning som bland annat visar att ångestdämpande hormoner frigörs, livsglädjen ökar,
blodtrycket sänks, aggressiva tendenser minskar och lusten till aktivitet ökar när vi umgås med husdjur.
Många kommuner har därför valt att införa husdjur av olika slag på sina äldreboenden. En variant av
husdjur på äldreboende kan exempelvis vara ett akvarium med fiskar i matsalen. En annan variant av
husdjur kan vara att man arbetar med pälsdjur. Enligt motionären är Kiruna antagligen en av Sveriges
mest hundtäta städer och vi är i allmänhet vana att leva nära djur och natur. Det borde vara en självklar
rättighet att få möjlighet att, om man så önskar, få fortsätta med det även på äldreboendet.
Motionären föreslår
att

alla äldreboenden inom Kiruna kommun ges möjlighet att få köpa in akvarium med fiskar

att

Kiruna kommun inrättar minst en avdelning på ett äldreboende där det på något sätt
finns tillgänglighet till pälsdjur

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2018-05-14, § 149, att återremittera ärendet för ytterligare beredning till
socialnämnden då motionens intentioner inte bemötts i yttrandet.
Föreligger protokoll 2018-09-25, § 293, från socialnämnden av vilket framgår att på vård- och
omsorgsboenden och inom socialpsykiatrin finns det möjlighet att som boende, personal eller anhörig
äga eller ta med sig ett pälsdjur. Pälsdjur förekommer på det flesta boendena, men ibland fungerar det
inte på grund av allergier hos boende eller personal.
På Movägens vård- och omsorgsboende finns en avdelning där brukare har möjlighet att flytta in med
sitt husdjur. Där verksamheten har haft möjlighet att ha pälsdjur har det varit väldigt uppskattat av de
brukare som bor på boendet. Under flera år har socialpsykiatrin haft ett akvarium, men det avslutades
då djuraffären stängde i Kiruna och det blev dyrt att beställa alla varor från annan ort. Socialpsykiatrin
har även ägt en hund i flera år men till slut var man tvungen att avsluta det på grund av att hunden inte
mådde bra av att inte ha en ”fast” matte eller husse.
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Varje verksamhet har möjlighet att köpa in ett akvarium men innan det köps in måste man göra en
tydlig arbetsfördelning utifrån en riskbedömning om hur akvariet ska skötas, vad som måste göras
kontinuerligt och vem som ska ansvara för att akvariet sköts på ett korrekt sätt.
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens yttrande gällande motion Husdjur i äldreomsorgen

att

motionen anses vara besvarad

Kommunstyrelsen föreslår 2018-11-26, § 320, att motionen anses vara besvarad med hänvisning till
socialnämndens yttrande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Annica Henelund (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Fredlund (SD)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Val
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Elisabeth Fors (C), Borraregatan 34 A, 981 39 Kiruna till nämndeman i Gällivare
tingsrätt efter Karin Uusitalo (C)

______
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