KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-24

Plats och tid;

Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, kl 13.00-15.25

Beslutande;

Se särskild närvaroförteckning

Övriga deltagande;

Översiktsplanerare, Sara Thelin-Aspvik, stadsbyggnadsförvaltningen, § 92

Utses att justera;

Stefan Sydberg (M), Lilly Rönnebro (KIP)

Justeringens plats
och tid;

Kommunkontoret, 2018-09-28 kl 13.00

Sekreterare
Ordförande

Justerande

________________________________________ Paragrafer; 85-107
Anja Leinonen
Ann-Kristin Nilsson (S)

Stefan Sydberg (M)

Lilly Rönnebro (KIP)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ;

Kommunfullmäktige, Kiruna kommun

Sammanträdesdatum; 2018-09-24
Datum för anslags
upprättande;
Förvaringsplats
för protokollet;
Underskrift;

Blad
1 (31)

2018-

Datum för anslags
nedtagande;
2018-

Kommunkontoret, kommunkansliet, Kristallen, Kiruna
________________________________________
Anja Leinonen

NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA

NÄRVARANDE

KF

KF

§

§

KOMMUNFULLMÄKTIGE
2018-09-24, kl 13.00-15.25

JA

LEDAMÖTER
S

§§ 85-101
Kristina Zakrisson §§ 103-107

I

S

Elisabeth Persson Holmdén

I

S

Roger Suup

I

S

Sirpa Bäckström

I

S

Ann-Kristin Nilsson

I

S

Thomas Määttä

I

S

Ashkan Ekhtiari

-

S

Siv Gunillasson

I

S

Kenneth Nilsson

I

S

Marianne Baas

I

S

Jan-Erik Nygren

I

S

Viveca Kohkoinen

I

S

Jonas Stålnacke

I

V

Siv Henriksson

I

V

Gunnar Bergman

I

V

Lena Tjäder

-

V

Sten Stridsman

I

M

Stefan Sydberg

M

Mattias Abrahamsson

I

SL

Per-Gustav Idivuoma

I

SL

Åsa Blind-Berg

-

FI

Lisa Ryhänen

I

justerare

I

NEJ

JA

NEJ

NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA

NÄRVARANDE

KF

KF

§

§

KOMMUNFULLMÄKTIGE
2018-09-24, kl 13.00-15.25

JA

LEDAMÖTER
C

Gunnar Selberg

I

C

Annica Henelund

I

C

Thore Johansson

I

C

Rune Lans

I

C

Karin Uusitalo

I

C

Mats Holmström

I

C

Katarina Hjertell

I

C

Kenneth Paulsson

I

C

Åsa Holmdahl

I

C

Lars-Åke Mukka

-

C

Anna Lans

-

C

Göran Johansson

-

C

Kärstin Gustafsson

I

SJVP

Dick Vånsjö

I

SJVP

Doris Messner

I

SJVP

Bo Ek

I

KNEG Jari Söyrinki

-

KIP

Lilly Rönnebro

justerare

I

SD

Peter Aldenlöv

-

MP

Henry Emmoth

-

KD

Laila Hetta

I

-

Kenneth Stålnacke

I

-

Sten Nylén

I

NEJ

JA

NEJ

NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA

NÄRVARANDE
R = Röstberättigad
ersättare

KOMMUNFULLMÄKTIGE
2018-09-24, kl 13.00-15.25

S

Hanna Rannerud

S

Håkan Bäckström

S

Maivor Johansson

I

S

Jan Sydberg

-

S

Emilia Töyrä

-

S

Anders Tano

-

S

Roland Holmdén

-

S

Nina Jatko Töyrä

-

V

Doris Söderberg

IR

V

Kurt Sundkvist

I

M

Therese Alsterdal

-

M

Jonas Stålnacke

I

SL

Lars Jonas Kemi

-

SL

Cecilia Simma

FI

Lisa Zakrisson

-

FI

Emma Bergman

-

C

Birgitta Stålnacke

-

C

Per Esko

-

C

Jennie Martinez

-

C

Peter Scherman

-

C

Robert Larsson

-

C

Tyko Lampa

IR
§ 107

§ 107

IR

I

IR

C
Birgitta Pounu

KF

§

§

JA

ERSÄTTARE

SJVP

KF

I

NEJ

JA

NEJ

NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE

NÄRVARANDE
R = Röstberättigad
ersättare

2018-09-24, kl 13.00-15.25

KF

§

§

JA

ERSÄTTARE
SJVP

KF

Jörgen Ek

-

KNEG Nathalie Eliasson

-

KNEG Patrik Tuoremaa

-

KIP

Margaretha Haapalahti

-

KIP

Kenneth Eriksson

-

MP

Timo Vilgats

-

MP

Per Nilsson

-

KD

Peter Stenberg

I

KD

Isak Töyrä

I

SD

NEJ

JA

NEJ
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KOMMUNKONTORET

KALLELSE
2018-09-14

1 (3)

Kommunfullmäktige
Tid:

2018-09-24, 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.
Socialdemokraterna sammanträder kl 08.15 i kommunstyrelsens
sessionssal, Kristallen
Den som inte har möjlighet att delta i gruppsammanträdet skall meddela detta
till Sten Nylén per mail: snn@kommun.kiruna.se senast torsdagen före
sammanträdet.

Vänsterpartiet sammanträder kl 08.30 i Gunnar Bergmans kontor i
Kristallen och ansluter kl 09.30 för sammanträde med (S, M, SL, FI)
Moderaterna, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med (S, V) kl 09.30 i kommunstyrelsens sessionssal

Centerpartiet sammanträder kl 09.00 i Järven, entréplan Kristallen
Sjukvårdspartiet sammanträder kl 09.00 i Jokken, vån 1, Kristallen
Till dagens sammanträde väljs justerare från (M) och (KNEG)
Ärenden

Bil nr Dnr

§ nr

1

Avsägelser

1

18/00084

§ 85

2

Röstsammanräkning

2

18/00084

§ 86

3

Information om stadsomvandlingen

12/01245

§ 87

4

17/00802

§ 88

5

17/00198

§ 89

Ks 180625
4

§ 227 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2018, uppdragsverksamhet
kommunala fastigheter, objekt Vilan

Ks 180903
5

§ 233 Åtgärdsprogram för införande av separat utsortering av
matavfall

2 (3)
6

§ 336 Översiktsplan för Kiruna kommun, antagande

6

15/00859

§ 92

7

§ 237 Personalredovisning och hälsobokslut 2017

7
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3 (3)
Ann-Kristin Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Anmälan av gruppledare
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KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-24

2018.00084

Sida
2

900

Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Andreas Wahlbergs (C) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

att

godkänna Andreas Wahlbergs (C) avsägelse som ledamot i miljö- och byggnämnden

att

godkänna Doris Söderbergs (V) avsägelse som ersättare i överförmyndarnämnden

att

godkänna Åke Jönssons (C) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

att

godkänna Veronica Wahlströms (M) avsägelse som ersättare i socialnämnden

att

godkänna Sten Nyléns (S) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen

att

godkänna Sten Nyléns (S) avsägelse som ledamot tillika ordförande i partiberedningen

att

godkänna Sten Nyléns (S) avsägelse som huvudman i Sparbanken Nord

att

godkänna Sten Nyléns (S) avsägelse som ledamot tillika ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning

att
______

godkänna Karin Uusitalos (C) avsägelse som nämndeman i Gällivare tingsrätt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 86

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-24

2018.00084

Sida
3

900

Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2018-08-16 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ledamot i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2018-08-31 till och med den 14 oktober 2018 efter Niklas
Sirén, Vänsterpartiet, har utsetts Sten Stridsman, Vänsterpartiet.
Vidare framgår av aktuellt protokoll att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden från och med
2018-08-31 till och med den 14 oktober 2018 efter Sten Stridsman, Vänsterpartiet, har utsetts Kurt
Sundkvist, Vänsterpartiet.
Föreligger vidare beslut 2018-09-05 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny
ledamot i kommunfullmäktige för tiden från och med 2018-09-05 till och med den 14 oktober 2018
efter Andreas Wahlberg, Centerpartiet, har utsetts Kärstin Gustafsson, Centerpartiet.
Vidare framgår av aktuellt protokoll att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden från och med
2018-08-31 till och med den 14 oktober 2018 efter Kärstin Gustafsson, Centerpartiet, har utsetts Åke
Jönsson, Centerpartiet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-24

§ 87

2012.01245

900

Information om stadsomvandling
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) lämnar följande information om
stadsomvandlingen:
-

Byggnationer i kvarteren i nya centrum

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
4

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 88

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-24

2017.00802

Sida
5

900

Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2018,
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, objekt Vilan
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2018, uppdragsverksamhet
kommunala fastigheter, med 47 mnkr, objekt Vilan

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-06-21 från kommunkontoret av vilket framgår att kommunfullmäktige har
2016-05-30, § 52, beslutat om 20 mnkr i investeringsmedel för renovering av 57 lägenheter på Vilan
samt 7,5 mnkr för att åtgärda förskolekök i kommunen.
Sedan investeringsbeslutet har ytterligare behov tillkommit som gör att den totala investeringen även
omfattar nytt tillagningskök för skolan, ny eldragning, ny parkeringslösning inom området samt ny
infartsväg till området. De tillkommande kostnaderna beräknas till 47 mnkr.
Förutom 57 nyrenoverade lägenheter så kommer fastigheten, efter genomförda renoveringar och
ombyggnationer, inrymma LSS- boende, tillagningskök samt administrations- och möteslokaler med en
utemiljö som är anpassad till fastighetens nya användningsområde.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-06-25, § 227, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2018,
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, tilläggsbudgeteras med 47 mnkr, objekt Vilan
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Kristina Zakrisson (S) med bifall av Sten Nylén (-)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-24

2017.00197

Sida
6

560

Åtgärdsprogram för införande av separat utsortering av matavfall
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Åtgärdsprogram för införande av separat utsortering av matavfall enligt förslag
2018-07-16

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-07-16 från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilken framgår att kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 111, att kommunen ska införa separat insamling av matavfall från och
med 2019-01-01 och vara fullt utbyggd 2020-12-31. Tekniska verken i Kiruna AB fick samtidigt i
uppdrag att återkomma med förslag till genomförande.
Införandet av separat insamling av matavfall i Kiruna kommun kommer ske etappvis under en
tvåårsperiod med start 2019. Införandet är uppdelat i tre etapper för villorna. Tekniska Verken avser
börja med villor i Kiruna centralort, för att sedan gå vidare med villor i västra och östra kommundelen.
Införandet i de kommunala verksamheterna samt övriga verksamheter, exempelvis flerbostadshus och
företag, kommer ske kontinuerligt och i dialog med respektive verksamhet. Detta kommer ske parallellt
med införandet för villor, och kommer pågå under hela införandeperioden.
För villor kommer tömning av restavfallet ske var fjärde vecka, medan matavfallet kommer tömmas
varannan vecka under sommartid och var fjärde vecka under vintertid. För flerbostadshus och verksamheter finns möjlighet att välja tömningsfrekvens och kärlstorlek, tömning sker 1-3 gånger i veckan.
Tekniska Verken arbetar för att få köra matavfallet till Bodens biogasanläggning eller HRS Miljø i
Norge. Trots det långa avståndet är matavfallsinsamlingen miljömässigt motiverad. Regeringen har
beslutat att kommunerna ska erbjuda system för separat utsortering av matavfall för hushållen till år
2021.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 233, att Åtgärdsprogram för införande av separat utsortering
av matavfall antas enligt förslag 2018-07-16.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 90

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-24

2018.00678

Sida
7

900

Personalredovisning och hälsobokslut 2017
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa och godkänna personalredovisning och hälsobokslut för år 2017 med den
ändringen att på sid 20, under rubriken Kostnader för sjukfrånvaro, stryks sista meningen
i första stycket

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-05-25 från kommunkontoret av vilken framgår att personalredovisningen
innehåller också en redovisning av hälso- och friskvårdsinsatser, kompetensförsörjningsaktiviteter
under året samt förvaltningarnas redovisningar.
Personalkostnaderna har ökat med ca 1,6 % från 2016 till 2017. I personalkostnader ingår alla
personalkostnader som det finns PO-kostnader på. Sjukskrivningskostnaderna har ökat med ca 1 345
tkr. Detta motsvarar ca 129 helårsarbetare från år 2016 till 2017. Likaså har sjukskrivningarna ökat från
6,0 % till 6,3 % från år 2016 till 2017. Det är de yngre medarbetarna under 30 år som har ökat
sjukfrånvaron medan de äldsta över 50 år har minskat. Det är de korta sjukskrivningarna som ökar
(mindre än 15 dagars sjukskrivning), medan de långa sjukskrivningarna står still.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 237, att personalredovisning och hälsobokslut för år 2017
fastställs och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Kristina Zakrisson (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles med den ändringen att på sid 20, under rubriken
Kostnader för sjukfrånvaro, stryka sista meningen i första stycket

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger samt Kristina Zakrissons
ändringsyrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 91

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-24

2017.1254

Sida
8

902

Policy mot kränkande särbehandling inklusive riktlinjer, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta policy mot kränkande särbehandling inklusive riktlinjer

att

riktlinjerna mot kränkande särbehandling ersätter tidigare riktlinjer ”Personalhandbok
för Kiruna kommun” och utgår från densamma

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-10-13 från kommunkontoret av vilken framgår att policyn mot kränkande
särbehandling innehåller ställningstaganden som tar avstånd från kränkande särbehandling inom
Kiruna kommun. Policyn syftar även till att beskriva arbetsprocesser för att både förebyggande och
hantering ärenden om kränkande särbehandling förekommer inom verksamheterna.
Under 2016 utfärdade Arbetsmiljöverket i sin föreskrift ”Organisatorisk och socialarbetsmiljö” (AFS
2015:4) föreskrifter om arbetsgivarens ansvar gällande kränkande särbehandling. Arbetsmiljöverket
förskriver att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och arbetsgivaren
även ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande
särbehandling. Arbetsgivaren åläggs vidare att se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.
I och med förändringarna i föreskriften ”Organisatorisk och socialarbetsmiljö” (AFS 2015:4) finns ett
behov av att formulera policy och omformulera riktlinjer för att förebygga och hantera kränkande
särbehandling.
Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2018-02-19, § 4, att återremittera ärendet med hänvisning till Henry
Emmoths yrkande att om den utsatte ej känner sig bekväm med linjeorganisationens modell så ska
anmälan kunna göras anonymt. Dessa anmälningar ska hanteras av en grupp utanför den ordinarie
organisationen.
Arbetsutskottet beslutar 2018-03-05, § 88, att inhämta yttrande i ärendet från kommunkontoret.
Föreligger yttrande 2018-05-24 från kommunkontoret av vilket framgår att föreskriften Organisatorisk
och socialarbetsmiljö” (AFS 2015:4) stipulerar att det bör finnas rutiner för och kunskaper om hur
organisationer förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Det ska vidare vara tydligt vem vi ska
vända oss till vid kränkande särbehandling.
I rekommendationerna från Sveriges kommuner och landsting ska det inför en utredning klargöras att
det inte går att uttala sig anonymt om en person, som inte under något skede av en utredning får
möjlighet att försvara sig. Kommunkontorets uppfattning är att anonymitet även skapar svårigheter ur
utredningssynpunkt, då utredningen skulle bli ensidig och ogenomförbar. Förslaget till policy tar sikte
på ovanstående då medarbetaren ska få information om att denne inte kan vara anonym samt att de
berörda har rätt att få del av anteckningar som förs under mötet för att kunna bemöta det som sagts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 91 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-24

2017.1254

Sida
9

902

Ärendet hanteras dock konfidentiellt i förhållande till andra. Det är sålunda inte, ur kommunkontorets
synvinkel, möjligt att uppfylla återremissens yrkande om anonymitet.
Om en person känner sig obekväm med linjeorganisationens modell, då en medarbetare exempelvis
skulle känna sig särbehandlad eller kränkt av en chef, finns möjlighet att vända sig till chefens chef och
sitt skyddsombud eller facklig representant. I ett första skede sker en preliminär undersökning av de
faktiska omständigheterna, efter detta steg finns möjligheter vid behov att engagera en utomstående
opartisk utredare. Dessa rutiner kan sålunda uppfylla återremissens yrkande om att gå utanför en så
kallad linjeorganisationsmodell samt hantering av en grupp utanför den ordinarie organisationen.
Arbetsutskottet föreslår 2018-08-20, § 143, att policy mot kränkande särbehandling inklusive riktlinjer
antas samt att riktlinjerna mot kränkande särbehandling ersätter tidigare riktlinjer ”Personalhandbok
för Kiruna kommun” och utgår från densamma.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 238, att policy mot kränkande särbehandling inklusive
riktlinjer antas samt att riktlinjerna mot kränkande särbehandling ersätter tidigare riktlinjer
”Personalhandbok för Kiruna kommun” och utgår från densamma.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
____
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Översiktsplan för Kiruna kommun, antagande
Kommunfullmäktige beslutar
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.

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.
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
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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.
Föreligger skrivelse 2018-09-03 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår redaktionella
justeringar i underlaget.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Kristina Zakrisson (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

av

Gunnar Selberg (C)

att

ärendet återremitteras 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.

Yttranden i kommunfullmäktige: Planarkitekt Sara Thelin-Aspvik stadsbyggnadsförvaltningen
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras senare
_____
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Policy och riktlinjer för likabehandling, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta policy för likabehandling inklusive riktlinjer, upprättad 2018-08-15

att

policy för likabehandling inklusive riktlinjer ersätter ”policy för jämställdhet, jämlikhet,
etnisk mångfald och likabehandling” i Personalpolitiskt handlingsprogram för Kiruna
kommun och utgår från densamma

att

policy för likabehandling inklusive riktlinjer ersätter ”Mångfald, jämställdhet och
diskriminering” i Personalhandbok för Kiruna kommun och utgår från densamma

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-12-22 från kommunkontoret av vilket framgår att under 2016 antar Riksdagen regeringens förslag (2015/16:135) om ändring i Diskrimineringslagen (2008:567). Ändringen
innebär att arbetsgivaren får utökade krav på sig gällande förebyggande och främjande arbete mot
diskriminering. I och med förändringarna i Diskrimineringslagen (2008:256) finns ett behov av att
formulera policy och omformulera riktlinjer för att förebygga och hantera diskriminering samt främja
likabehandling.
Policy för likabehandling innehåller ställningstaganden som tar avstånd från all diskriminering inom
Kiruna kommun. Policyn syftar till att beskriva arbetsprocesser för att både förebyggande och
hantering ärenden om likabehandling och diskriminering inom verksamheterna. Arbetsgivare och
utbildningsanordnare ska nu bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2018-02-19, § 10, att återremittera ärendet som en följd av tidigare
återremittering av policy mot kränkande särbehandling inklusive riktlinjer. Ärendet återremitterades
med hänvisning till Henry Emmoths yrkande att om den utsatte ej känner sig bekväm med linjeorganisationens modell så ska anmälan kunna göras anonymt. Dessa anmälningar ska hanteras av en
grupp utanför den ordinarie organisationen.
Arbetsutskottet beslutar 2018-03-05, § 89, att inhämta yttrande i ärendet från kommunkontoret.
Föreligger yttrande 2018-05-24 från kommunkontoret av vilket framgår att i de fall en person upplever
att denne har blivit diskriminerad eller sexuellt trakasserad (kränkt) går det inte att uttala sig anonymt
om en person, som inte under något skede av en utredning får möjlighet att försvara sig. Om en person
känner att ärendet inte behandlats eller behandlats fel trots att denne påtalat diskriminering till arbetsgivaren kan personen gå vidare med anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen uppger att en anmälan måste innehålla namn.
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Kommunkontorets uppfattning är att anonymitet även skapar svårigheter ur utredningssynpunkt, då
utredningen skulle bli ensidig och ogenomförbar. Förslaget till policy tar sikte på ovanstående då
medarbetaren ska få information om att denne inte kan vara anonym samt att de berörda har rätt att få
del av anteckningar som förs under mötet för att kunna bemöta det som sagts. Ärendet hanteras dock
konfidentiellt i förhållande till andra. Det är sålunda inte, ur kommunkontorets synvinkel, möjligt att
uppfylla återremissens yrkande om anonymitet.
Om en person känner sig obekväm med linjeorganisationens modell, då en medarbetare exempelvis
skulle känna sig diskriminerad eller sexuellt trakasserad (kränkt) av en chef, finns möjlighet att vända
sig till chefens chef och sitt skyddsombud eller facklig representant eller anseende diskriminering
annan person i ledande funktion som denne anser vara lämplig. I ett första skede sker en preliminär
undersökning av de faktiska omständigheterna, efter detta steg finns möjligheter vid behov att engagera
en utomstående opartisk utredare. Dessa rutiner kan sålunda uppfylla återremissens yrkande om att gå
utanför en så kallad linjeorganisationsmodell samt hantering av en grupp utanför den ordinarie
organisationen.
Arbetsutskottet föreslår 2018-08-20, § 144, att policy för likabehandling inklusive riktlinjer antas, att
policy för likabehandling inklusive riktlinjer ersätter ”policy för jämställdhet, jämlikhet, etnisk mångfald och likabehandling” i Personalpolitiskt handlingsprogram för Kiruna kommun och utgår från
densamma samt att policy för likabehandling inklusive riktlinjer ersätter ”Mångfald, jämställdhet och
diskriminering” i Personalhandbok för Kiruna kommun och utgår från densamma.
Föreligger komplettering 2018-08-15 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunkontoret har
på grund av förändringar i diskrimineringslagen (2008:256) formulerat om policyn för likabehandling
samt riktlinjer för att förebygga och hantera diskriminering samt främja likabehandling. Under den tid
som förslaget varit för antagande har Diskrimineringsombudsmannen (DO) 2017-11-14, begärt
uppgifter för en tillsyn.
Tillsynen resulterade i att Diskrimineringsombudsmannen bedömde i beslut daterat 2018-06-20, att
Kiruna kommuns inlämnade handlingar inte uppfyllde kraven på riktlinjer och rutiner som avsetts i 3
kap. 6 § diskrimineringslagen. Kommunkontoret har med anledning av tillsynen gått igenom förslaget
och kompletterat och förtydligat förslaget till policy för likabehandling inklusive riktlinjer utifrån
kommentarerna i tillsynen.
Kompletteringen har sin utgångspunkt i 3 kap. 6 §, 1 st. diskrimineringslagen, där det stipuleras att
”arbetsgivarens ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella
trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap 18 §”. Komplettering är sålunda genomförd på
sidan 5 i förslaget till policy, där ”och repressalier” tillagts under punkten 2.1 tredje stycket ställningstaganden i policyn samt under punkten 2.2 första stycket gemensamt ansvar.
Vidare har punkten 5 ändrats till ”ärendegång vid trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier”.
Under hela punkten 5, har ”kränkande särbehandling” ändrats till ”trakasserier, sexuella trakasserier
eller repressalier” för att förtydliga att det är en rutin för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier
eller repressalier. Vidare har punkten 5.3 första stycket, ändrats att betona arbetsgivarens
utredningsskyldighet vid trakasserier och sexuella trakasserier.
På sidan 12, 5 st, har meningen ” Om en medarbetare har uppgett i medarbetarenkäten att det
förekommer någon form trakasserier på arbetsplatsen, ska detta vara med som ett arbetsområde i
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handlingsplanen och följas upp.” lagts till.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 239, att policy för likabehandling inklusive riktlinjer,
upprättad 2018-08-15, antas med dess komplettering, att policy för likabehandling inklusive riktlinjer
ersätter ”policy för jämställdhet, jämlikhet, etnisk mångfald och likabehandling” i Personalpolitiskt
handlingsprogram för Kiruna kommun och utgår från densamma samt att policy för likabehandling
inklusive riktlinjer ersätter ”Mångfald, jämställdhet och diskriminering” i Personalhandbok för Kiruna
kommun och utgår från densamma.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning, tillämpning av enprocentsregeln
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning, tillämpning av enprocentsregeln

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-02-13 från kommunkontoret av vilken framgår att dåvarande fritids- och
kulturförvaltning initierade arbetet med en sammanhållen policy för konstnärlig gestaltning år 2014.
Policyn skickades på remiss varpå det inkom flera remissvar som sammanställdes och fritids- och
kulturnämnden beslutade 2014-12-11, § 63, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kort därefter
avvecklades fritids- och kulturnämnden. Kommunkontoret har i samarbete med kultur- och
utbildningsförvaltningen reviderat dokumentet med fokus på klarspråk och med hänsyn till inkomna
remissvar.
Policyn för konstnärlig gestaltning innebär att en procent av investeringsprojektets kontraktssumma
avsätts till konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnationer av kommunala lokaler samt vid
anläggning av ny offentlig utomhusmiljö. Det finns gränsvärden som anger när enprocentsregeln ska
tillämpas.
Policyn har kompletterats med riktlinjer för hur enprocentsregeln ska tillämpas och beskriver arbetet
kring upphandling och produktion, det vill säga konstinköps-processen. Kultur- och utbildningsförvaltningen leder konstinköpsprocessen och tar hjälp av både referensgrupp och urvalsgrupp för att
välja en lämplig konstnär och passande konstverk. Konstinköpsprocessen engagerar flera olika parter
såsom arkitekt, byggföretag, verksamhetsansvarig, brukare eller medborgare samt sakkunniga inom
konstområdet. Det är viktigt att konsten involveras tidigt i byggprocessen för att öka möjligheten till ett
lyckat och välintegrerat konstverk men också för att det kan sänka kostnaderna för konstverket.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2018-03-11, § 77, att skicka policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning ut
på remiss till kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska
Verken i Kiruna AB samt Kirunabostäder AB, att ge kommunkontoret i uppdrag att inarbeta eventuella
synpunkter till ett reviderat förslag samt att remissvaren ska vara kommunkontoret tillhanda senast
2018-05-31.
Föreligger skrivelse 2018-06-01 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunkontoret har
reviderat dokumentet och tagit hänsyn till samtliga remissvar.
Socialnämnden valde att inte svara på remissen. Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB
har inget att erinra mot förslaget. Miljö- och byggnämnden samt överförmyndarnämnden tycker att
varje gestaltning ska dokumenteras så att tankarna bakom verket får leva kvar samt att det bör förtydligas att policyn gäller hela kommunen, det vill säga både stad och landsbygd. Kultur- och
utbildningsnämnden har framfört följande åsikter:
- Stycke 4.2 och 4.3: klargör begreppen referensgrupp, urvalsgrupp samt jury och använd begreppen
konsekvent.
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- Ta bort sista stycket i 4.2 och ersätt det med ”om externa aktörer investerar i nybyggnation på
kommunal mark är enprocentregeln vägledande, inte tvingande. Samråd med stadsarkitekten eller
motsvarande funktion på Kiruna kommun ska då ske för att skapa helhet i det offentliga rummet.”
- Förtydliga sista stycket i 4.6 ”underhåll av konstnärlig gestaltning bekostas av fastighetsförvaltaren
vilket regleras i gränsdragningslistan”.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 241, att policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning,
tillämpning av enprocentsregeln, antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2018,
objekt Uppgradering av Agresso, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2018, kommunkontoret, med
600 tkr för uppgradering av ekonomisystem samt två nya servrar, objekt Uppgradering av
Agresso, IV-10796

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-08-07 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunens ekonomisystem Agresso har sedan införskaffandet 2013 inte uppgraderats från grundversionen 2.0, samt att
produktions-, test och utbildningsmiljöerna har legat på samma server. Investeringsbudget finns för
objekt uppgradering ekonomisystem, men den budgeten var räknad för en tidig uppgradering.
Varför inte uppgradering har skett förrän nu är på grund av att varje steg i uppgraderingen har varit
liten och inte gett någon större skillnad för verksamheten eller nya användningsområden samt att det
inte funnits personal tillgänglig för att hantera uppgraderingen. Nu har de senaste uppgraderingarna
gjort ett större hopp och ger en betydande skillnad för verksamheterna och även ett bredare användningsområde.
Förutom uppgradering till senaste version 7.2 så kommer två servrar installeras utöver den nuvarande,
för att uppnå större säkerhet. Det kommer att finnas en server per miljö, produktion-, test- och
utbildningsmiljö, som kan uppdateras och användas separat.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 244, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2018,
kommunkontoret, tilläggsbudgeteras med 600 tkr för uppgradering av ekonomisystem samt två nya
servrar, objekt Uppgradering av Agresso, IV-10796.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Integritetspolicy
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Integritetspolicy

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-08-07 från kommunkontoret av vilken framgår att integritetspolicyns syfte är
att visa medborgare att Kiruna kommunkoncern behandlar personuppgifter på ett sätt som är förenligt
med kraven i GDPR för att skydda den enskildes integritet.
Alla personer som registreras inom Kiruna kommunkoncern ska alltid bemötas med respekt, på ett
objektivt och korrekt sätt. GDPR/dataskyddsförordningen började gälla i samtliga medlemsländer den
25 maj 2018. GDPR innebär en del förändringar mot tidigare gällande Personuppgiftslagen (PuL) för de
som behandlar personuppgifter och ett förstärkt skydd för den enskildes integritet. Samtliga
medborgare har rätt att veta hur dennes personuppgifter behandlas och de har rätt att begära ut en
förteckning över de register där denne förekommer.
Det är därmed av yttersta vikt att enhetliga policydokument, riktlinjer och rutiner finns för behandling
av personuppgifter.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 247, att Integritetspolicy antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Dataskyddspolicy
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta dataskyddspolicy

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-08-07 från kommunkontoret av vilken framgår att alla personer som
registreras inom Kiruna kommunkoncern ska alltid bemötas med respekt, på ett objektivt och korrekt
sätt. GDPR/dataskyddsförordningen började gälla i samtliga medlemsländer 2018-05-25.
GDPR innebär en del förändringar mot tidigare gällande Personuppgiftslagen (PuL) för de som
behandlar personuppgifter och ett förstärkt skydd för den enskildes integritet. Samtliga medborgare
har rätt att veta hur dennes personuppgifter behandlas och de har rätt att begära ut en förteckning över
de register där denne förekommer. Det är därmed av yttersta vikt att enhetliga policydokument,
riktlinjer och rutiner finns för dataskydd och behandling av personuppgifter.
Dataskyddspolicyn ska användas av ledning, anställda och likaså av andra personer som arbetar på
uppdrag av eller under översyn av Kiruna kommunkoncern. Syftet är att säkerställa att samtliga som
behandlar personuppgifter gör det på ett sätt som är förenligt med kraven i GDPR för att skydda den
enskildes integritet.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 248, att dataskyddspolicy antas.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Årsredovisning 2017, Malmfältens Folkhögskola
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 2017 med godkännande till
handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse för Malmfältens Folkhögskola.
Av årsredovisningen framgår bland annat att verksamhetsåret 2018 redovisade Malmfältens
Folkhögskola ett överskott om 352 tkr, men på grund av ett tekniskt missöde vid inrapporteringen av
”Svenska från dag ett på folkhögskola” har dessa genomförda deltagarveckor inte blivit godkända av
Folkbildningsrådet, vilket har lett till att folkhögskolan gör ett minusresultat om ca 4 tkr.
Köket/restaurangen uppvisar ett positivt resultat. Relativt stora överskott redovisar administrationen
om 280 tkr och lärarlöner 500 tkr, bidragen är också större än budgeterat med 100 tkr. Orsaken till
administrationen och lärarlönen är en krympt personalorganisation. Fastighetskostnaderna har under
de senaste åren varit betydligt högre än tidigare.
Statsbidraget utgör 48,8 %, landstingsbidrag 3,0 % samt kommunbidraget 2,8 % av de totala
intäkterna. Nettoomsättningen motsvarar 37,2 % och övriga intäkter utgör 8,2 %. Balansomslutningen
är 15 786 tkr. Av tillgångarna utgör 13 240 tkr materiella anläggningstillgångar, 500 tkr finansiella
anläggningstillgångar och 2 046 tkr omsättningstillgångar. Soliditeten har under året ökat med 3 % till
66,7 %. Till stor del bygger den goda soliditeten på att fastighetsvärdet är högt. Likviditeten ligger på
91,3 % och den bedöms tillräcklig.
Av revisionsberättelsen upprättad 2018-05-18 framgår bl a att årsbokslutet i allt väsentligt har
upprättats i enlighet med bokföringslagen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 249, att Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 2017
läggs med godkännande till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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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 2018-05-29, § 189, 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
socialnämnden 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 1 år 2018, har 14 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, ett ärende avser
kontaktperson enligt LSS och ett ärende avser särskilt boende 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 2018-09-03, § 250, att sammanställningen och redovisningen delges
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Gunnar Bergman (V)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Avgift för serviceinsatser, socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

ta ut en omsorgsavgiftavgift med 175 kr per månad för inköp för brukare inom
hemtjänsten från och med 2018-10-01

att

ta ut en omsorgsavgift med 175 kr per månad för hushållstvätt för brukare inom
hemtjänsten från och med 2018-10-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2018-05-29, § 186, från socialnämnden av vilket framgår att avgiftsdebiteringen
för hemtjänst kommer att ändras till att bli per utförd timme vilket innebär att även debiteringen för
servicetjänster ändras. Idag betalar brukare som har hushållstvätt (tvätt av kläder mm) eller hjälp med
inköp nivå 1 för omsorgsavgiften för hemtjänst, mellan 66 - 480 kr per månad beroende på inkomst.
Eftersom inköp och tvätt inte görs i brukarnas hem och det kan var flera brukares ärenden som utförs
samtidigt är det inte lämpligt att använda timdebitering för dessa insatser.
Socialförvaltningen föreslår att för insatserna inköp respektive hushållstvätt ska det debiteras en
omsorgsavgift med 175 kr per månad och insatstyp, vilket är samma avgift som idag debiteras för
distribution av matportioner till brukare. Detta oavsett hur många gånger respektive tjänst nyttjas
under månaden. Denna avgift begränsas av maxtaxan och brukarnas avgiftsutrymme.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

ta ut en omsorgsavgiftavgift med 175 kr per månad för inköp för brukare inom
hemtjänsten från och med 2018-10-01

att

ta ut en omsorgsavgift med 175 kr per månad för hushållstvätt för brukare inom
hemtjänsten från och med 2018-10-01

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 251, att ta ut en omsorgsavgiftavgift med 175 kr per månad
för inköp för brukare inom hemtjänsten från och med 2018-10-01 samt att ta ut en omsorgsavgift med
175 kr per månad för hushållstvätt för brukare inom hemtjänsten från och med 2018-10-01.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Bergman (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
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Revidering av valnämndens reglemente
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reglemente för valnämnden enligt förslag upprättad 2018-04-27

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2018-05-22, § 8, från valnämnden av vilket framgår att den nya kommunallagen
har trätt i kraft 2018-01-01. Generellt innebär förändringarna att det är en helt ny struktur där nya
kapitel har skapats och paragrafer har flyttats från ett kapitel till ett annat. Språket har moderniserats
och gjorts enhetligt.
Mot bakgrund av ovan har kommunkontoret sett ett behov av en revidering av valnämndens
reglemente. Det har inte genomförts några revideringar av reglementets innebörd. Valnämndens
reglemente har reviderats i § 1 där hänvisning till lagrum har uppdaterats för att överensstämma med
strukturen i den nya kommunallagen. Utöver det har språkbruket justerats och redaktionella ändringar
genomförts
Valnämnden föreslår
att

reglemente för valnämnden antas enligt förslag upprättad 2018-04-27

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 253, att reglemente för valnämnden antas enligt förslag
upprättad 2018-04-27.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Årsredovisning 2017, Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Norrbottens läns
Kollektivtrafikmyndighet

att

bevilja ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighets
direktion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet

Beskrivning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2017 från Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet
(RKM) samt för Länstrafiken i Norrbotten AB, Bussgods Norrbotten AB, Norrtåg AB och Serviceresor i
Norr AB inklusive revisionsberättelser.
Av årsredovisningen för Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet framgår
bland annat att bokslutet 2017 visar koncernens resultat på 0,0 mnkr. De olika verksamheterna visar i
princip nollresultat var och en eftersom underskotten täcks enligt överenskommelser. Före
underskottstäckning var resultatet sammantaget cirka -22 mnkr, där de stora resultatpåverkande
posterna var höga indexjusteringar främst dieselindex, extraordinära kostnader mot Västerbotten och
Bussgods underskott. Den extra finansieringen av underskotten fördelas enligt överenskommelser för
varje resultatenhet.
Föreligger revisionsberättelse upprättad 2018-05-16 från revisorerna i Kommunalförbundet
Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern
kontroll och räkenskaper samt att pröva verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Revisorernas granskning har utförts enligt kommunallagen,
god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet.
Generellt bör direktionens arbete kunna vidareutvecklas i en snabbare takt än vad som nu är fallet.
Denna notering görs utifrån genomförda revisionsgranskningar och sett över tid från förbundets
tillkomst fram till idag.
Revisorerna tillstyrker
att

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

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 256, att årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet
Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet godkänns samt att Kommunalförbundet Norrbottens läns
Kollektivtrafikmyndighets direktion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.
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Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Kristina Zakrisson (S) anmäler jäv och deltar ej under ärendets behandling
och beslut.
_____
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Motion, Publicera kommunala handlingar
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets yttrande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2018-02-19, § 26, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Mats Holmström (C) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår att kommuninvånarna har rättighet att få insyn i kommunala beslut och den
kommunala verksamheten. Förenklas insynen kan även det politiska engagemanget ökas. Vissa
politiska möten radiosänds, men det är svårt för lyssnarna att följa med eftersom de ej har enkel
tillgång till de handlingar som diskuteras.
Viktiga handlingar i det kommunala arbetet är kallelser, bilagor och protokoll från fullmäktige och
nämnder, dessa är offentliga. Som det är nu måste dock varje enskild handling begäras ut vilket i
praktiken begränsar möjligheten till insyn. Dessa handlingar skulle kunna publiceras on-line på ett
lättillgängligt sätt. Detta skulle öka medborgarnas insyn. Det skulle även öka och förenkla de
förtroendevaldas insyn eftersom man i nuläget endast har enkel tillgång till handlingar från de
församlingar man sitter i.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att

publicera bilagor och protokoll från fullmäktige och kommunstyrelse på kommunens
hemsida

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2018-03-05, § 74, att inhämta yttrande i ärendet från kommunkontoret.
Föreligger yttrande 2018-08-01 från kommunkontoret av vilket framgår bland annat att kommunfullmäktige publicerar kallelser och protokoll från sina sammanträden. Kommunstyrelsen publicerar
sina kallelser men inte protokoll då dessa kan innehålla integritetskänsliga uppgifter. Varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen lägger ut bilagor på hemsidan, i första hand på grund av att det är
för tidskrävande att GDPR-säkra materialet. Media får dock tillgång till både bilagor och protokoll från
samtliga sammanträden.
Allmänhetens tillgänglighet till kommunala handlingar digitalt begränsas av den enskildes rätt till
integritet. Styrelser och nämnder måste göra en avvägning mellan hur mycket arbete som ska läggs på
att granska och därmed GDPR-säkra det material som ska publiceras på hemsidan i förhållande till
allmänhetens intresse av att ta kunna ta del av informationen digitalt.
För att publicera kallelser, bilagor och protokoll på kommunens hemsida krävs att informationen är
granskad så att den uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen, (GDPR) och den nationella
dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat begräsningar i när och hur personuppgifter får
Justerandes sign
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hanteras och vilka personuppgifter som kan publiceras. Det innebär även att alla som kan komma att få
personuppgifter publicerade på hemsidan ska vara informerade i förhand samt att kommunen ska ha
rutiner och ansvarsfördelning hur detta hanteras rättssäkert i verksamheten. En publicering av
kommunala handlingar kräver även att förutsättningar finns i diariesystem att praktiskt hantera en
granskning och en rättssäker publicering.
Kommunstyrelsen har genom kommunkontoret ett ansvar för att vidareutveckla den koncernövergripande administrationen. Kommunkontoret arbetar fortlöpande med styrdokument som ska
upprättas eller anpassas i enlighet med dataskyddsförordningen som är gällande lag i samtliga EU:s
medlemsländer sedan den 25 maj 2018. I detta arbete ingår bland annat att ta fram rutiner och riktlinjer för en anpassning till dataskyddslagstiftningen och en rättssäker digitalisering. Digitaliseringen
kan inte föregå arbetet med rutiner och riktlinjer för hur en digitalisering ska genomföras för att vara
lagenlig.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 234, att motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunkontorets yttrande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Mats Holmström (C)

att

motionen bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Nylén (-)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Holmström (C) yrkande under proposition
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
_____
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Motion, Belägenhetsadresser
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad då arbetet med belägenhetsadresser pågår löpande och i år finns
det avsatta medel för en adressättare som kommer att adressätta byar enligt fastställd
prioriteringsordning antagen i miljö- och byggnämnden 2012-12-06, § 287-12

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2018-06-18, § 80, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Thore Johansson (C) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår att 2006 kom en lag om belägenhetsadresser, det vill säga att alla bostäder skulle
ha en unik adress. I Kiruna kommun har dock denna lag bortprioriterats. Många orter på landsbygden
saknar fortfarande efter 12 år sedan lagen kom en adress.
Det här är i högsta grad en säkerhetsfråga. Det duger inte längre att ange adressen i termer av ”tredje
huset efter det gula huset och sedan höger och så vidare”. Oklar adress har över åren lett till ett antal
incidenter, då bland annat ambulansen haft svårt att hitta till den det gällt.
Motionären föreslår
att

genomföra adressättning snarast i hela kommunen

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-03, § 235, att motionen anses besvarad då arbetet med belägenhetsadresser pågår löpande och i år finns det avsatta medel för en adressättare som kommer att adresssätta byar enligt fastställd prioriteringsordning antagen i miljö- och byggnämnden 2012-12-06, § 28712.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Thore Johansson (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Val
Kommunfullmäktige beslutar
att

bordlägga val av ersättare i Bostadsrättsföreningen Karlavagnen efter Gösta Suup (V)

att

bordlägga val av ledamot i partiberedningen efter Tommy Hjertberg (KNEG)

att

bordlägga val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Tommy Hjertberg
(KNEG)

att

utse Lars Kattilavaara (S), Alalahti 25, 981 99 Kiruna till revisor i Kiruna Folkets Hus och
Park efter Kjell Bäckström (S)

att

utse Lisbeth Isaksson (V), Åkaregatan 14, 981 32 Kiruna till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Gunnar Bergman (V)

att

utse Katarina Hjertell (C), Hjalmar Lundbohmsvägen 41, 981 34 Kiruna till ledamot i
miljö- och byggnämnden efter Andreas Wahlberg (C)

att

bordlägga val av ersättare i överförmyndarnämnden efter Doris Söderberg (V)

att

utse Elisabeth Andersson (M), Bergmästaregatan 5 C, 981 33 Kiruna till ersättare i
socialnämnden efter Veronica Wahlström (M)

att

utse Jonas Stålnacke (S), Hyttstigen 4, 980 20 Svappavaara till ersättare i
kommunstyrelsen efter Sten Nylén (S)

att

utse Hanna Rannerud (S), Mäster Palmsgatan 9, 981 37 Kiruna till ledamot tillika
ordförande i partiberedningen efter Sten Nylén (S)

att

utse Siv Gunillasson (S), Illervägen 21, 981 37 Kiruna till huvudman i Sparbanken Nord
efter Sten Nylén (S)

att

utse Hanna Rannerud (S), Mäster Palmsgatan 9, 981 37 Kiruna till ledamot tillika
ordförande i kommunfullmäktiges valberedning efter Sten Nylén (S)

att
_____

bordlägga val av nämndeman i Gällivare tingsrätt efter Karin Uusitalo (C)
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Anmälan av gruppledare
Socialdemokraterna gör följande anmälan:
_____

Justerandes sign

Ny gruppledare för Socialdemokraterna Hanna Rannerud (S) efter Sten Nylén (S)
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Fråga, Bidrag till Kiruna Ridklubb
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse frågan besvarad

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Kristina
Zakrisson (S) av Gunnar Selberg (C) ska besvaras vid dagens sammanträde.
Gunnar Selberg (C) ställer frågan vad det finns för underlag som styrker behovet av 300 tkr till mat för
hästarna. Det har betalats ut 300 tkr i bidrag till Kiruna Ridklubb enligt delegationsbeslut 2018-09-10.
Enligt den information Centerpartiet har fått var dessa pengar nödvändiga för att inte hästarna skulle
svälta. Det har nu kommit till Centerpartiets kännedom att det 300 tkr borde räcka till mat i ca 4 år för
ridskolans hästar.
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Kristina Zakrisson (S)
______
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Utdragsbestyrkande

