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NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 69 § 78
KOMMUNFULLMÄKTIGE

23 17 23 16
2018-06-18, kl 13.00-19.55 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER
§§ 52-60

S Kristina Zakrisson        §§ 62-82 I I I

S Elisabeth Persson Holmdén  -

S Roger Suup  -

S Sirpa Bäckström I I I

S Sten Nylén I I I

S Ann-Kristin Nilsson I I I
§§ 52-60

S Thomas Määttä  §§ 62-82 I I I

S Ashkan Ekhtiari I I I

S Siv Gunillasson I I I

S Kenneth Nilsson I I I

S Marianne Baas I I I

S Jan-Erik Nygren justerare I I I

S Viveca Kohkoinen I I I

S Jonas Stålnacke I I I
§§ 52-60, §§ 62-65

V Niklas Sirén §§ 67-82 I I I

V Siv Henriksson I I I

V Gunnar Bergman I I I

V Lena Tjäder  -

M Stefan Sydberg I I I

M Mattias Abrahamsson I I I
§§ 52-78

SL Per-Gustav Idivuoma I I I

SL Åsa Blind-Berg I I I
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VOTERINGSLISTA

§ 69 § 78
KOMMUNFULLMÄKTIGE

23 17 23 16
2018-06-18, kl 13.00-19.55 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

FI Lisa Ryhänen I I I
§§ 52-60

C Gunnar Selberg  §§ 62-82 I I I

C Annica Henelund §§ 65-82 I I I

C Thore Johansson I I I
§§ 52-60

C Rune Lans  §§ 62-82 I I I

C Karin Uusitalo I I I

C Mats Holmström I I I

C Katarina Hjertell  -

C Kenneth Paulsson I I I

C Andreas Wahlberg  -

C Åsa Holmdahl I I I

C Lars-Åke Mukka  -
 

C Anna Lans  -

C Göran Johansson §§ 52-71 I

SJVP Dick Vånsjö I I I

SJVP Doris Messner justerare I I I

SJVP Bo Ek §§ 52-71 I I

KNEG Jari Söyrinki  -

KIP Lilly Rönnebro I I I

SD Peter Aldenlöv  -

MP Henry Emmoth I I I

KD Laila Hetta I I I

 - Kenneth Stålnacke I I I
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VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 69 § 78
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 23 17 23 16
2018-06-18, kl 13.00-19.55 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

S Hanna Rannerud IR I I

S Håkan Bäckström §§ 52-65 IR

S Maivor Johansson  -

S Jan Sydberg  -

S Emilia Töyrä  -
deltar i beslut § 69

S Anders Tano §§ 70-82 IR I I

S Roland Holmdén  -

S Nina Jatko Töyrä  -

V Sten Stridsman IR I I
§ 61

V Doris Söderberg § 66 IR

M Therese Alsterdal  -

M Jonas Stålnacke  -

SL Lars Jonas Kemi I

SL Cecilia Simma IR

FI Lisa Zakrisson  -

FI Emma Bergman  -

C Kärstin Gustafsson  -

C Birgitta Stålnacke IR I I

C Per Esko  -

C Jennie Martinez  -
 

C Peter Scherman  -

C Robert Larsson  -

C Tyko Lampa IR I I

SJVP Birgitta Pounu  -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 69 § 78
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 23 17 23 16
2018-06-18, kl 13.00-19.55 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

SJVP Jörgen Ek  .

KNEG Nathalie Eliasson  -

KNEG Patrik Tuoremaa  -

KIP Margaretha Haapalahti I

KIP Kenneth Eriksson  -

SD

MP Timo Vilgats  -

MP Per Nilsson  -

KD Peter Stenberg  -

KD Isak Töyrä  -



KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3)
KOMMUNKONTORET 2018-06-08

Kommunfullmäktige

Tid: 2018-06-18, kl 13.00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset, Kiruna

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.15 i kommunstyrelsens 

sessionssal, Stadshuset
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 Niklas Siréns kontor i Stadshuset
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 socialens sammanträdesrum,
Stadshuset

Sjukvårdspartiet sammanträder kl 09.00 i Parlatoriet, Stadshuset

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

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Avsägelser 1 18/00084 § 52

2 Röstsammanräkning 18/00084 utgår

3 Information om stadsomvandlingen 12/1245 § 53

Ks 180514

4 § 145 Bostadsrättsföreningen Karlavagnen, rekonstruktions- 4 10/00722 § 54
plan och riktat ackordserbjudande

5 § 157 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 5 18/00388 § 55
och reglemente för kommunens revisorer

6 § 158 Revidering av redovisningsreglemente för Kiruna 6 18/00425 § 56
kommun, kommunkontoret
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7 § 161 Revidering av nämndens investeringsbudget för 2018, 7 17/00802 § 57
kultur- och utbildningsnämnden

8 § 163 Lokala miljömål, miljö- och byggnämnden 8 09/00008 § 58

9 § 164 Årsredovisning 2016, Kirunabostäder AB och Kiruna 9 18/00364 § 59 
Näringsfastigheter AB

10 § 165 Årsredovisning 2017, Kirunabostäder AB och Kiruna 10 18/00358 § 60
Näringsfastigheter AB

11 § 166 Årsredovisning 2017, Lapplands kommunalförbund 11 18/00354 § 61

12 § 167 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) 12 17/00729 § 62
och (LSS), ej verkställda beslut 2017, socialnämnden
 

13 § 170 Redovisning av motioner och medborgarförslag under 13 18/00362 § 63
beredning år 2018

14 § 171 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 14 18/00012 § 64

15 § 176 Årsredovisning 2017, Tekniska verken i Kiruna AB, 15 18/00474 § 65
Kiruna Kraft AB, Kiruna Kommunpartner AB

16 § 187 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommun- 16 17/00802 § 66
styrelsens investeringsbudget 2018, nytt objekt
Bowlingsutrustning sporthallen

Ks 180611

17 § 199 Ändra huvudmannaskap i detaljplanerna inom 17 16/01324 § 67
Jukkasjärvi från enskilt till kommunalt, antagande

18 § 212 Redovisning och granskning av partistöd 2017 18 18/00306 § 68

19 § 209 Civilrättsligt avtal gruvstadspark 3 19 17/01046 § 69

20 § 214 Anhållan om medel till projektsamverkan för att ta 20 18/00561 § 70
bort delade turer och skapa hälsosamma scheman,
kommunkontoret

21 § 222 Omfördelning av investeringsmedel, miljö- och 21 17/00802 § 71
byggnämnden
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22 § 223 Handlingsprogram om skydd mot olyckor, miljö- och 22 17/00742 § 72
byggnämnden

23 § 208 Ersättning för fjärrvärme avseende GP2 och GP3 23 18/00337 § 73
området, Kiruna Kraft AB

24 § 209 Ersättning för fastigheter avseende GP3 området, 24 18/00675 § 74 
Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB

25 Motion

Kf 180409

a § 47 Gör AHO-parken till en levande park, väckt av 25a 17/00570 § 75
Kenneth Paulsson (C)

b § 48 Sanering av marken i området Tuolluvaara industri- 25b 15/01376 § 76
område, väckt av Henry Emmoth (MP)

Ks 180514

c § 150 Förbättra demokratin - utöka medborgardialogen, 25c 15/01309 § 77
väckt av Henry Emmoth (MP)

d § 151 Fler islador i Kiruna för ungdomar som vill spela 25d 17/00205 § 78
hockey, väckt av Lilly Rönnebro (KIP)

e § 152 Inför slumpmässiga alkohol- och drogkontroller 25e 18/00360 § 79
inom Kiruna kommun, väckt av Kenneth Paulsson (C)

f Överlämnande av motioner 25f § 80

26 Val 26 18/84 § 81

Ann-Kristin Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Fråga, Vem betalar för en komplett ersättning av väg § 82
E10

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 
 

 
 
 
 
§ 52    2018.00084  900 
 
 
Avsägelser 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige från och med 

2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ledamot och 1:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen från och 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ledamot och vice ordförande i 

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd från och med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ledamot vice ordförande i partiberedningen 

från och med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ledamot i Kiruna kommunföretag AB från och 

med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ledamot i inköpsdelegerande från och med 

2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ledamot i E-nämnd för Norrbottens län från 

och med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ersättare i Kiruna Lappland Ekonomisk 

Förening från och med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ersättare i Norrbottens kommuners styrelse 

från och med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ersättare i Esrange lokala samrådskommitté 

från och med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ersättare i Lapplands kommunalförbund från 

och med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ersättare i Progressum från och med  

2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ersättare i kommunalförbundet Norrbottens 

läns kollektivtrafikmyndighet från och med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ombud i Inera AB från och med 2018-08-31 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-06-18  3  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 52 forts    2018.00084  900 
 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ombudsersättare i Tekniska Verken i Kiruna 

AB från och med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ombudsersättare i Kiruna Kraft AB från och 

med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ombudsersättare i Kiruna kommunpartner AB 

från och med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ombudsersättare i Kirunabostäder AB från och 

med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ombudsersättare i Kiruna Näringsfastigheter 

AB från och med 2018-08-31 
 
att godkänna Niklas Siréns (V) avsägelse som ombudsersättare i Kommuninvest ekonomisk 

förening från och med 2018-08-31 
 
att godkänna Kjell Bäckström (S) avsägelse som revisor i Kiruna Folkets Hus och Park från 

och med 2018-06-01 
 
att godkänna Gunnar Bergmans (V) avsägelse som ledamot och ordförande i socialnämnden 

från och med 2018-08-31 
______ 
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§ 53    2012.01245   900  
 
 
Information om stadsomvandlingen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att  lägga informationen till handlingarna  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) lämnar följande information om 
stadsomvandlingen:  
 
-   Nya stadshuset inflyttningsklar 2018-08-06  
- Nya lokaler för räddningstjänsten och skoltransporter kommer att vara färdigt årsskiftet 

2019-2020. Budget 140 mnkr. 
- Kvarter 5 innehåller Folkets hus, bibliotek, konferens och ungdomens hus. Byggstart maj 

2018 och klar i slutet av 2020. Budget 360 mnkr.  
- Simhallen planeras och projekteras i dagsläget. Byggstart planeras till våren 2019 och 

beräknas vara färdig årsskiftet 2021-2022. 
-  Kunskapsstaden innehåller gymnasium, kulturskolan och lärcentra. Förstudien är 

färdigställd, byggstart 2020 och färdigställd 2022. 
- Idrottshall i anslutning till Kunskapsstaden. Förstudien är färdigställd, byggstart 2020 

och färdig 2022. 
- Grundskola i anslutning till Kunskapsstaden. Förstudien är färdigställd, byggstart 2022 

och färdig 2024. 
- Mark-och infrastrukturarbeten pågår anläggning med vatten, avlopp, fiber, fjärrvärme, 

gator, sanering, dagvatten, stadspark mm. Hittills har 260 mnkr investerats och budget 
fram till 2024 beräknas till 400-500 mnkr.  

- Utvecklingsområde Luossavaara-Matojärvi anläggs med ny stollift, konstsnöanläggning, 
skidspår, beachvolley, omklädningsrum, servicebyggnad, stadionbyggnad mm. 
Färdig lift klar hösten 2018, budget på 66 mnkr totalt 

- Vad gäller Kiruna avfallsanläggning finns en fastställd vision där avfallsanläggningen blir 
inbyggd, en återbruksgalleria. 

- Ersättning av handels-, kontors- och bostadsfastigheter i nya Kiruna centrum som 
omfattar 35 000 m², varav 14 000 m² handel, 2 500 m² kontor, ca 200 lägenheter med 
tillhörande parkeringar. Målet är att LKAB ersätter bostäder och lokaler med nya 
byggnader i samma storlek, kvalité och funktion. All handel öppnar september 2022. 

- Markarbete har påbörjats på kvarter 1 sommaren 2018. Kirunabostäder AB bygger 62 
lägenheter och lokalytor med 3 600 kvm. Totalt kostnad 343 mnkr. 

- Markarbete har påbörjats på gamla skjutbanan sommaren 2018. Kirunabostäder AB 
bygger 68 lägenheter. Kostnad 127 mnkr. 

- Kirunabostäder AB bygger ca 55 lägenheter i Vilan, tidplan 2018-2020. 
- Kirunabostäder AB bygger 28 lägenheter på Tallplan 5-6. Planerad byggstart hösten 2018. 
 Kostnad 45 mnkr. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Henry Emmoth (MP) och Sten Nylén (S) 
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§ 54    2010.00722  287 
 
 
Bostadsrättsföreningen Karlavagnen, rekonstruktionsplan och riktat 
ackordserbjudande  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna rekonstruktörens riktade ackordserbjudande enligt rekonstruktionsplan 

daterad 2018-04-18  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-05-08 från kommunkontoret av vilken framgår att bostadsrättsföreningen 
Karlavagnen genomförde i början av 1990-talet omfattande renoveringar av sitt bostadsbestånd. 
Renoveringen finansierades genom lån i Handelsbanken för vilka Kiruna kommun gick i borgen såsom 
för egen skuld.  
 
När Brf Karlavagnen 1997 fick betalningsproblem förpliktigades Kiruna kommun att lösa del av lånet 
till ett belopp av 16 500 732 kr. I samband med detta upprättades ett skuldebrev som innebär att Brf 
Karlavagnen är skyldig att till Kiruna kommun betala 16 500 732 kr två månader efter det att 
kommunen säger upp krediten. Krediten är amorteringsfri, men löper med ränta som räknas upp 
månadsvis. Den upplupna räntan förfaller till betalning i samband med att krediten löses. Föreningen 
har varken amorterat eller betalat ränta på Krediten. I slutet av 2017 meddelade Kiruna kommun 
föreningen att krediten ska återbetalas. Skulden uppgick per den 1 mars 2018 till 29 932 701 kr, varav 
16 500 732 kr utgör kapitalskuld och 13 431 969 kr utgör ränteskuld.  
 
Kiruna kommuns beslut att kräva återbetalning av hela kreditbeloppet gör att Brf Karlavagnen har 
sådana betalningssvårigheter att Gällivare Tingsrätt 2018-02-18 bifallit föreningens ansökan om 
företagsrekonstruktion. Om den utsedda rekonstruktören inte lyckas nå en överenskommelse med 
Kiruna kommun som visar att föreningen på sikt kan överleva är det sannolikt att föreningen måste 
begära sig i konkurs. 
 
Vid en konkurs av en bostadsförening behåller bostadsrättsinnehavarna sin besittningsrätt till 
bostaden, men äganderätten till lägenheten, och därmed även den erlagda insatsen, går förlorad. Brf 
Karlavagnen är en gammal förening med bostadsrättsinnehavare som förvärvat sina bostäder vid olika 
tidpunkter. Det finns medlemmar som ägt sin lägenhet mycket länge och som köpt lägenheten vid en 
tidpunkt då marknadsvärdet var lågt, men det finns också en stor andel medlemmar som nyligen köpt 
lägenhet till höga priser och som därmed är personligen tungt belånade.  
 
Kiruna kommuns ställning vid ett konkursförfarande är svår att förutse. Klart är dock att kommunen 
kommer att tvingas infria hela sitt borgensåtagande, ca 53 mnkr. Då Kiruna kommun är innehavare av 
en fastighetsinteckning på drygt 53 mnkr blir den slutliga ekonomiska konsekvensen helt beroende av 
till vilket köpeskilling en konkursförvaltare kan avyttra bostadsbeståndet.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 145, att rekonstruktörens riktade ackordserbjudande enligt 
rekonstruktionsplan daterad 2018-04-18 godkänns 
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§ 54 forts    2010.00722  287 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 55    2018.00388  910 
 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och reglemente för kommunens 
revisorer 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta fullmäktiges arbetsordning enligt förslag upprättad 2018-03-21 
 
att anta reglemente för kommunens revisorer enligt förslag upprättad 2018-03-21 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-03-22 från kommunkontoret av vilken 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. 
 
Vissa av förändringarna gäller kommuners organisation, beslutsfattande och arbetssätt. Många av 
förändringarna är frivilliga och innebär därför en ökad handlingsfrihet för kommuner och landsting 
men vissa förändringar är tvingande. Mot bakgrund av ovan har kommunkontoret sett ett behov av en 
revidering av fullmäktiges samt revisorernas styrdokument.  
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning har reviderats genom nya §§ 39 och 40, ändringar i §§ 9 och 20 
och § 33 har tagits bort. Reglemente för kommunens revisorer har reviderats under §§ 8 och 17 och § 22 
har tagits bort. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 157, att fullmäktiges arbetsordning antas enligt förslag 
upprättad 2018-03-21 samt att reglemente för kommunens revisorer antas enligt förslag upprättad 
2018-03-21. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 56     2018.00425  942 
 
 
Revidering av redovisningsreglemente för Kiruna kommun, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta redovisningsreglemente för Kiruna kommun  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-04-04 från kommunkontoret av vilken framgår att redovisningsreglementet 
för Kiruna kommun är senast reviderad 2010-11-01 och behöver nu ses över och ändras enligt gällande 
lagar och regler.  
 
Dokumentet är uppdaterat med ny uppställning för balansräkningen och under rubriken ”övriga 
uppgifter”, att redovisning av derivatinstrument och säkringsredovisning ska finnas. I förvaltnings-
berättelsen är det tillagt att väsentliga personalförhållanden ska anges som exempelvis sjukfrånvaro.  
 
Vidare ska förändring av resultatutjämningsreserv beskrivas samt ska en balanskravsutredning utföras 
och förklaras. En utvärdering och bedömning av god ekonomisk hushållning och om dess mål har 
uppnåtts och följts ska beskrivas och bedömas. Även mindre uppgifter som ansvar över dokumentet och 
förtydligande kring vilka lagar, regler och rekommendationer som styr redovisningen med mera har 
förtydligats. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 158, att redovisningsreglemente för Kiruna kommun antas 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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§ 57    2017.00802  900 
 
 
Revidering av nämndens investeringsbudget för 2018, kultur- och utbildningsnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  avslå kultur- och utbildningsnämndens anhållan om 4 500 tkr  
 
att bifalla kultur- och utbildningsnämndens förslag om omfördelning av investeringsmedel år 

2018 med 4 500 tkr från IV-10232, reducerade barngrupper i förskolan, till projekt 
Anpassning av för- och grundskola  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2018-02-15, § 4, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att 
kommunfullmäktige 2017-11-27, § 110, biföll inte kultur- och utbildningsnämndens investerings-
äskande om 4 500 tkr för anpassningar av för- och grundskolor år 2018. Inventeringen inför budget-
beredningen 2018 – 2020 påvisade att dylika behov är oförändrade mot tidigare år och bedöms vara en 
förutsättning för att kunna hantera verksamhets- och arbetsmiljöuppgiftsansvaret. 
 
Investeringsmedel för anpassningar av för- och grundskolor föranleds av behov och förelägganden 
avseende; arbetsmiljöåtgärder, åtgärder för barns och elevers rätt till säkerhet och trygghet, organisa-
tionsförändringar, organisationsanpassningar, projekteringar, inventariehaverier av exempelvis 
större kylar och frysar i Måltidsverksamheten, IT-struktur med mera. 
 
Konsekvensen av att kommunfullmäktige 2017-11-27, § 110 inte biföll kultur- och utbildningsnämndens 
investeringsäskande om 4 500 tkr för anpassningar av för- och grundskolor år 2018 innebär att erfaret 
årligt investeringsbehov motsvarande 4 500 tkr skall finansieras inom kultur- och utbildnings-
nämndens driftsram då behoven uppstår. Detta då Kiruna kommun inte kan skjuta upp sitt ansvar för 
akuta investeringsbehov och förelägganden till kommande år avseende arbetsmiljöåtgärder, åtgärder 
för barns och elevers rätt till säkerhet och trygghet, etc. 
 
Samtliga investeringsmedel från budgetår 2017 samt budgetöverföringar från tidigare år för anpass-
ningar av för- och grundskola är utfördelade enligt 52 fastställda planer/beslut till och med 2017-12-14. 
Således finns det inte avsatt några medel för år 2018 för under år 2017 inventerade akuta investerings-
behov samt för oförutsedda och akut uppkomna investeringsbehov år 2018. 
 
Nämnden har ej heller något utrymme att omprioritera bland redan beviljade anpassningsåtgärder. 
Investeringsbudget år 2017 samt budgetöverföringar från tidigare år för de 52 anpassningsprojekten av 
för- och grundskola uppgår till 12 311 tkr och utfallet uppgår till 9 253 tkr per 2017-12-31. 75 % av 
nämnden beviljade budgetar för anpassningar är upparbetade. Budgeten för de åtta anpassningsprojekt 
som skall avslutas årsskiftet 2017/2018 uppgår till 2 505 tkr. 44 investeringsprojekt pågår år 2018 
enligt beviljade planer/beslut till och med 2017-12-14 där 70 % av påbörjade projektbudgetar är 
upparbetade. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  i första hand föreslå kommunfullmäktige besluta att kultur- och utbildningsnämnden 

erhåller 4 500 tkr för anpassningar av för- och grundskolor 2018 
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§ 57 forts    2017.00802  900 

 
 

att i andra hand föreslå kommunfullmäktige att omfördela 4 500 tkr från IV-10232 kultur- 
och utbildningsnämnden, reducerade barngrupper i förskolan till projekt kultur- och 
utbildningsnämnden, Anpassning av för- och grundskola år 2018 

 
att  redovisa kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut i detta ärende till 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 161, att kultur- och utbildningsnämndens anhållan om 4 500 
tkr avslås samt att kultur- och utbildningsnämndens förslag om omfördelning av investeringsmedel år 
2018 med 4 500 tkr från IV-10232, reducerade barngrupper i förskolan, till projekt Anpassning av för- 
och grundskola bifalles. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 58    2009.0008  800 
 
 
Lokala miljömål, miljö- och byggnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta lokala miljömål för Kiruna kommun  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-02-09, § 58, att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att tillsätta en 
bred nämnds- och bolagsövergripande arbetsgrupp för att driva strategiska lokala miljömålsfrågor 
framåt. Kommunstyrelsen beslutar 2016-08-29, § 192, att uppmana miljö- och byggnämnden att 
prioritera kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag 2009-02-09, § 58, att samordna kommunens 
lokala miljömålsarbete. 
 
Föreligger protokoll 2018-03-01, § 35, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att bakgrunden 
till de lokala miljömålen utgår från internationella åtaganden, nationella och regionala miljömål. Focus 
för de lokala miljömålen ligger på vad kommunen som koncern själv kan göra, påverka och underlätta 
för allmänhet och företag att arbeta mot.  
 
I framtagandet av de lokala miljömålen har en bred förankring med kommunala förvaltningar och 
bolag som möjligt eftersträvats. Flertalet av kommunens verksamheter har deltagit, kommunkontor, 
stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen, Tekniska Verken i Kiruna AB samt 
miljö- och byggnadsförvaltning. Strategiska ledningsgruppen har varit styrgrupp.  
  
Målen är uppdelade i långsiktiga mål, vilket motsvarar generationsmålen i de nationella miljömålen 
respektive kortsiktiga mål som är tänkta att följa den femåriga cykeln med utvärderingar. Miljömålen, 
företrädesvis de långsiktiga är högt ställda som mål ska vara, men inte omöjliga att uppnå. De 
kortsiktiga målen är mer konkreta även om de överlag i detta läge inte är direkt mätbara.  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således  
 
att  anta förslagen till lokala miljömål samt vidarebefordra dessa till kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige för fastställande  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 163, att lokala miljömål för Kiruna kommun antas.   
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 59    2018.00364  282 
 
 
Årsredovisning 2016, Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga årsredovisning 2016 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB med 

godkännande till handlingarna  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger Kirunabostäder AB:s och Kiruna Näringsfastigheter AB:s årsredovisning med revisions-
berättelse för räkenskapsåret 2016.  
 
Av Kirunabostäder AB:s årsredovisning framgår bland annat att koncernen redovisar ett resultat på 6,8 
mnkr. Resultatutvecklingen har de senaste åren varit nedåtgående om bolaget inte tar hänsyn till 2014 
då koncernen genomförde en stor fastighetsaffär på grund av stadsomvandlingen. Det är framför allt 
ökade kostnader för reparationer och underhåll kombinerat med låga hyresökningar som bidragit till 
resultatutvecklingen. Detta har delvis kompenserats av de gynsamma räntenivåerna och den tillfälliga 
minskningen av de långfristiga skulderna i och med bolagets fastighetsaffär år 2014 med LKAB.  
 
Av Kiruna Näringsfastigheter AB:s årsredovisning framgår bland annat att resultat för året visar minus 
0,7 mnkr efter lämnat koncernbidrag med 4,2 mnkr och en skatteeffekt på 0,2 mnkr. Resultatet efter 
finansiella poster är 3,3 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budget. Kostnaderna för reparationer och 
underhåll har överskridit fastslagen budget med 2,0 mnkr. 
 
Föreligger vidare granskningsrapport 2017-03-13 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter 
AB från lekmannarevisorerna. Av granskningsrapporterna framgår bland annat att revisorerna 
bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 164, att årsredovisning 2016 för Kirunabostäder AB och 
Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Nylén (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______   
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§ 60    2018.00358  282 
 
 
Årsredovisning 2017, Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga årsredovisning 2017 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB med 

godkännande till handlingarna  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger Kirunabostäder AB:s och Kiruna Näringsfastigheter AB:s årsredovisning med revisions-
berättelse för räkenskapsåret 2017.  
 
Av Kirunabostäder AB:s årsredovisning framgår bland annat att koncernen redovisar ett resultat på 11,7 
mnkr. Resultatutvecklingen har de senaste åren varit nedåtgående om bolaget inte tar hänsyn till 2014 
då koncernen genomförde en stor fastighetsaffär på grund av stadsomvandlingen. Det är framför allt 
ökade kostnader för reparationer och underhåll kombinerat med låga hyresökningar som bidragit till 
resultatutvecklingen. Detta har delvis kompenserats av gynnsamt ränteläge och den tillfälliga 
minskningen av de långfristiga skulderna i och med bolagets fastighetsaffär med LKAB.  
 
Inom en treårsperiod kommer koncernen att ha ökat sin skuldportfölj till för bolaget mer normala 
nivåer i och med kommande byggnationer i nya Kiruna centrum. Koncernens räntekostnader är 1,8 
mnkr år 2017 att jämföra med 18,3 mnkr år 2013.  
 
Av Kiruna Näringsfastigheter AB:s årsredovisning framgår bland annat att resultat för året är 3,3 mnkr  
med en skatteeffekt på 0,9 mnkr. Resultatet efter finansiella poster är 4,2 mnkr, vilket är 1,1 mnkr 
sämre än budget. Kostnaderna för reparationer och underhåll har överskridit fastslagen budget med 1,2 
mnkr. 
 
Föreligger vidare granskningsrapport 2018-03-08 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastig-
heter AB från lekmannarevisorerna. Av granskningsrapporterna framgår bland annat att revisorerna 
bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 165, att årsredovisning 2017 för Kirunabostäder AB och 
Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Nylén (S) och Henry Emmoth (MP) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 61    2018.00354  663 
 
 
Årsredovisning 2017, Lapplands kommunalförbund 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna Lapplands kommunalförbunds årsredovisning 2017  
 
att  bevilja direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

ansvarsfrihet   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse från Lapplands kommunalförbund. Av 
årsredovisningen framgår bland annat Lapplands kommunalförbund uppvisar ett negativt resultat för 
året om -8 072 tkr vilket innebär att underskottet uppgår till i princip det dubbla i förhållande till 
höstens prognoser. Den främsta orsaken till det negativa resultatet är ökade interkommunala kostnader 
för gymnasieelever samt personalkostnader och övriga kostnader över budget inom gymnasieverk-
samheterna. 
 
Kravet på att resultaträkningens intäkter och kostnader skall vara i balans för perioden uppnås inte 
med årsresultatet för 2017. För att förbundet skall uppfylla balanskravet för hela perioden 2017-2020 
ska budgeterade intäkter genomsnittligen överstiga kostnaderna med 2 713 tkr årligen under perioden 
2018-2020. 
 
Föreligger protokoll 2018-02-28, § 5, från Lapplands kommunalförbund av vilket framgår de verksam-
hetsmässiga målen uppvisar god måluppfyllelse men underskottet och höstens bristande prognos-
säkerhet innebär att två finansiella mål för 2017 inte uppnåtts.   
 
Direktionen beslutar 
 
att  uppdra till gymnasienämnd och kansli att föreslå och konsekvensbeskriva två alternativ 

med åtgärder som under innevarande år ger besparingar motsvarande 2 mnkr respektive 
4 mnkr i förhållande till beslutad budget för nämndens ansvarsområde 

 
att besparingsalternativen tillsammans med en djupare analys av underskottet från 2017 ska 

presenteras senast vid direktionens sammanträde 27 april  
 
att  ett tillfälligt anställnings- och köpstopp, enligt riktlinjer i bilaga 2, ska tillämpas inom 

Lapplands Gymnasium under utredningstiden 
 
att  godkänna årsredovisning 2017 för LKF enligt bilaga 1 
 
att  uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2017 
 
att  årsredovisningen tillsammans med revisorernas berättelse därefter ska överlämnas till 

medlemskommunerna för erforderliga beslut 
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§ 61 forts    2018.00354  663 
 
 
Föreligger revisionsberättelse 2017 från Lapplands kommunalförbunds revisorer. Revisorerna bedömer 
att direktionen och gymnasienämnden i Lapplands kommunalförbund i stort har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Direktionens och gymnasienämndens interna kontroll till 
övervägande del har varit tillräcklig även om revisorernas granskning visar att behov finns av fortsatt 
utveckling inom internkontrollområdet. Räkenskaperna i allt väsentligt har varit rättvisande. 
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med 
de verksamhetsmål, och delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. 
 
Revisorerna tillstyrker att direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet. Förbundets årsredovisning för år 2017 godkänns. 
 
Hantering av ärendet 
  
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 166, att Lapplands kommunalförbunds årsredovisning 2017 
godkänns samt att direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Henry Emmoth (MP), Kristina Zakrisson (S) och Gunnar Selberg (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokollet att Kristina Zakrisson (S), Thomas Määttä (S), Niklas Sirén (V), Gunnar Selberg 
(C), Rune Lans (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beslut. 
_____   
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§ 62     2017.0729  700 
 
 
Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 
2017, socialnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga sammanställningen och redovisningen till handlingarna  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2018-02-20, § 75, från socialnämnden av vilket framgår att enligt 16 kap 6 h § 
socialtjänstlagen (SoL) samt 28 § h lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), finns 
reglerat att socialnämnden till kommunfullmäktige skall lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS samt 4 kap 1 § SoL, 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 4 år 2017, har 16 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, två ärenden avser 
kontaktperson enligt LSS och ett ärende avser särskilt boende enligt LSS. 12 ärenden avser socialtjänst-
lagen särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 167, att sammanställningen och redovisningen delges 
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 63    2018.00362  900 
 
 
Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning år 2018 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-04-12 från kommunkontoret av vilken framgår en redovisning över de 
motioner och medborgarförslag som är under beredning. 
 
Av redovisningen framgår att av sju motioner är fyra motioner under politisk behandling och tre 
motioner avvaktar yttranden från kommunstyrelsens förvaltningar. Två medborgarförslag avvaktar 
yttranden från kommunstyrelsens förvaltningar.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 170, 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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§ 64    2018.00012  910 
 
 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att endast kungöra om sammanträdets tid och plats i Kiruna Annonsblad  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-02-19, § 16, att kungöra om sammanträdets tid och plats i Kiruna 
Annonsblad och i NSD torsdagar veckan innan mötet. 
 
Föreligger skrivelse 2018-04-18 från kommunkontoret av vilket framgår att NSD har meddelat att de 
upphör med sin gratisutdelning till samtliga hushåll i Kiruna, vilket föranleder att kommunfullmäktige 
får ta ställning till nytt beslut om kungörandet i en ortstidning.  
 
Enligt nya kommunallagen behöver inte kommuner publicera information i dagstidningar på det sätt 
som tidigare gällt. Slopandet av detta krav utgör inget hinder mot att informera medlemmarna via 
ortstidningar. Valet av informationskanal, utöver den webbaserade anslagstavlan, överlämnas till 
kommunen att själva bestämma. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 171, att endast kungöra om sammanträdets tid och plats i 
Kiruna Annonsblad. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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§ 65    2018.00474  530 
 
 
Årsredovisning år 2017, Tekniska verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB, Kiruna 
Kommunpartner AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommunpartner AB:s 

årsredovisning för 2017 med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger årsredovisning från Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och Kiruna Kommun-
partner AB samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017. Av årsredovisningen framgår bland annat 
att verksamheten för koncernen har under året haft två sidor. Verksamheten avseende de kommunala 
monopolen har fungerat bra där de stora snömängderna utmärker sig. Fjärrvärmeverksamheten har å 
andra sidan under året haft en stor mängd driftstörningar av allvarliga karaktär som medfört mycket 
stora kostnadsökningar och intäktsminskningar. Årets resultat efter finansnetto uppgår till ca -4 mnkr 
som en effekt av dessa produktionsproblem, Utöver en större fjärrvärmeläcka under januari månad har 
dessa problem hanterats utan större störningar för bolagets kunder, men till stora kostnader. Som en 
effekt av dessa produktionsproblem har framför allt bränsle och externa kostnader ökat kraftigt samt 
intäkterna i form av destruktion och elförsäljning minskat kraftigt. Under sommaren uppstod en brand 
på avfallsanläggningen som även den belastar resultatet negativt. Moderbolaget gör ett nollresultat. För 
all skatte- och taxefinansierad verksamhet förs eventuell vinst och förlust över till nästkommande 
räkenskapsår. 2016-01-01 flyttades hela Kiruna Kommunpartner AB:s verksamhet inklusive personal 
till moderbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB. Bolaget har inte haft någon verksamhet under året.  
 
Föreligger vidare granskningsrapport 2018-03-12 för Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB 
och Kiruna Kommunpartner AB från lekmannarevisorerna. Av granskningsrapporterna framgår bl a att 
revisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamåls-
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Årets 
granskning visar att Kiruna Kommunpartner AB inte har haft någon verksamhet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 176, att Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB och 
Kiruna Kommunpartner AB:s årsredovisning för 2017 läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Henry Emmoth (MP) och Gunnar Selberg (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
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Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2018, nytt 
objekt Bowlingsutrustning sporthallen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2018 med 3 mnkr för nytt objekt 

Bowlingsutrustning sporthallen under förutsättning att parterna kommer överens om 
kontraktsvillkoren 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-05-07 från kommunkontoret av vilken framgår att för att säkerställa att 
bowlingverksamheten kan bedrivas i nuvarande lokaler i Kiruna sporthall krävs investeringar i 
anläggningen. Idag finns det enligt uppgift från både ägare och nyttjare stora risker att verksamheten 
inte kan bedrivas vidare om inte nya banor och maskiner köps in skyndsamt. 
 
Företaget Polarbowling AB hyr lokalerna av kommunen men äger sedan år 2004 anläggningen. Enligt 
uppgift har företaget inte de ekonomiska resurserna idag för investering i ny bowlinganläggning. 
Investeringen omfattar ca 3 mnkr vilket innebär en upphandling enligt LOU om investeringen ska ske i 
kommunal regi.  
 
Kiruna kommun har möjlighet att göra investeringen, men former för drift måste beslutas. Kommun-
kontoret ser två principiella driftformer, privat eller kommunal drift. Ska verksamheten drivas i 
företagsform bör kommunen ytterligare utreda huruvida nuvarande driftsform kan bibehållas i justerad 
form eller om driften ska upphandlas utifrån nya förutsättningar. Hyresavtal ska dock tecknas på 
marknadsmässiga grunder som omfattar en reglering av en eventuell kommunal investering.  
 
Kiruna kommun kan äga och driva anläggningen själv, men kommunkontoret bedömer att det blir 
dyrare. Preliminärt innebär det ökade personalkostnader för drift med ca 1-1,5 miljoner exklusive 
avskrivningar, minskade hyresintäkter och tillkommande intäkter från verksamheten. En drift i Kiruna 
kommuns regi öppnar för andra lösningar med föreningslivet. 
 
Kommunala kostnader för de två alternativa driftsformerna: 
 
Fortsatt privat regi 
Kiruna kommun äger anläggningen och hyr ut lokal inklusive bowlingutrustning. Kommunen löser in 
befintlig anläggning och investerar i ny egen anläggning. Nytt hyresavtal med entreprenör med en 
affärsmässig anpassning utifrån tagen investering tecknas utifrån detta, med nuvarande entreprenör 
eller genom ny upphandling av drift. Avskrivningstid på investering kräver en djupare analys eftersom 
kommunen tillämpar komponentavskrivning, 20 år är dock ett rimligt överslag att budgetera utifrån. 
Föreslagen investering  3 000 000 kr  Preliminär avskrivning, 150 000 kr/år 
Ny preliminär hyra inklusive avskrivning 32 500 kr/månad 
 
Kommunal regi 
Kiruna kommun äger och driver anläggningen i egen regi. Kiruna kommun löser in befintlig anläggning 
och investerar efter upphandling i ny egen bowlinganläggning. Avtalet med entreprenör avvecklas.  
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Avskrivningstid på investering kräver en djupare analys eftersom kommunen tillämpar komponent-
avskrivning, 20 år är dock ett rimligt överslag att budgetera utifrån. 
Föreslagen investering         3 000 000 kr Preliminär avskrivning 150 000 kr/år 
Utebliven hyresintäkt 2018  240 000 kr/år 
Egen personal          2-3 pers (sporthall) 1-1,5 mnkr/år 
Intäkterna från en bowlingverksamhet i kommunal regi är inte beräknade och inte heller de löpande 
drift- och underhållskostnaderna vilka påverkar de kommunala nettokostnaderna vid kommunal drift. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 187, att 3 mnkr tilläggsbudgeteras kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2018 för nytt objekt Bowlingsutrustning sporthallen under förutsättning att 
parterna kommer överens om kontraktsvillkoren. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Dick Vånsjö (SJVP) 
  
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokollet att Niklas Sirén (V) anmäler jäv och deltar inte under ärendets behandling och 
beslut. 
______    
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§ 67    2016.01324   313  
 
 
Ändra huvudmannaskap i detaljplanerna inom Jukkasjärvi från enskilt till kommunalt, 
antagande 
 
  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för Jukkasjärvi huvudmannaskap  
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger skrivelse 2018-05-24 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att planen var på 
granskning under tiden 2018-01-25 – 2018-02-15. Under samrådstiden inkom 8 yttranden från 
berörda myndigheter och under granskningstiden inkom 7 yttranden från berörda myndigheter. De 
synpunkter som inkommit har föranlett mindre justeringar i planhandlingarna. Då planen genomförs 
med standardförfarande har ingen samrådsredogörelse tagits fram, utan samtliga inkomna yttranden 
under samråd och granskning har sammanställts i granskningsutlåtandet som tas fram efter gransk-
ningstiden. 
 
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena. 
Därutöver har det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar samt kompletteringar och förtyd-
liganden av sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller huvudsakliga innehåll. Även om 
kommunen sköter drift och underhåll av vägarna är det fastighetsägarna som formellt är ansvariga. På 
1950-talet och även senare var det vanligt i mindre samhällen att fastighetsägarna ansvarade för väg-
hållningen. Vägföreningar bildades som förvaltade vägarna och Jukkasjärvi är exempel på det. I Plan- 
och bygglagen är avsikten att kommunen är ansvarig för väghållningen inom samhällen med samman-
hållen åretruntbebyggelse av Jukkasjärvis storlek. Enskilt huvudmannaskap är i första hand avsett för 
fritidsområden eller områden där enskilt huvudmannaskap använts under lång tid. Detaljplanen 
överensstämmer med översiktsplanen. Det är endast huvudmannaskapet som ändras för redan 
planlagda gator. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-12-05, § 324, att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
huvudmannaskapet inom detaljplanerna inom Jukkasjärvi från enskilt till kommunalt. Kommun-
styrelsen beslutar 2017-10-09, § 269, skicka detaljplanen inom Jukkasjärvi ut på samråd. Kommun-
styrelsen beslutar 2017-12-11, § 340, att skicka detaljplan inom Jukkasjärvi ut på granskning.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2018-06-11, § 199, att godkänna granskningsutlåtandet och att godkänna 
detaljplan för Jukkasjärvi huvudmannaskap. Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan för 
Jukkasjärvi huvudmannaskap antas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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Redovisning och granskning av partistöd 2017  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisning av kommunalt partistöd för år 2017  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-04-03 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunkontoret har vid 
genomgång av inlämnade redovisningar med granskningsrapporter inte kunnat se några oegentligheter 
i handlingarna. 
 
De partier som har lämnat in redovisning inom föreskriven tid, senast den 31 mars, är Moderaterna, 
Norrbottens sjukvårdsparti, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Samelistan, 
Centerpartiet och Nya Kirunapartiet. De partier som har lämnat in redovisning strax efter föreskriven 
tid, är Socialdemokraterna, Knegarkampanjen, och Miljöpartiet.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 168, att redovisning av kommunalt partistöd för år 2017 
godkänns. 
 
Föreligger komplettering 2018-05-03 från Knegarkampanjen som reviderat sin redovisning och lämnat 
in sin granskningsrapport. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-06-11, § 212, att redovisning av kommunalt partistöd för år 2017 
godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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Civilrättsligt avtal Gruvstadspark 3 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med minoritetsbeslut återremittera ärendet på grund av att det i avtalsförslaget saknas 

attraktiva ersättningsområden för de områden vi nu är på väg att lämna till LKAB; Kiruna 
kommun ges därmed i uppdrag att uppta överläggningar med LKAB:s ägare 
staten/regeringen för att få igång processen med att ta fram nya markområden, i syfte att 
skapa nya utvecklingsmöjligheter i vår kommun. 
Målet är att tillskapa; 
- Nya attraktiva boendemöjligheter. 
- Nya attraktiva fritidshusområden. 
- Nya attraktiva etableringsmöjligheter för såväl befintliga som nya företag. 
Ett viktigt syfte är att arbeta för att minska/bryta det alltför starka ensidiga beroendet av 
gruvnäringen (LKAB). Nya attraktiva markområden kommer att ge bättre och större 
möjligheter till inflyttning och därmed befolkningsökning som i sin tur ger bättre 
förutsättningar för kompetensförsörjning till skolan, till äldreomsorgen, till sjukvården, 
till industrin, ja till hela kommunens behov av kompetens. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-06-04 från kommunkontoret av vilken framgår att Kiruna kommun och 
LKAB har tidigare träffat avtal avseende Gruvstadsparken del 1 m.m (GP1-avtalet) och Gruvstads-
parken del 2 (GP2-avtalet). Syftet med ”Avtal angående Gruvstadsparken del 3 m.m.” är att utgöra 
nästa milstolpe i kommunens och LKAB:s samarbete avseende stadsomvandlingen, för att möjliggöra 
fortsatt utveckling av samhället i Kiruna och fortsatt gruvverksamhet på orten. Avtalet preciserar 
parternas överenskommelse och åtaganden avseende förvärv av kommunal egendom i det område som 
omfattas av avtalet, ramreglerna för avveckling av detta område, liksom grunderna för skälen till att 
detta avtal förhandlats fram.  
 
Parterna är ense om att åtgärderna enligt detta avtal genomförs som ett resultat av de skador på Kiruna 
stad som markdeformationerna till följd av LKAB:s gruvbrytning i KUJ 1365 medfört och kommer att 
medföra. LKAB ska därför oaktat eventuella framtida ekonomiska överväganden ersätta kommunen för 
uppkomna skador i enlighet med detta avtal.  
 
Avtalsförslaget har tagits fram genom överläggningar mellan Kiruna kommun och LKAB. Vardera part 
har utsett en särskild en grupp av representanter som före och efter varje överläggning förankrat och 
redovisat resultatet till respektive uppdragsgivare. Under och före arbetets gång har underlag, utred-
ningar och rättsutlåtanden inhämtats från externa sakkunniga och konsulter.  
 
Mängdberäkningar och kostnadsberäkningar för kommunal infrastruktur och kommunal gatumark 
genomfört i ett första skede i ett gemensamt projekt där SWECO 2013 fick i uppdrag att inventera hela 
det uppskattade påverkansområdet för KUJ 1365. Utifrån detta material har nya beräkningar gjorts av 
Tekniska Verken i Kiruna AB och SWECO för att anpassa underlaget till den del av området som enligt 
detta avtal omfattas av GP3-området.         
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Värdering av fastigheterna grundar sig på ingångsvärden från de senast genomförda projekten av 
Kirunabostäder AB. Dessa värden med påslag för ÄTA och Kirunafaktor visar vad det skulle kosta att 
nyproducera en likvärdig byggnad med samma kvaliteter som den befintliga byggnaden. Kalkylerade 
kostnader har referenskontrollerats mot värderingar av Kiruna kommuns verksamhetslokaler gjorda av 
SWECO. 
 
Skatterättsliga frågor, fastighetsrättsliga frågor och förhållandena kring expropriation och expropria-
tionsliknande förhållanden har hanterats på likartat sätt som tidigare GP-avtal, för vilka inhämtades 
rättsutlåtanden från skatterådgivare KPMG, och advokat på Stockholm Arbitration & Litigation Center 
(SALC ). VA-rättsliga frågor har hanterats på likartat sätt som tidigare GP-avtal, för vilka inhämtades 
rättsutlåtanden WSP, kompletterat med senare utlåtanden från advokat på Aberstens advokatfirma. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-06-11, § 209, att civilrättsligt avtal angående Gruvstadspark del 3 m m 
godkänns. 
 
Föreligger komplettering 2018-06-11 från kommunkontoret innehållande summering och belopp på 
detaljnivå avseende bilaga 3-5 i GP3 avtalet, totalsumma 664 197 267 kr.    
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Stefan Sydberg (M) och Niklas Sirén (V)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles  
 
av Kenneth Stålnacke (-) med bifall av Gunnar Selberg (C)  
 
att ärendet återremitteras på grund av att det i avtalsförslaget saknas attraktiva ersättnings-

områden för de områden vi nu är på väg att lämna till LKAB; Kiruna kommun ges därmed 
i uppdrag att uppta överläggningar med LKAB:s ägare staten/regeringen för att få igång 
processen med att ta fram nya markområden, i syfte att skapa nya utvecklingsmöjligheter 
i vår kommun. 
Målet är att tillskapa; 
- Nya attraktiva boendemöjligheter. 
- Nya attraktiva fritidshusområden. 
- Nya attraktiva etableringsmöjligheter för såväl befintliga som nya företag. 
Ett viktigt syfte är att arbeta för att minska/bryta det alltför starka ensidiga beroendet av 
gruvnäringen (LKAB). Nya attraktiva markområden kommer att ge bättre och större 
möjligheter till inflyttning och därmed befolkningsökning som i sin tur ger bättre 
förutsättningar för kompetensförsörjning till skolan, till äldreomsorgen, till sjukvården, 
till industrin, ja till hela kommunens behov av kompetens. 

 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Kenneth Stålnacke (-)   
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att i avtalet under punkten 4.6 Innan ny detaljplan antas ska LKAB ha påbörjat förvärv av 

fastigheterna ersätts med: 
”Innan ny detaljplan antas ska parterna vara överens om ett ramavtal som reglerar 
ersättning till enskilda fastighetsägare, hyresgäster och övriga sakägare. Detta ramavtal 
säkerställer att alla drabbade har något att tillämpa om man inte är nöjd med en egen 
uppgörelse med LKAB.” 
 

att i avtalet under punkten 11.1 stryks 350 miljonerna 
 
att i avtalet under punkten 11.2 ska minst 70 miljoner finnas tillgängligt 
 
att i avtalet under punkten 11.3 Begäran om utbetalning ersätts med: ”LKAB ska stå för 

samtliga oförutsedda kostnader inom området.” 
 
att i avtalet under punkten 9.1 görs ett tillägg: 

”Detta belopp skall uppjusteras med ett lokalt tillägg (Kirunatillägget) om 
byggkostnaderna lokalt stiger mer än det ovan nämnda indexet, på grund av många stora 
byggprojekt som löper samtidigt.” 

 
att arbeta in i avtalet: ”Parterna är överens om att minerallagens ersättningsprinciper, 1,5 

promille av malmvärdet till markägaren, skall tillämpas när och om marken säljs till 
LKAB.” 

 
av Henry Emmoth (MP) 
 
att kommunstyrelsens förslag avslås  

 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att Kenneth Stålnackes återremissyrkande, Gunnar Selbergs ändringsyrkanden och Henry 

Emmoths avslagsyrkande avslås 
 
av Stefan Sydberg (M)  
 
att Kenneth Stålnackes återremissyrkande och Gunnar Selbergs ändringsyrkande avslås 
 
Mötet ajourneras i 5 minuter. 
 
Mötet återupptas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Nylén (S) och Rune Lans (C) 
 
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 
 
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs idag röstar ja 
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De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs senare röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 23 ja-röster och 17 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
_____   
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Anhållan om medel till projektsamverkan för att ta bort delade turer och skapa 
hälsosamma scheman, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge kommunkontoret och socialförvaltningen i uppdrag att genomföra samverkans-

projektet Ta bort delade turer och skapa hälsosamma scheman och att slutrapportera 
projektet senast 2019-03-31 

 
att medel om 585 tkr för år 2018 tas från kommunstyrelsens centrala medel för 

omstrukturering, kostnadsställe 905102, till kommunkontoret, kostnadsställe 806020, 
personal o lönekontor  

 
att överföra medel om 250 tkr från kommunstyrelsens centrala medel för omstrukturering, 

kostnadsställe 905102, år 2019 till kommunkontoret, kostnadsställe 806020, personal o 
lönekontor  

 
att fastställa projektorganisation och projektplan enligt förslag upprättad 2018-05-07 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-05-07 från kommunkontoret av vilken framgår att den politiska majoritetens 
viljeinriktning i Kiruna kommunfullmäktige enligt plattform för Kirunas norrskenssamverkan mellan 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sámelistu, Moderaterna och Feministiskt initiativ under 
mandatperioden 2015-2018 är att helt avskaffa delade turer.  
 
Kommunkontoret har på uppdrag av kommunledningen utformat förslag på projekt med målet att alla 
delade turer arbetas bort. Projektet föreslås vara ett samverkansprojekt mellan kommunkontoret med 
de stödfunktioner som finns där samt socialförvaltningen. Projektet utgår centralt från personalavdel-
ningen och ska fokusera på lokala mål och handlingsplaner samt erbjuda processtöd för chefer och 
medarbetare i deras arbete att arbeta bort de delade turerna och skapa hälsosam schemaläggning. 
Projektet ska bedrivas med bibehållen eller ökad kvalité inom verksamheterna. 
 
En av förutsättningarna för att uppnå målet är att skapa en gemensam struktur med optimal 
bemanningsplanering för att delade turer ska kunna tas bort och samtidigt skapa en hälsosam 
schemaläggning, i första hand utifrån befintlig bemanning. För att nå målet med hälsosamma scheman 
måste riktlinjer tas fram för hur nattarbete och skift ska läggas och under hur långa tider. Det är både 
medarbetarens och arbetsgivarens ansvar att minska risker för ohälsa. En förutsättning för projektet är 
att ha facklig representation och deltagande i projektgruppen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås vara projektägare och i styrgruppen ingår kommunchefen, 
personalchefen samt förvaltningschefen från socialförvaltningen. Projektet startar i juni 2018 och 
preliminärt slutdatum är 2019-03-31. 
I budgeten ingår lön för en 100 % projektledare samt 50 % för en projektadministratör samt 25 % 
facklig deltagare. Dessutom beräknas ca 200 tkr för utbildning i till exempel bemanning och schema-
läggning för chefer och medarbetare. Sammantaget innebär den en budget på cirka 835 tkr. 
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Kommunkontoret har också utarbetat förslag till projektplan för Samverkan för att ta bort delade turer 
och skapa hälsosamma scheman. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-06-11, § 214, att kommunkontoret och socialförvaltningen får i 
uppdrag att genomföra samverkansprojektet Ta bort delade turer och skapa hälsosamma scheman och 
att projektet slutrapporteras senast 2019-03-31, att medel om 585 tkr för år 2018 tas från kommun-
styrelsens centrala medel för omstrukturering, kostnadsställe 905102, till kommunkontoret, kostnads-
ställe 806020, personal o lönekontor, att medel om 250 tkr överförs från kommunstyrelsens centrala 
medel för omstrukturering, kostnadsställe 905102, år 2019 till kommunkontoret, kostnadsställe 
806020, personal o lönekontor samt att projektorganisation och projektplan fastställs enligt förslag 
upprättad 2018-05-07. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
____ 
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§ 71    2017.00802  900 
 
 
Omfördelning av investeringsmedel, miljö- och byggnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att omfördela inom miljö- och byggnämndens investeringsbudget för år 2018 med  

1 966 026 kr från objekt IV 10798, Brandgarage Ö Soppero, till objekt IV 10450, 
Brandgarage Riksgränsen 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger delegationsbeslut 2018-05-28 från miljö- och byggnämndens ordförande av vilken framgår 
att det har framkommit att utifrån projektering tilldelade medel inte är tillräckliga för bygge av 
brandgarage i Riksgränsen. Enligt uppgift från beställarombudet beror detta på svåra markförhåll-
anden.  
 
Då projektet är brådskande och finansieringen går att lösa genom omfördelning inom 2018 års 
investeringsbudget för miljö- och byggnämnden skulle det vara en bra lösning på finansieringsfrågan 
att omfördela medel från objekt IV 10798, Brandgarage Ö Soppero, till projektet IV 10450 Brandgarage 
Riksgränsen. Medel för färdigställande av projektet i Övre Soppero kommer att äskas i sedvanlig 
ordning inför år 2019.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämndens investeringsbudget för år 2018 omfördelas med  

1 966 026 kr från objekt IV 10798, Brandgarage Ö Soppero, till objekt IV 10450, 
Brandgarage Riksgränsen 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-06-11, § 222, att miljö- och byggnämndens investeringsbudget för år  
2018 omfördelas med 1 966 026 kr från objekt IV 10798, Brandgarage Ö Soppero, till objekt IV 10450,  
Brandgarage Riksgränsen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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§ 72    2017.00742  900 
 
 
Handlingsprogram om skydd mot olyckor, miljö- och byggnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2018-2019  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2018-04-19, § 59, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att enligt Lagen 
om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun skyldig att ta fram kommunala handlingsprogram. 
Handlingsprogrammet är också en redovisning för medborgarna av kommunens ambitionsnivå vad 
gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommunen. Detta förslag är ett 
handlingsprogram för perioden 2018-2019. Anledningen till denna tidssättning är att handlings-
programmet ska komma in rätt tidsmässigt för mandatperioderna.  
 
I jämförelse med det förra handlingsprogrammet är detta moderniserat med ett större fokus på 
samverkan med andra räddningstjänster och aktörer. Mer brandförebyggande arbete än kommunen 
haft tidigare och mer aktiviteter kring glesbygdens förmåga.  
 
En annan förändring är att grundbemanningen på deltidsstationerna i Svappavaara och Vittangi som 
minskas då de under en tid haft stora problem med rekryteringen av personal. Förvaltningen har i 
samband med detta ett förslag med att så kallad ”fri inryckning” ska tillämpas på vissa typer av olyckor 
som kan kräva mer personal och flexiblare enheter där viss personal har med sig ett utryckningsfordon 
till arbetet, hemmet etc. för att snabbare kunna komma till en olycksplats. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således  
 
att  godkänna förslaget till handlingsprogrammet för 2018-2019 och föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om handlingsprogrammet 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-06-11, § 223, att Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden  
2018-2019 antas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 73     2018.00337  530 
 
 
Ersättning för fjärrvärme avseende GP2 och GP3 området, Kiruna Kraft AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna förslag till avtal mellan Kiruna Kraft AB och LKAB avseende skadestånds-

ersättning för fjärrvärme inom område GP2 och GP3   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-05-31 från Kiruna Kraft AB av vilken framgår att frågor av principiell 
beskaffenhet är enligt bolagsordning föremål för underställningsplikt till kommunfullmäktige som skall 
ges möjlighet att ta ställning till ärendet. Avtal avseende skadeståndsersättning för fjärrvärme är 
bedömd att vara av principiell beskaffenhet. 
 
Som en del i LKAB:s ansvar att ersätta för stadsomvandlingen så ska även Kiruna Kraft AB ersättas för 
skador på fjärrvärme anläggningar. Avtalet reglerar de skador som uppkommer inom område GP2 och 
GP3 för både material och affärsskada. Samtidigt så upphör tidigare avtal avseende område GP2 att 
gälla. Avtalet ger en trygghet och möjlighet att utveckla fjärrvärmen för nya Kiruna samtidigt som det 
garanterar att fjärrvärme kollektivet blir rättmätigt ersatt.  
 
Kiruna Kraft AB föreslår kommunfullmäktige 
 
att  godkänna förslag till avtal mellan Kiruna Kraft AB och LKAB avseende skadestånds-

ersättning för fjärrvärme inom område GP2 och GP3   
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-06-11, § 208, att förslag till avtal mellan Kiruna Kraft AB och LKAB  
godkänns avseende skadeståndsersättning för fjärrvärme inom område GP2 och GP3. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Ordförande Lars Törnman (S) Tekniska Verken i Kiruna AB och 
Gunnar Selberg (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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§ 74    2018.00675  900 
 
 
Ersättning för fastigheter avseende GP3 området, Kirunabostäder AB och Kiruna 
näringsfastigheter 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna förslag till avsiktsförklaring mellan Kirunabostäder AB och Kiruna 

näringsfastigheter AB avseende skadeståndsersättning för fastigheter inom område GP3   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-06-04 från Kirunabostäder AB av vilken framgår att frågor av principiell 
beskaffenhet är enligt bolagsordning föremål för underställningsplikt till kommunfullmäktige som skall 
ges möjlighet att ta ställning till ärendet. Avsiktsförklaringen och omfattningen av denna är bedömd att 
vara av principiell beskaffenhet. Som en del i LKAB:s ansvar att ersätta, Kirunabostäder AB med 
dotterbolag, för det som avvecklas på grund av för stadsomvandlingen så har parterna tecknat en 
avsiktsförklaring. 
 
Avsiktsförklaringen är utgångspunkten för det avtal LKAB och Kirunabostäder AB har för avsikt att 
ingå, där LKAB förvärvar fastigheter och ersätter Kirunabostäder AB med nyproducerade byggnader i 
Kirunas nya centrum. Avsiktsförklaringen beskriver processen, principiella frågor och innehållet i 
kommande avtal, som skall reglerar transaktionen i detalj. 
 
Kirunabostäder AB och Kiruna näringsfastigheter AB föreslår kommunfullmäktige 
 
att  godkänna förslag till avsiktsförklaring mellan Kirunabostäder AB och Kiruna 

näringsfastigheter AB avseende skadeståndsersättning för fastigheter inom område GP2 
och GP3   

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-06-11, § 2017, att förslag till avsiktsförklaring mellan Kirunabostäder  
AB och Kiruna näringsfastigheter AB godkänns avseende skadeståndsersättning för fastigheter inom  
område GP3. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Nylén (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att om Skatteverket belastar Kirunabostäder AB med stämpelskatt och eller reavinstskatt, för 

de ersättningsfastigheter som Kirunabostäder får av LKAB, ska LKAB stå för den 
kostnaden 
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av Sten Nylén (S) 
 
att Gunnar Selbergs yrkande avslås 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Nylén (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Gunnar Selbergs tilläggsyrkande skall bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma 
______ 
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§ 75    2017.00570  361 
 
 
Motion, Gör AHO-parken till en levande park 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  avslå motionen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2017-05-29, § 57, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Kenneth Paulsson (C) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bland annat att motionären anser att man ska göra AHO-parken i Kiruna till 
något bra eftersom nu järnvägsparken snart faller ur tiden på grund av gruvbrytningen. Då har vi inte 
så många parker kvar i Kiruna. 
 
AHO-parken har potential att göra något bra av eftersom den är ca 11 300 kvadratmeter. I Kiruna har vi 
inget utegym, ingen parkourpark, skate- och BMX-bana, streetbasket och inte heller någon riktig 
lekplats för barn. Idag finns det ingen belysning i AHO-parken vilken är förövrigt nedmonterat. Det 
finns även gammal lekparksutrustning och det är idag ett ovårdat grönområde som skulle kunna bli 
välanvänt. Motionären tycker även att man ska ge bygglov för ett sommarcafé för den som vill nyttja 
detta. Det finns många möjligheter att göra något bra av AHO-parken för alla åldrar. 
 
Motionären föreslår 
 
att  Kiruna kommun gör AHO-parken till den nya gröna parken med aktivitetsutbud för alla 

åldrar. Där skulle man kunna anlägga lekplatser, skate- och BMX-bana, parkourpark, 
utegym, streetbasket, boulebana och en mindre fotbollsplan som på vintern kan användas 
som isbana för skridskoåkning och hockey. Man anlägger även några grillplatser i parken.  
Parkourparken anlägger som ett konstverk. Under vintertid gör man ett kortare skidspår 
för barnfamiljer samt en pulkbacke. En levande park som kommer hålla i årtionden.  

 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-10-30 från kommunkontoret av vilket framgår att ett detaljplanearbete pågår 
för Ahos park. I detaljplanen föreslås halva parken bebyggas med bostäder, ca 46 lägenheter, och 
kvarvarande del föreslås kvarstå som park med lekplats. Stadsbyggnadsförvaltningen beräknar att 
detaljplanen går ut på granskning under vintern 2017/2018. 
 
Tekniska verkens parkavdelning har ansvar för Ahos-parks drift och skötsel. Parken klipps och sköts 
som övriga parker. Lekparken är en liten lekpark men bedöms av Tekniska Verken vara i bra skick. Det 
finns en fotbollsplan med två mål. Tekniska Verken har etablerat två belysningspunkter på en stolpe i 
mitten av parken i anslutning till gångvägen. 
 
Motionären lyfter även behovet av en parkourbana relaterat till Ahos park. Det finns ett stort intresse 
kring parkour i Kiruna, men ingen organiserad verksamhet. Gymnastikklubben GK Norra Norden har 
enligt uppgift ca 70 ungdomar i kö för parkour träning. Gymnastikklubben utbildar nu flera ledare för  
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att kunna möta detta intresse och 2018 borde en mer organiserad etablerad verksamhet kring det 
finnas. Etablering av en parkourpark i Kiruna bör, som i övrigt utvecklingsarbete när det gäller fritid, 
kopplas till ett aktivt utövande och uttalat behov från allmänhet och föreningar.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-12-11, § 317, att motionen avslås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-04-09, § 47, att bordlägga motionen på grund av tidsbrist till nästa 
kommunfullmäktige.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kenneth Paulsson (C)  
 
att motionen bifalles 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
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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§ 76     2015.01376  900 
 
 
Motion, Sanering av marken i området Tuolluvaara industriområde 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bifalla motionen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2016-02-22, § 17, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Henry Emmoth (MP) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bland annat att motionären ser positivt på att sanera marken i Tuolluvaara 
industriområde. Motionären påtalar att marken visat sig vara mer förorenat än någon anat. Enligt 
Vägverkets utredning om ny dragning av E10 framgår att stora delar av området är ej lämplig för 
bebyggelse utifrån markförhållanden såsom jäslera m m. 
 
Motionären yrkar 
 
att en fullständig rapportering delges kommunfullmäktige både skriftligt och muntligt vad 

gäller föroreningarna i området och hanteringen av dessa 
 
att redovisningen delges fullmäktige vad gäller förorenade massor avseende volymer, typ av 

förorening och vilka åtgärder för sanering som används gällande hela området 
  
att redovisa på de massor som redan grävts upp avseende placering och åtgärder 
 
att redovisa kostnader för saneringsverksamheten dels de hittills utförda och kommande 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-03-19, § 61, att motionen bifalles. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-04-09, § 48, att bordlägga motionen på grund av tidsbrist till nästa 
kommunfullmäktige. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Henry Emmoth (MP) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 77    2015.01309  900 
 
 
Motion, Förbättra demokratin - utöka medborgardialogen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår således 
 
att avslå motionens 1:a och 3:e att-sats med hänvisning till kommunstyrelsens tidigare avslag 

om webb-tv utsändningar 2018-02-26, § 62 
 
att anse 2:a att-satsen besvarad med hänvisning till att ljudupptagningar från 

kommunfullmäktiges möten finns utlagda på kommunens hemsida  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2015-11-24, § 114, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Henry Emmoth (MP) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bland annat att Kiruna kommuns fullmäktige och kommunstyrelse sänds idag via 
radio och denna teknik har visat sig ha brister vilket resulterar i att flertalet sändningar ej nått ut till 
medborgarna. Konsekvensen av att använda undermålig teknik försvårar för medborgarna att få 
information om vad som händer i politiken. Ett led i att förbättra demokratin och öka tillgängligheten 
är att kommunfullmäktige beslutar om en förbättring och använder den senaste tekniken. 
 
Motionären föreslår 
 
att införa webbaserade, digitala sändningar, streaming Audio-Video från 

kommunfullmäktige/nämndssammanträden 
 
att dessa sändningar spelas in och sparas på kommunens hemsida 
 
att nuvarande radiosändningssystem behålls under en övergångstid 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 150, att avslå motionens 1:a och 3:e att-sats med hänvisning 
till kommunstyrelsens tidigare avslag om webb-tv utsändningar 2018-02-26, § 62 samt att anse 2:a att-
satsen besvarad med hänvisning till att ljudupptagningar från kommunfullmäktiges möten finns 
utlagda på kommunens hemsida. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att motionen bifalles 
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av Sten Nylén (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Henry Emmoth (MP) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
_____  
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Motion, Fler islador i Kiruna för ungdomar som vill spela hockey 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  avslå motionen med hänvisning till den nyligen antagna utvecklingsplanen för 

Luossavaara-Matojärviområdet, Delprojekt under perioden 2016-2019  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2017-04-10, § 33, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Lilly Rönnebro (KIP) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår att ungdomar som vill spela hockey, bandy eller vara med i konståkningen m m 
bör få en möjlighet att utöva sin sport under rimliga tider och inte under sena kvällar och nätter. 
Motionären anser att det behövs fler islador i Kiruna centrum. Ungdomarna måste stimuleras till 
hälsosammare tillvaro än att sitta hemma och spela spel. 
 
Konkurrensen är för hård för ungdomar som vill utöva sporter då det är svårt att få istider då det är de 
mest etablerade och vuxna som går först. Bygg en enklare islada bakom nuvarande Matojärvi islada, då 
kan man nyttja omklädningsrummen och alla behövliga delar i den befintliga ladan. 
 
Motionären föreslår 
 
att bygga en ny islada, typ enklare, bakom Matojärvi islada 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 151, att motionen avslås med hänvisning till den nyligen 
antagna utvecklingsplanen för Luossavaara-Matojärviområdet, Delprojekt under perioden 2016-2019. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Lilly Rönnebro (KIP) med bifall av Gunnar Selberg (C), Henry Emmoth (MP) och Doris 

Messner (SJVP) 
 
att motionen bifalles 
 
av Stefan Sydberg (M) med bifall av Siv Gunillasson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Hanna Rannerud (S), Sten Nylén (S), Annica Henelund (C) och 
Mattias Abrahamsson (M) 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lilly Rönnebros m fl yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Lilly Rönnebros m fl yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 23 ja-röster och 16 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista  
_______ 
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§ 79    2018.00360  740 
 
 
Motion, Inför slumpmässiga alkohol- och drogkontroller inom Kiruna kommun 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bifalla motionen  
 
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 annat att enstaka medlemmar har hört av sig kommunalfacket i Kiruna om 
missbruksproblem inom kommunen och de är oroliga för sina medarbetare. Att införa slumpmässiga 
alkohol - och drogkontroller som säkrar upp emot tredjeman och som möjliggör att arbetsgivaren ger 
stöd till rehabilitering för de personer som har problem med alkohol och droger. 
 
Idag är det lätt att använda droger och i vårt samhälle vet man inte vem som intar droger. Det svårt är 
att upptäcka detta utan drogkontroll. Alkolås stoppar bilföraren som intagit alkoholhaltiga drycker och 
personen komma promillefri på jobbet dagen efter, men narkotikaklassade preparat kan sitta kvar i 
flera veckor. Det är lätt att beställa droger via internet, samt att inom äldreomsorgen ges många 
tillfällen för de som vill ha tillgång till olika tabletter och preparat. 
 
Här har Kiruna kommun chansen att bli en föregångskommun i Sverige med att först införa 
slumpmässiga alkohol- och drogkontroller inom Kiruna kommun. 
 
Motionären föreslår 
 
att  Kiruna kommun ger till uppdrag åt tjänstemannaorganisation att utreda möjligheten att
 införa slumpmässiga alkohol- och drogkontroller inom Kiruna kommun, precis som stora 

företag har det idag bland annat LKAB, Sandvik samt många större arbetsgivare i Sverige. 
Region Gävleborg håller på införa detta och där man kan hämta modellen. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-14, § 152, att motionen bifalles.  
  
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kenneth Paulsson (C) med bifall av Mattias Abrahamsson (M) och Siv Gunillasson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Kristina Zakrisson (S), Sten Nylén (S) och Anders Tano (S)   
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
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§ 80  
 
 
Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner: 
 

- ”Föreningslivsgala”, väckt av Annica Henelund (C) och Gunnar Selberg (C)    
  
- ”Fritidsutskott”, väckt av Annica Henelund (C) 
 
- ”Belägenhetsadresser”, väckt av Thore Johansson (C) 
 
- ”Rättvisa betyg i Kirunas skolor”, väckt av Gunnar Selberg (C) 
 
- ”Skapa tillväxt, tillsätt nöjesintendent”, väckt av Gunnar Selberg (C) 

_______ 
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§ 81    2018.00084  900 
      
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga val av ersättare i Bostadsrättsföreningen Karlavagnen efter Gösta Suup (V) 
 
att utse Sigurd Pekkari (V), Seger Svanbergsgatan 9, 981 31 Kiruna till revisorsersättare i 

Kiruna Folkets Hus och Park 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 Katarina Hjertell (C), Hjalmar Lundbohmsvägen 41, 981 34 Kiruna till ledamot i 

Kiruna kommunföretag AB   
 
att utse Roger Aitomäki (C), Minkvägen 25, 981 37 Kiruna till lekmannarevisor i Kiruna 

kommunföretag AB    
 
att utse Sören Sidér (SJVP), Lärkvägen 39, 981 37 Kiruna till lekmannarevisor i Kiruna 

kommunföretag AB   
 
att utse Sigurd Pekkari (V), Seger Svanbergsgatan 9, 981 31 Kiruna till lekmannarevisor i 

Kiruna kommunföretag AB  
 
att utse Lars Fernström (C), Norra vägen 97, 981 46 Kiruna till lekmannarevisorsuppleant i 

Kiruna kommunföretag AB  
 
att utse Tea Liikavainio (S), Bromsgatan 28 D, 91 36 Kiruna till lekmannarevisorsuppleant i 

Kiruna kommunföretag AB  
 
att utse Irma Rinne (M), Odlingsvägen 8, 981 43 Kiruna till lekmannarevisorsuppleant i 

Kiruna kommunföretag AB 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna, till ledamot i kommunstyrelsen 

efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna, till 1:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Lisbeth Isaksson (V), Åkaregatan 14, 981 32 Kiruna, till ersättare i kommunstyrelsen 

efter Gunnar Bergman från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna, till ledamot i kommunstyrelsens 

arbetsutskott tillika krisledningsnämnd efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
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§ 81 forts    2018.00084  900 
 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna, till vice ordförande i 

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd efter Niklas Sirén (V) från och 
med 2018-09-01 

 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ledamot och vice ordförande i 

partiberedningen efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ledamot i inköpsdelegerande 

efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ledamot i E-nämnd för 

Norrbottens län efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ersättare i Kiruna Lappland 

Ekonomisk Förening efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ersättare i Norrbottens 

kommuners styrelse efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ersättare i Esrange lokala 

samrådskommitté efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ersättare i Lapplands 

kommunalförbund efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ersättare i Progressum efter 

Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ersättare i kommunal-

förbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet efter Niklas Sirén (V) från och med 
2018-09-01 

 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ombud i Inera AB efter Niklas 

Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ombudsersättare i Tekniska 

Verken i Kiruna AB efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ombudsersättare i Kiruna 

Kraft AB efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ombudsersättare i Kiruna 

kommunpartner AB efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ombudsersättare i 

Kirunabostäder AB efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
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§ 81 forts    2018.00084  900 
 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ombudsersättare i Kiruna 

Näringsfastigheter AB efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ombudsersättare i 

Kommuninvest ekonomisk förening efter Niklas Sirén (V) från och med 2018-09-01 
 
att bordlägga val av revisor i Kiruna Folkets Hus och Park efter Kjell Bäckström (S) 
 
att utse Doris Söderberg (V), Björkplan 1 A, 981 42 Kiruna till ledamot, tillika ordförande, i 

socialnämnden efter Gunnar Bergman (V) från och med 2018-09-01 
 
att utse Sanna Inga Poromaa (V), Ringvägen 24, 981 37 Kiruna, till ersättare i socialnämnden 

efter Doris Söderberg (V) från och med 2018-09-01 
 
att  ändra avsägelsen i kommunfullmäktiges beslut § 52 från dagens protokoll för Niklas 

Siréns (V) uppdrag som ledamot i Kiruna kommunföretag att gälla från och med dagens 
datum 

 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2D, 981 42 Kiruna till ledamot i Kiruna 

kommunföretag AB efter Niklas Sirén (V)   
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Niklas Sirén (V)  
 
att  kommunfullmäktiges beslut § 52 i dagens protokoll ändras avsägelsen för eget uppdrag 

som ledamot i Kiruna kommunföretag att gälla från och med dagens datum 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Kristina Zakrisson (S) 
 
I övrigt beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Niklas Siréns yrkande 
______   
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§ 82    2018.00736  900 
 
 
Fråga, Vem betalar för en komplett ersättning av väg E10 
 
 
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. 
 
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Kristina Zakrisson (S) 
______ 
 
 


	Framsida
	Närvarolista-voteringslista
	Kallelse
	§ 52 Avsägelser
	§ 53 Information om stadsomvandlingen
	§ 54 Bostadsrättsföreningen Karlavagnen, rekonstruktionsplan och riktatackordserbjudande
	§ 55 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och reglemente för kommunensrevisorer
	§ 56 Revidering av redovisningsreglemente för Kiruna kommun, kommunkontoret
	§ 57 Revidering av nämndens investeringsbudget för 2018, kultur- och utbildningsnämnden
	§ 58 Lokala miljömål, miljö- och byggnämnden
	§ 59 Årsredovisning 2016, Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB
	§ 60 Årsredovisning 2017, Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB
	§ 61 Årsredovisning 2017, Lapplands kommunalförbund
	§ 62 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut2017, socialnämnden
	§ 63Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning år 2018
	§ 64 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
	§ 65 Årsredovisning år 2017, Tekniska verken i Kiruna AB, Kiruna Kraft AB, Kiruna Kommunpartner AB
	§ 66 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2018, nytt objekt Bowlingsutrustning sporthallen
	§ 67 Ändra huvudmannaskap i detaljplanerna inom Jukkasjärvi från enskilt till kommunalt,antagande
	§ 68 Redovisning och granskning av partistöd 2017
	§ 69 Civilrättsligt avtal Gruvstadspark 3
	§ 70 Anhållan om medel till projektsamverkan för att ta bort delade turer och skapahälsosamma scheman, kommunkontoret
	§ 71 Omfördelning av investeringsmedel, miljö- och byggnämnden
	§ 72 Handlingsprogram om skydd mot olyckor, miljö- och byggnämnden 
	§ 73 Ersättning för fjärrvärme avseende GP2 och GP3 området, Kiruna Kraft AB
	§ 74 Ersättning för fastigheter avseende GP3 området, Kirunabostäder AB och Kirunanäringsfastigheter
	§ 75 Motion, Gör AHO-parken till en levande park
	§ 76 Motion, Sanering av marken i området Tuolluvaara industriområde
	§ 77 Motion, Förbättra demokratin - utöka medborgardialogen
	§ 78 Motion, Fler islador i Kiruna för ungdomar som vill spela hockey
	§ 79 Motion, Inför slumpmässiga alkohol- och drogkontroller inom Kiruna kommun
	§ 80 Överlämnande av motioner
	§ 81 Val
	§ 82 Fråga, Vem betalar för en komplett ersättning av väg E10



