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Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, kl 13.00-14.05 
      
  
  
Beslutande; Se särskild närvaroförteckning  
 
 
Övriga deltagande; Peter Niemi, kommunchef 
 Kristina Zakrisson, kommunstyrelsens ordförande 
 Roger Aitomäki, ordförande kommunens revisorer, § 120 
   
   
 
 
 
 
 
  
 
Utses att justera;  Katarina Hjertell (C), Mats Taaveniku (S) 
     
 
Justeringens plats 
och tid; Kommunkontoret, 2018-11-13 kl 13.00 
 
 
Sekreterare  ________________________________________   Paragrafer; 108-122 
 Anja Leinonen                          
 
Ordförande    
 Kenneth Stålnacke (KIP)  Mattias Timander (C) 
 §§ 108-110      §§ 111-122   
  
Justerande    
   Katarina Hjertell (C)  Mats Taaveniku (S) 
  
 
   BEVIS 
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Underskrift;  ________________________________________ 
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NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2018-11-05, kl 13.00-14.05 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I

C Annica Henelund I

C Thore Johansson I

C Katarina Hjertell justerare I

C Rune Lans I

C Kärstin Gustafsson I

C Mats Holmström I

C Agneta Björnström I

C Kenneth Paulsson I

C Birgitta Stålnacke I

C Magnus Gustafsson I

C Monica Sundberg I

C Mattias Timander I

C Maria Ryytty I

C Karin Uusitalo I

SJVP Doris Messner  -

SJVP Dick Vånsjö I

SJVP Bo Ek I

SJVP Birgitta Pounu I

M Stefan Sydberg I

M Lars-Johan Dalhägg  -

M Tord Eliasson I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2018-11-05, kl 13.00-14.05 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

KD Krister Pounu I

S Mats Taaveniku justerare I

S Sirpa Bäckström I

S Jonas Stålnacke I

S Elisabeth Persson Holmdén I

S Siv Gunillasson Sevä I

S Roger Suup I

S Marianne Baas I

S Kenneth Nilsson I

S Viveca Kohkoinen I

S Lars Törnman I

S Hanna Rannerud I

V Gunnar Bergman I

V Siv Henriksson I

V Lisbet Isaksson I

SL Åsa Larsson Blind I

SL Per-Gustav Idivuoma I

FI Christine Brännvall I

FI Peter Aléx I

SD Mats Fredlund I

SD Kjell Paulsson I

KIP Kenneth Stålnacke I

- Sten Nylén I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare
2018-11-05, kl 13.00-14.05 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson I

C Elisabeth Fors I

C Magnus Stålnacke  -

C Ulla Olsson I

C Stanislav Kall I

C Elin Fors I

C Ingemar Aho  -

C Mirja Niva I

SJVP Ulla Isaksson IR

SJVP Ulf Isaksson I

M Elisabeth Andersson IR

M Mattias Abrahamsson  -

KD Peter Stenberg I

KD Jenny Esberg  -

S Mats Niemi I

S Håkan Bäckström I

S Emilia Töyrä  -

S Anders Tano  -

S Annicka Bohm I

S Ashkan Ekthiari  -

V Sten Stridsman I

V Sanna Inga Poromaa I

SL Matti Berg  -

SL Lars Jonas Kemi I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare
2018-11-05, kl 13.00-14.05 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen I

FI Lisa Forsberg I

SD Agneta Paulsson I

SD Madeleine Vestling  -

KIP Lilly Rönnebro I

KIP Ingemar Uusitalo I



KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3)
KOMMUNKONTORET 2018-10-26

Kommunfullmäktige

Tid: 2018-11-05, kl 13.00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna

Guidning i Kristallen erbjuds kl 11.00 till förtroendevalda som besöker
Kristallen för första gången. Samling på entréplan.

Val av ombud till Sveriges kommuner och landstingskongress för mandat-
perioden 2019-2022 förrättas mellan kl 14.30-15.00 i kommunstyrelsens
sessionssal. Detta gäller endast tjänstgörande ledamöter.

Planerat avbrott sker kl 15.00-16.00 för avtackning av avgående ledamöter
och ersättare. Enklare förtäring i form av smörgåstårta serveras, vänligen
meddela ev allergier till kommunsekreteraren senast 2018-10-31, telefon
0980-700 17 eller mail kommunsekretererare@kiruna.se 

Till dagens sammanträde väljs justerare från (C)  och  (S)

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Avsägelser 1 18/00084 § 108

2 Slutlig röstsammanräkning, delgivning 2 18/01064 § 109

3 Val av kommunfullmäktiges presidium § 110

4 Val till kommunrevisionen § 111

5 Val till kommunfullmäktiges valberedning  § 112

6 Anmälan av gruppledare § 113

Ks 181022

7 § 278 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) 7 18/00750 § 114
och (LSS), ej verkställda beslut 2018, socialnämnden,
delgivning

8 § 279 Anhållan om förlängt partistöd 2019, Miljöpartiet de 8 18/01079 § 115
gröna



2 (2)

9 § 281 Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige 9 18/01137 § 116

10 § 282 Revidering av riktlinjer för kommunalt partistöd 10 18/01132 § 117

11 § 285 Kommunal skattesats 2019 11 18/01216 § 118

12 § 286 Delårsrapport januari - juni 2018, Lapplands kommunal- 12 18/01163 § 119
förbund

13 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018 13 18/01271 § 120

14 § 303 Delårsrapport januari till augusti 2018 14 18/01179 § 121

15 Motion

a Överlämnande av motioner utgår

16 Val 16 § 122

Kenneth Stålnacke 
Kommunfullmäktiges ålderspresident

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

 
 
 
 
§ 108    2018.00084  900 
 
 
Avsägelser 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Lisa Forsbergs (FI) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen 
 
att godkänna Lisa Forsbergs (FI) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
att godkänna Ann-Kristin Nilssons (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 
 
att godkänna Siv Gunillassons (S) avsägelse som ledamot i Sámi Teáhter 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 109      2018.01064  111  
    2018.00084  900 
 
Slutlig röstsammanräkning, delgivning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger slutlig sammanräkning 2018-09-10--10-18 från länsstyrelsen Norrbotten efter val till 
kommunfullmäktige. 
 
Av sammanställningen framgår bland annat mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Kiruna enligt 
följande: 
 
Moderaterna          3 
Centerpartiet    15 
Folkpartiet liberalerna   
Kristdemokraterna           1 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna      12 
Vänsterpartiet      3 
Miljöpartiet de gröna           
Sverigedemokraterna            2 
Feministiskt initiativ      2 
Sjukvårdspartiet            4 
Sámelistu/Samelistan Partipolitiskt obunden    2 
Nya Kirunapartiet      1 
Övriga anmälda partier       
 
Summa giltiga röster  14 957 
Ogiltiga röster              182 
     varav inte anmälda partier        11    
     varav blanka       162 
Summa avgivna röster  15 139 
 
Röstberättigade   18 177 
Valdeltagande                                  83,29  % 
 
Föreligger vidare beslut 2018-10-22 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny 
ersättare i kommunfullmäktige för tiden från och med 2018-10-22 till och med 2022-10-14 efter  
Ann-Kristin Nilsson, Socialdemokraterna, har utsetts Ashkan Ekhtiari, Socialdemokraterna.  
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 110    2018.00084  900 
 
 
Val av kommunfullmäktiges presidium 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Mattias Timander (C) till kommunfullmäktiges ordförande 
 
att utse Birgitta Pounu (SJVP) till kommunfullmäktiges vice ordförande 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ålderspresident Kenneth Stålnacke (KIP) lämnar ordet fritt för förslag avseende val av 
kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande. 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att Mattias Timander (C) utses till kommunfullmäktiges ordförande 
 
att Birgitta Pounu (SJVP) utses till kommunfullmäktiges vice ordförande 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagda yrkanden 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 111    2018.00084  900 
 
 
Val av kommunrevisionen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Ann-Kristin Nilsson (S) till kommunens revisor tillika ordförande 
 
att utse Sören Sidér (SJVP) till kommunens revisor 
 
att bordlägga val av resterande revisorer  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordförande Mattias Timander (C) lämnar ordet fritt för förslag avseende val av fem kommunrevisorer. 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Taaveniku (S) 
 
att Ann-Kristin Nilsson (S) utses till kommunens revisor tillika ordförande 
 
av Dick Vånsjö (SJVP) 
 
att Sören Sidér (SJVP) utses till kommunens revisor 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Gunnar Bergman (V) 
 
att val av resterande revisorer bordläggs 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lagda yrkanden 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 112  
 
 
Val av kommunfullmäktiges valberedning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse kommunfullmäktiges valberedning enligt nedan  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordförande lämnar ordet fritt för förslag avseende val av ledamöter och ersättare till kommunfull-
mäktiges valberedning. 
 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 
Ordförande:  Annica Henelund (C) 
Vice ordförande: Sten Nylén (-) 
 
Ledamöter    Ersättare 
 
C Annica Henelund    C Rune Lans  
 
SJVP Sten Nylén    SJVP bordläggning 
 
M Stefan Sydberg    M Lars-Johan Dalhägg 
 
KD Krister Pounu   KD Peter Stenberg 
 
S Mats Taaveniku   S Hanna Rannerud 
 
V Sten Stridsman  V  Lisbet Isaksson 
 
SL Per-Gustav Idivuoma   SL Åsa Larsson Blind 
 
FI Peter Aléx   FI Christine Brännvall 
 
SD Mats Fredlund   SD Kjell Paulsson  
 
KIP Kenneth Stålnacke   KIP Lilly Rönnebro 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Dick Vånsjö (SJVP), Sten Nylén (-), Stefan 
Sydberg (M), Krister Pounu (KD), Mats Taaveniku (S), Gunnar Bergman (V), Åsa Larsson Blind (SL), 
Christine Brännvall (FI), Mats Fredlund (SD) och Kenneth Stålnacke (KIP) 
_____   
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 113 
 
 
Anmälan av gruppledare 
 
 
Följande gruppledare för de under mandatperioden i kommunfullmäktige representerade partierna 
anmäls: 
 
Gruppledare för Centerpartiet Annica Henelund 
 
Gruppledare för Sjukvårdspartiet Sten Nylén 
 
Gruppledare för Moderata Samlingspartiet Stefan Sydberg, ersättare Lars-Johan Dalhägg 
 
Gruppledare för Kristdemokraterna Krister Pounu, ersättare Peter Stenberg 
 
Gruppledare för Socialdemokraterna Mats Taaveniku, ersättare Hanna Rannerud  
 
Gruppledare för Vänsterpartiet Siv Henriksson  
 
Gruppledare för Samelistan Per-Gustav Idivuoma, ersättare Åsa Larsson Blind 
 
Gruppledare för Feministiskt Initiativ Christine Brännvall, ersättare Peter Alex 
    
Gruppledare för Sverigedemokraterna Mats Fredlund, ersättare Kjell Paulsson 
 
Gruppledare för Kirunapartiet Kenneth Stålnacke, ersättare Lilly Rönnebro   
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 114    2018.00750  700 
 
 
Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 
2018, socialnämnden, delgivning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga sammanställningen och redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2018-08-28, § 261, från socialnämnden av vilket framgår att i socialtjänstlagen 16 
kap 6 h § samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § h, finns reglerat att social-
nämnden till kommunfullmäktige skall lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt LSS 9 § samt SoL 4 kap 1 §, som inte kunnat verkställas inom tre månader från 
dagen för respektive beslut samt om det varit avbrott i tre månader eller mer, i ett redan fattat beslut. 
Nämnden skall vidare ange vilken typ av insatser dessa beslut gäller, samt hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal. 
 
I statistikrapporten för kvartal 2– 2018, har 20 beslut rapporterats. Det innebär att verkställighet dröjt 
tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett avbrott i verkställigheten eller att beslut faktiskt 
blivit verkställda under perioden. Ett ärende avser daglig verksamhet enligt LSS, 5 ärenden avser 
kontaktperson enligt LSS, 2 ärenden avser särskilt boende enligt LSS och ett ärende avser korttids-
vistelse enligt LSS. 11 ärenden avser socialtjänstlagen, särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att          statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-22, § 278, att sammanställningen och redovisningen delges 
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Christine Brännvall (FI), Sirpa Bäckström (S) och 
Kenneth Stålnacke (KIP) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokoll av Christine Brännvall (FI) att Feministiskt initiativ föreslår att det 
fortsättningsvis i redovisningen ska framgå om det finns barn under 18 år. 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 115    2018.01079  910 
 
 
Anhållan om förlängt partistöd 2019, Miljöpartiet de gröna 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Miljöpartiet det grönas anhållan om utbetalning av förlängt partistöd för 2019  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse från Miljöpartiet det gröna i Kiruna av vilken framgår att partiet anhåller om 
utbetalning av förlängt partistöd enligt riktlinjerna för kommunalt partistöd, 6 §. 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2018-09-19 från kommunkontoret av vilket framgår att i enlighet med riktlinjerna 
kan parti som, efter allmänna val till kommunfullmäktige, som har förlorat samtliga sina mandat 
anhålla om förlängt partistöd hos kommunstyrelsen senast i december året innan det år stödet avser. 
Det förlängda partistödet utbetalas endast till parti som ställt upp till val till kommunfullmäktige för 
den nya mandatperioden. Förlängt partistöd motsvarar ett partis grundstöd under nästkommande 
mandatperiods sex första månader. Miljöpartiets representation i kommunfullmäktige i Kiruna upphör 
2018-10-14. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-22, § 279, att Miljöpartiet det grönas anhållan om utbetalning av 
förlängt partistöd för 2019 beviljas. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 116     2018.01137  900 
 
 
Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess 
beredningar 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige enligt förslag 2018-09-26 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger skrivelse 2018-09-26 från kommunkontoret av vilket framgår förslag till sammanträdes-
dagar 2019 med samma antal som tidigare år. Mötestillfällena har fördelats enligt nedan: 
 
-  Kommunstyrelsen arbetsutskott har fem möten på vårterminen och fyra möten på höstterminen, 

totalt nio mötestillfällen. 
-  Bokslutsberedningen har möte i mars och budgetberedningen har sitt första möte andra veckan i 

september. 
-  Kommunstyrelsen har fyra möten på vårterminen och fyra möten på höstterminen, totalt åtta 

mötestillfällen. 
- Kommunfullmäktige har tre möten på vårterminen och tre möten på höstterminen, totalt sex möten 

varav ett extramöte i samband med budgetbeslut.  
  
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2018-10-22, § 281, att fastställa sammanträdesdagar 2019 för kommun-
styrelse och dess beredningar enligt förslag 2018-09-26. Kommunstyrelsen föreslår vidare att 
sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige fastställs enligt förslag 2018-09-26. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____  
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 117    2018.01132  910 

    
 
Revidering av riktlinjer för kommunalt partistöd 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta riktlinjer för kommunalt partistöd enligt förslag 2018-09-19 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-09-19 från kommunkontoret av vilken framgår att den nya kommunallagen 
har trätt i kraft den 2018-01-01. Nya kapitel har skapats och paragrafer har flyttats från ett kapitel till 
ett annat. Redaktionella revideringar har gjorts vad gäller lagrum så att dessa stämmer med den nya 
strukturen i kommunallagen. Utöver de redaktionella revideringarna har tillägg införts i 1 § och i 6 § 
samt att innehållet i 3 § andra stycket har förtydligats.  
 
Under 1 § andra stycket har ett tillägg införts som innebär att varje parti som beviljas partistöd måste 
ha en registrerad lokal partiförening i Kiruna kommun. Enligt 4 kap 29 § kommunallagen får partistöd 
endast ges till partier som är juridiska personer. Enligt Sveriges kommuner och landsting blir inne-
börden att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Partistödet är 
avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 
 
Under 3 § andra stycket har innehållet förtydligats. I 4 kap 30 § kommunallagen regleras kommuners 
möjlighet att knyta rätten att lämna partistöd till att partiet är representerat i fullmäktige med minst en 
vald ledamot. Fullmäktige har möjlighet att begränsa partistödet så att detta utgår i proportion till 
partiers verkliga representation, varmed det mandatbundna partistödet inte utgår för ”tomma stolar”. 
Partistöd ska då utgå under 3 hela månader efter det att representationen har minskat. 
 
Under 6 § sista stycket har ett tillägg införts som innebär att de partier som beviljas förlängt partistöd 
inte har någon skyldighet att lämna redovisning och granskningsrapport för den del som utgör det 
förlängda partistödet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-22, § 282, att riktlinjer för kommunalt partistöd antas enligt förslag 
2018-09-19. 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Kristina Zakrisson (S), Mats Fredlund (SD) och 
Magnus Gustafsson (C)  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 118    2018.01216  906 
 
 
Kommunal skattesats 2019 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 skattekronor, samma nivå som år 2018, 

under planperioden 2019-2021  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-22, § 285, att den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 
skattekronor, samma nivå som år 2018, under planperioden 2019-2021. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______    
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 119    2018.01163  663 
 
 
Delårsrapport januari - juni 2018, Lapplands kommunalförbund 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna delårsrapport och revisionsutlåtande 2018 för Lapplands kommunalförbund  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2018-09-07, § 51, från Lapplands kommunalförbund av vilket framgår att direk-
tionen beslutar att beloppen för statsbidrag och övriga intäkter i not 1 rättas, att med denna justering 
godkänna delårsredovisning LKF 2018-01-01–2018-06-30, att uppdra åt kansliet att föra dialog med 
revisorerna kring delårsredovisningen, att delårsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen 
därefter skall överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut samt att en lägesrapport 
från arbetet med besparingar inom gymnasienämndens område ska lämnas vid direktionens 
oktobersammanträde. 
 
Av delårsrapporten framgår bland annat att kommunalförbundet uppvisar ett negativt delårsresultat 
vid halvårsskiftet om -10 388 tkr och prognostiserar även ett negativt resultat för hela året om -3 500 
tkr. Den främsta orsaken till det negativa delårsresultatet är ferielöneskulden till den egna personalen 
samt motsvarande skulder till semester- och uppehållsanställda. Dessa skulder återställs till största 
delen i och med personalens ferier och semesteruttag under juli och augusti. Utöver dessa skulders 
resultatpåverkan uppvisar förbundet ett negativt resultat om – 1 683 tkr efter sex månader. De främsta 
orsakerna är interkommunala nettokostnader för gymnasieelever som överstiger periodens budget med 
ca -700 tkr, köp av administrativa tjänster inom i första hand gymnasieverksamheten om - 600 tkr 
(programvara, abonnemang, skolkopieringsavtal), samt personalkostnader vid förbundets kansli som 
överstiger budget med ca -300 tkr. 
 
Prognosen förutsätter att de interkommunala kostnaderna för Lapplands Gymnasium inte utvecklas på 
ett negativt sätt under hösten och att pågående arbete med besparingar leder till minskade kostnader 
om ca 1800 tkr under andra halvåret. Pensionsskuldens utveckling har vägts in i enlighet med underlag 
från pensionsadministratören KPA och ännu inte utbetalade löneökningskostnader har vägts in med  
-1 200 tkr. Prognosen förutsätter vidare att förbundet under hösten kan finansiera Sfi och gymnasiets 
språkintroduktion inom ramen för statlig finansiering från Migrationsverket, del av bidrag för etable-
ringsinsatser och ordinarie budget. Detta utgör också den främsta osäkerhetsfaktorn i prognosen. 
Beroende på utvecklingen av antal elever och beslut gällande finansiering, kan prognosen komma att 
försämras ytterligare 2-3 000 tkr på helårsbasis. Om medlemskommunerna beslutar överföra del av 
statsbidrag för etableringsinsatser till Lapplands kommunalförbunds verksamheter enligt direktionens 
förslag 2017-12-20 kommer prognosen under hösten att förändras i positiv riktning. 
 
Föreligger vidare revisorernas utlåtande 2018-09-13 avseende delårsrapport 2018-06-30. Utifrån den 
översiktliga granskningen gör revisorerna följande bedömning av delårsrapporten:  
-  I revisorernas översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på 

att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och god revisionssed i övrigt. 
-  Revisorernas bedömning är att det redovisade resultatet till övervägande del är förenligt med god 

ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Detta då 7 av 8 finansiella mål beräknas att 
uppnås under 2018.  
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-  Även i verksamhetsperspektivet är måluppfyllelsen delvis uppfylld. Därav bedömer revisorerna att  

verksamhetens prognostiserade utfall för 2018 delvis är förenligt med god ekonomisk hushållning.  
  
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-22, § 286, att delårsrapport och revisionsutlåtande för Lapplands 
kommunalförbund 2018 godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______  
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Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga revisorernas bedömning av delårsrapport 2018 till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger utlåtande 2018-10-25 från kommunens revisorer av vilket framgår att revisorerna har 
uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2018-08-31 är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om.   
 
Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Detta innebär att 
granskningen har varit begränsad i omfattning med inriktning på övergripande analys och inte på 
detaljer i redovisningen.   
 
Granskningen visar att resultatet för perioden uppgår till 8,0 mnkr. Det prognostiserade resultatet per 
helår uppgår till 10,5 mnkr vilket är 2,3 mnkr sämre än budgeterat. Av kommunens resultat är 16,7 
mnkr stadsomvandlingsrelaterat per 2018-08-31. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
inte kommer att uppfyllas för år 2018. Av delårsrapporten framgår att användning av RUR kan komma 
ifråga. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt.  
 
Revisorerna har dock gjort vissa iakttagelser i granskningen som innebär utestående frågeställningar 
vilka bör beaktas i sammanhanget och inför upprättande av kommande årsbokslut; 
-  Revisorerna har noterat att personalrelaterade skulder sannolikt är för högt upptagna med cirka 19 

mnkr. Det är svårt att fastställa exakt belopp då ett periodiseringskonto använts, där även andra 
periodiseringar bokförs in och ut. På periodiseringskontot saknas en detaljerad förteckning över vad 
som ingår per 2018-08-31. Då revisorernas delårsgranskning är översiktlig har revisorerna inte haft 
möjlighet att granska alla delposter. Alla konton med betydande saldon bör enligt revisorernas 
mening avstämmas löpande och förteckningar över delposterna bör som minimum upprättas vid 
delårsbokslut och årsbokslut. Revisorerna bedömer att det finns förbättringspotential i 
avstämningsrutiner i den ekonomiska redovisningen.  

-  Beräkningsfelet har inte påverkat upprättandet av kommunens prognosticerade resultat, varför 
revisorerna, trots felets storlek, inte anser att delårsrapporten behöver rättas innan den fastställs av 
kommunfullmäktige. 

-  Revisorerna bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål 
som fullmäktige fastställt i budget 2018.  

-  Revisorerna kan inte bedöma, utifrån delårsrapportens återrapportering, om verksamhetens 
prognostiserade utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. 
 

Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Ordförande Roger Aitomäki kommunens revisorer 
_______ 
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Delårsrapport januari - augusti 2018 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra på sidan 9, under rubriken God ekonomisk hushållning, sista meningen från ”Med 

den prognos som är nu kommer kommunen behöva återställa 10,6 mnkr.”  
till att lyda:  
”Med den prognos som är nu kommer kommunen behöva återställa 0,1 mnkr.”  

 
att i övrigt fastställa delårsrapport januari-augusti 2018   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger från kommunkontoret upprättat delårsbokslut för kommunen januari-augusti 2018. Av 
delårsrapporten framgår bland annat att kommunkoncernens periodresultat uppgår till 7,5 mnkr efter 
extra ordinära poster. Kiruna kommun (inklusive stadsomvandling) redovisar ett resultat om  
8 mnkr efter extra ordinära poster. Kirunabostäder AB 5,3 mnkr och Tekniska verken AB -5,8 mnkr.  
Kommunkoncernens årsprognos visar ett förväntat resultat vid årets slut på 2,8 mnkr efter extra 
ordinära poster. Kiruna kommuns resultat beräknas till 10,5 mnkr, Kirunabostäder AB 2,9 mnkr och 
Tekniska verken i Kiruna AB -10,6 mnkr. 
 
Kommunens resultat för perioden visar på 8 mnkr varav 16,7 mnkr är stadsomvandlingsresultat och 
resterande -8,6 kommunens skattefinansierade driftresultat. Verksamhetens nettokostnader totalt har 
ökat med 45,2 mnkr jämför med 4 mnkr föregående period. Nettokostnader exklusive stadsomvand-
lingsrelaterade intäkter och kostnader ger en nettokostnadsökning med 24 mnkr vilket är en minskning 
mot föregående år. Verksamhetens kostnader exklusive stadsomvandlingen har ökat med 6,5 mnkr 
under perioden och intäkter minskat med 11 mnkr. 
 
Årsresultatet enligt prognos uppgår till 10,5 mnkr varav 10,6 mnkr är stadsomvandlingsresultat, och 
kommunens skattefinansierade drift uppgår till -0,1 mnkr. Det är 12,9 mnkr sämre än det budgeterade 
resultatet på 12,8 mnkr. Driftprognosen visar på en budgetavvikelse för nämnderna på -26,6 mnkr och 
13,7 mnkr för finansförvaltningen jämfört med årsbudgeten. Skatter och statsbidrag har ökat med 27 
mnkr mot föregående år. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2018-10-22, § 303, att godkänna delårsrapport januari-augusti 2018 och 
överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Föreligger reviderad delårsrapport januari-augusti 2018. Revideringen avser en ändring på sidan 17, 
där summan tillgångar ska vara 5 097,4. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
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att på sidan 9, under rubriken God ekonomisk hushållning, sista meningen ändras från ”Med 

den prognos som är nu kommer kommunen behöva återställa 10,6 mnkr.”  
till att lyda:  
”Med den prognos som är nu kommer kommunen behöva återställa 0,1 mnkr.”  

 
av Lars Törnman (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Gunnar Selbergs ändringsyrkande skall bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
 
I övrigt konstaterar ordföranden att kommunstyrelsens förslag bifalles 
_____  
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Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
att bordlägga val av ersättare i Bostadsrättsföreningen Karlavagnen efter Gösta Suup (V)  
 
att bordlägga val av ersättare i överförmyndarnämnden efter Doris Söderberg (V)   
 
att utse Christine Brännvall (FI), Renstigen 8, 981 39 Kiruna till ersättare i kommunstyrelsen 

efter Lisa Forsberg (FI)    
 
att utse Christine Brännvall (FI), Renstigen 8, 981 39 Kiruna till ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott efter Lisa Forsberg (FI)   
 
att bordlägga val av nämndeman i Gällivare tingsrätt efter Karin Uusitalo (C)  
 
att utse Viveka Kohkoinen (S), Saturnusvägen 19, 981 44 Kiruna till ledamot i Sámi Teáhter 

efter Siv Gunillasson (S)    
______ 


	Framsida
	Närvaro
	Kallelse
	§ 108 Avsägelser
	§ 109 Slutlig röstsammanräkning, delgivning
	§ 110 Val av kommunfullmäktiges presidium
	§ 111 Val av kommunrevisionen
	§ 112 Val av kommunfullmäktiges valberedning
	§ 113 Anmälan av gruppledare
	§ 114 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen SoL och LSS, ej verkställda beslut2018, socialnämnden, delgivning
	§ 115 Anhållan om förlängt partistöd 2019, Miljöpartiet de gröna
	§ 116 Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige
	§ 117 Revidering av riktlinjer för kommunalt partistöd
	§ 118 Kommunal skattesats 2019
	§ 119 Delårsrapport januari - juni 2018, Lapplands kommunalförbund
	§ 120 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018
	§ 121 Delårsrapport januari - augusti 2018
	§ 122 Val



