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Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, kl 13.00-16.42         
      
  
  
Beslutande; Se särskild närvaroförteckning  
 
 
Övriga deltagande; Peter Niemi, kommunchef   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Utses att justera; Per-Gustav Idivuoma (SL), Henry Emmoth (MP)  
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Sekreterare  ________________________________________   Paragrafer; 1-30 
 Anja Leinonen                           
 
Ordförande    
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Justerande    
  Per-Gustav Idivuoma (SL)  Henry Emmoth (MP)  
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 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdesdatum; 2018-02-19 
 
Datum för anslags                                                                Datum för anslags  
upprättande;    2018-                       nedtagande;             2018-  
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Underskrift;  ________________________________________ 
 Anja Leinonen 
 



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 7 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

22 14
2018-02-19, kl 13.00-16.42 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

S Kristina Zakrisson I I

S Elisabeth Persson Holmdén  -

S Roger Suup  - I

S Sirpa Bäckström I I
§§ 1-6

S Sten Nylén §§ 8-30 I

S Ann-Kristin Nilsson I I

S Thomas Määttä  -

S Ashkan Ekhtiari I I

S Siv Gunillasson I I

S Kenneth Nilsson I I

S Marianne Baas I I

S Jan-Erik Nygren I I

S Viveca Kohkoinen I I

S Jonas Stålnacke I I

V Niklas Sirén I I

V Siv Henriksson I I

V Gunnar Bergman I I

V Lena Tjäder  -
§§ 1-6

M Stefan Sydberg §§ 8-30 I

M Mattias Abrahamsson  -
justerare

SL Per-Gustav Idivuoma  I I

SL Åsa Blind-Berg I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 7 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

22 14
2018-02-19, kl 13.00-16.42 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

FI Lisa Ryhänen I I

C Gunnar Selberg I I

C Annica Henelund I I

C Thore Johansson I avs tår

C Rune Lans I I

C Karin Uusitalo I I

C Mats Holmström I I

C Katarina Hjertell §§ 4-30 I I

C Kenneth Paulsson  -

C Andreas Wahlberg I avs tår

C Åsa Holmdahl  -

C Lars-Åke Mukka  -

C Anna Lans  -

C Göran Johansson  -

SJVP Dick Vånsjö  -

SJVP Doris Messner I I

SJVP Bo Ek I I

KNEG Jari Söyrinki  -

KIP Lilly Rönnebro I I

SD Peter Aldenlöv  -

MP Henry Emmoth justerare I I

KD Laila Hetta I avs tår

 - Kenneth Stålnacke I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 7 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 22 14
2018-02-19, kl 13.00-16.42 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

S Hanna Rannerud IR I

S Håkan Bäckström IR I

S Maivor Johansson  -

S Jan Sydberg § 7 IR I

S Emilia Töyrä I

S Anders Tano  -

S Roland Holmdén  -

S Nina Jatko Töyrä  -
§§ 1-6

V Sten Stridsman §§ 8-30 IR

V Doris Söderberg § 7 IR I

M Therese Alsterdal  -

M Jonas Stålnacke IR I

SL Lars Jonas Kemi I

SL Cecilia Simma  -

FI Lisa Zakrisson  -
 

FI Emma Bergman  -

C Kärstin Gustafsson IR I

C Birgitta Stålnacke IR I

C Per Esko  -

C Jennie Martinez  -

C Peter Scherman  -

C Robert Larsson  -

C Tyko Lampa IR I

SJVP Birgitta Pounu  -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § 7 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare 22 14
2018-02-19, kl 13.00-16.42 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

SJVP Jörgen Ek  -

KNEG Nathalie Eliasson  -

KNEG Patrik Tuoremaa  -

KIP Margaretha Haapalahti  -

KIP Kenneth Eriksson  -

SD

MP Timo Vilgats  -

MP Per Nilsson I

KD Peter Stenberg I

KD Isak Töyrä  -



KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3)
KOMMUNKONTORET 2018-02-09

Kommunfullmäktige

Tid: 2018-02-19, 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 (SL)  och  (KNEG)

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Avsägelser 1 18/84 § 2

2 Information om stadsomvandlingen 12/1245 § 3

Ks 171211

3 § 320 Policy mot kränkande särbehandling inklusive 3 17/1254 § 4
riktlinjer, kommunkontoret

4 § 326 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 17/729 § 5
och (LSS), ej verkställda beslut 2017, socialnämnden, 
delgivning

5 § 329 Redovisning av verkställt medborgarförslag 5 17/51 § 6



2 (3)
Ks 180129

6 § 7 Bildande av koncernmoderbolag, Kiruna kommun- 6 14/1287 § 7
företag AB, kommunkontoret

7 § 8 Försäljning av aktier i Tekniska verken i Kiruna AB till 7 18/62 § 8
Kiruna kommunföretag AB, kommunkontoret

8 § 9 Försäljning av aktier i Kirunabostäder AB till 8 18/63 § 9
Kiruna kommunföretag AB, kommunkontoret

9 § 12 Policy och riktlinjer för likabehandling, 9 17/1450 § 10
kommunkontoret

10 § 13 Lönepolicy inklusive riktlinjer, kommunkontoret 10 18/75 § 11

11 § 15 Förslag till budget år 2018, Karesuandoskogs- 11 17/1443 § 12
allmänningen

12 § 16 Kontrollavgift för detaljhandel av elektroniska 12 17/932 § 13
cigaretter eller påfyllningsbehållare 2018, socialnämnden

13 § 17 Taxa 2018 för kommunkontoret, förtydligande 13 17/1127 § 14

14 § 19 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 14 17/729 § 15
(SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 2017, 
socialnämnden

15 § 20 Annonsering av kommunfullmäktiges samman- 15 18/12 § 16
träden, kommunkontoret

16 § 35 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens 16 17/802 § 17
investeringsbudget, ny digitaliseringsverksamhet i
Karesuando, kommunkontoret

17 § 40 Redovisning av verkställda motioner 17 18/29 § 18

18 § 52 Överföring av budget för pågående investeringsprojekt 18 18/101 § 19
från 2017 till 2018

19 § 58 Detaljplan Jägarskolan 8:5, etapp 2, antagande 19 15/628 § 20



3 (3)
Ks 171211

20 Motion

a § 309 Naturbadplats för Kirunabor, väckt av Svante 20a 15/479 § 21
Pounu (KD)

b § 310 Gör kommunala handlingar tillgängliga, väckt av 20b 16/526 § 22
Mats Holmström (C)

c § 316 Betala din egen alkohol, väckt av Gunnar Selberg (C) 20c 17/176 § 23

Ks 180129

d § 4 Lättläst webbplats, väckt av Annica Henelund (C) 20d 17/1234 § 24

e § 5 Förbättra vandringsleden till Ädnamvaara, väckt av 20e 17/1319 § 25
Mats Holmström (C)

f Överlämnande av motioner 20f § 26

21 Val 21 17/1 § 27
18/84

Kf 171127

22 Besvarande av interpellation

a Verksamhet på Kiruna avfallsanläggning, väckt av 22a 17/678 § 28
Henry Emmoth (MP)

Ann-Kristin Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Ny punkt till dagordningen § 1

Fråga, Gäller inte längre det ni lovat Kirunaborna? 18/201 § 29

Fråga, Vem är ansvarig? 18/202 § 30

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 
 

 
 
 
 
§ 1   
 
 
Ny punkt till dagordningen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  Henry Emmoths begäran avslås  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Henry Emmoth (MP) begär att till dagens dagordning tillföra ett uttalande om nolltolerans mot mutor 
och bestickning. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Kristina Zakrisson (S)   
 
Ordföranden ställer frågan om uttalandet ska tas upp på dagordningen och kommunfullmäktige 
beslutar att avslå Henry Emmoths begäran. 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 2    2018.0084  900 
 
 
Avsägelser 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Miljöpartiet De Grönas styrelses begäran om entledigande av Per Välitalos 

(MP) uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden då han ej längre är folkbokförd i 
Kiruna kommun och därmed ej valbar 

 
att godkänna Tobias Stensson Närva (S) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) 
_____  
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 3    2012.1245   900  
 
 
Information om stadsomvandlingen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att  lägga informationen till handlingarna  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) lämnar följande information om 
stadsomvandlingen:  
 
-   Riksrevisionens rapport 
 
- Regeringsuppdrag 
 
- Byggnationer i nya centrum 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Henry Emmoth (MP),   
_____ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 4    2017.1254  902 
 
 
Policy mot kränkande särbehandling inklusive riktlinjer, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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. 

 
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 särbehand-
ling 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 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-12-11, § 320, att ändra ordet ska till bör i första meningen i policyn på 
sidan 4, under rubriken Den utsattes ansvar punkt 2.2, till att lyda: ”Den som upplever att denne blivit 
utsatt för kränkande särbehandling bör markera att denne inte accepterar beteendet”, samt att ersätta 
den sista meningen i policyn på sidan 4, under rubriken Den utsattes ansvar punkt 2.2, från att lyda: 
”Om kränkningarna inte upphör bör den utsatte gå vidare och vända sig till sin chef eller sitt skydds-
ombud och berätta dennes upplevelser”  till att lyda: ”Den som blivit utsatt för kränkning bör vända sig 
till sin chef eller sitt skyddsombud för att förmedla sina upplevelser”. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-12-11, § 320, att policy mot kränkande särbehandling inklusive 
riktlinjer antas samt att riktlinjerna mot kränkande särbehandling ersätter tidigare riktlinjer i 
”Personalhandbok för Kiruna kommun” och utgår från densamma. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Henry Emmoth (MP) 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 4 forts    2017.1254  902 
 
 
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 

 
av Siv Gunillasson (S) med bifall av Henry Emmoth (MP) 
 
att ärendet återremitteras med hänvisning till Henry Emmoths yrkande    
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Niklas Sirén (V)   
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras senare 
_____ 
 
 
 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-02-19  7  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 5    2017.0729  700 
 
 
Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 
2017, socialnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga redovisningen till handlingarna  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-11-07, § 430, 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 2, 2017, har 7 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, och två ärenden avser 
kontaktperson enligt LSS. Fyra ärenden avser särskilt boende enligt SoL.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-12-11, § 326, att sammanställningen och redovisningen delges 
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____    
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 6    2017.0051  900 
 
 
Redovisning av verkställt medborgarförslag  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-11-17 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunkontoret har 
sammanställt verkställt medborgarförslag med anledning av kommunstyrelsens ansvar och 
rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige, 11 §, kommunstyrelsens reglemente. 
 

Dnr Ärende 
  
14/177 Genomförande av friluftsområden på Kasen, väckt av Monica Autio 
  
 Kommunstyrelsen beslutar 2017-05-29, § 41, att omfördela medel så att 

Kasens friluftsområde kan utvecklas etappvis med bland annat belysning i 
linje med lekplatsprogrammet, sittplats/viloplats och grillplats samt en 
pulkbacke och gångstråk. 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-10-23, § 97, att bifalla medel om 90 tkr 
för år 2018 för årliga insatser med snöröjning av parkeringsplatser, röjning 
av sly och tömning av två soptunnor en gång per vecka. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-12-11, § 329, att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 7    2014.1287  900 
 
 
Bildande av koncernmoderbolag, Kiruna kommunföretag AB, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bilda koncernmoderbolaget Kiruna kommunföretag AB  
 
att aktiekapitalet ska uppgå till 30 665 000 kronor 
 
att anta bolagsordning och ägardirektiv för Kiruna kommunföretag AB  
 
att välja styrelsen ur kretsen av kommunstyrelsens ledamöter 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-12-01, § 345, att ge kommunkontoret i uppdrag ta fram underlag för 
bildande av koncernmoderbolaget Kiruna Kommunföretag AB. 
 
Föreligger skrivelse 2017-10-17 från kommunkontoret av vilken framgår att bildandet av Kiruna 
kommunföretag AB koncernen genomförs i två steg. I steg ett bildar Kiruna kommun aktiebolaget 
Kiruna kommunföretag AB med ett aktiekapital lika stort som det sammanlagda bokförda värdet 
kommunen har i sin bokföring för aktierna i Tekniska verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB 
(30 665 000 kr).  
 
I steg två när Kiruna kommunföretag AB är bildat säljer kommunen aktierna i Tekniska Verken i 
Kiruna AB och Kirunabostäder AB till Kiruna kommunföretag AB för bokfört värde. Kiruna kommun 
har då i sin balansräkning lika stort bokfört värde för aktier och andelar i koncernen som tidigare och 
Kiruna kommunföretag AB har som enda tillgång aktierna i Tekniska Verken i Kiruna AB och 
Kirunabostäder AB och inte några skulder för köpet av aktierna från kommunen. Likvideras bolaget 
skall dess behållna tillgångar, aktierna i Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB, tillfalla 
Kiruna kommun. AB Malmfältens kraftverk som ägs till 50 % vardera av Kiruna respektive Gällivare 
kommun ingår inte i Kiruna Kommunföretag AB. 
 
Kiruna kommunföretag AB bildas och utgör koncernmoder för Tekniska Verken i Kiruna AB och 
Kirunabostäder AB med dotterbolag. Koncernmoderbolaget ska inte ha några anställda. Syftet med 
bildandet av koncernmodern, enligt föreslagen bolagsordning, är att utgöra ett instrument för styrning 
och uppföljning av verksamheterna som kommunen bedriver i bolagsform. Syftet stämmer väl med de 
fördelar PWC ser vid en koncernbildning som bland annat ger möjlighet till en aktivare och samlad 
ägarstyrning, kortare beslutsvägar och en effektivare bolagsstyrning. Kommunchefen, tillika VD i 
Kiruna kommunföretag AB, och VD-arna i Tekniska Verken AB och Kirunabostäder AB utgör 
ledningsgrupp för samtliga bolag som ingår i koncernen. VD-uppdraget i Kiruna kommunföretag AB 
ingår i kommunchefens ordinarie arbetsuppgifter.  
 
Styrelsen i Kiruna kommunföretag AB föreslås bestå av tre ledamöter som utses ur kretsen av 
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, ordföranden från Tekniska Verken i Kiruna AB och 
Kirunabostäder AB är adjungerade i styrelsen. Styrelserna i Kirunabostäder AB och Tekniska Verken i 
Kiruna AB kvarstår som tidigare. 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 7 forts    2014.1287  900 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 7, att koncernmoderbolaget Kiruna kommunföretag AB 
bildas, att aktiekapitalet ska uppgå till 30 665 000 kronor, att bolagsordning och ägardirektiv för 
Kiruna kommunföretag AB antas samt att styrelsen väljs ur kretsen av kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Niklas Sirén (V)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Katarina Hjertell (C) med bifall av Kenneth Stålnacke (-) och Henry Emmoth (MP)  
 
att kommunstyrelsens förslag avslås 
 
Mötet ajourneras för fika i 30 minuter. 
 
Mötet återupptas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Rune Lans (C) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Katarina Hjertells m fl avslagsyrkande 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 Katarina Hjertells m fl avslagsyrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 22 ja-röster, 14 nej-röster och 3 avstår i enlighet med bilagd voteringslista  
 
Noteras till protokollet att Sten Nylén (S) och Stefan Sydberg (M) anmäler jäv och lämnar 
sammanträdet under ärendets behandling och beslut. 
 
Noteras till protokollet att Sten Stridsman (V) anmäler jäv och deltar ej under ärendets behandling och 
beslut. 
_____ 
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§ 8    2018.0062  906 
 
 
Försäljning av aktierna i Tekniska Verken i Kiruna AB till Kiruna kommunföretag AB, 
kommunkontoret  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att sälja samtliga 14 600 aktier i Tekniska Verken i Kiruna AB till Kiruna kommunföretag AB 

för 26 600 000 kronor vilket motsvarar det bokförda värdet i kommunens redovisning 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-12-01, § 345, att ge kommunkontoret i uppdrag ta fram underlag för 
bildande av koncernmoderbolaget Kiruna Kommunföretag AB. 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-02 från kommunkontoret av vilken framgår att under förutsättning att 
beslut tas om bildande av bolaget Kiruna Kommunföretag AB behöver aktierna i Kirunabostäder AB 
och aktierna i Tekniska Verken i Kiruna AB övergå i koncernmoderbolagets ägo för att bilda en 
koncernstruktur med Kiruna kommun som ägare av Kiruna Kommunföretag AB med dotterbolagen 
Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB under sig. Bolagen behåller i sin tur sina 
dotterbolag som tidigare.  
   
Syftet med bildande av koncernmoderbolaget är att utgöra ett instrument för styrning och uppföljning 
av verksamheterna som kommunen bedriver i bolagsform och möjliggöra en aktivare och samlad 
ägarstyrning, kortare beslutsvägar och en effektivare bolagsstyrning.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 8, att samtliga 14 600 aktier i Tekniska Verken i Kiruna AB 
säljs till Kiruna kommunföretag AB för 26 600 000 kronor vilket motsvarar det bokförda värdet i 
kommunens redovisning. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Henry Emmoth (MP) anmäler Miljöpartiet De Grönas reservation mot beslutet  
_____   
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§ 9    2018.0063  906 
 
 
Försäljning av aktierna i Kirunabostäder AB till Kiruna kommunföretag AB, 
kommunkontoret  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att sälja samtliga 4 065 aktier i Kirunabostäder AB till Kiruna kommunföretag AB för 

4 065 000 kronor vilket motsvarar det bokförda värdet i kommunens redovisning 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-12-01, § 345, att ge kommunkontoret i uppdrag ta fram underlag för 
bildande av koncernmoderbolaget Kiruna Kommunföretag AB. 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-02 från kommunkontoret av vilken framgår att under förutsättning att 
beslut tas om bildande av bolaget Kiruna Kommunföretag AB behöver aktierna i Kirunabostäder AB 
och aktierna i Tekniska Verken i Kiruna AB övergå i koncernmoderbolagets ägo för att bilda en 
koncernstruktur med Kiruna kommun som ägare av Kiruna Kommunföretag AB med dotterbolagen 
Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB under sig. Bolagen behåller i sin tur sina 
dotterbolag som tidigare.  
 
Syftet med bildande av koncernmoderbolaget är att utgöra ett instrument för styrning och uppföljning 
av verksamheterna som kommunen bedriver i bolagsform och möjliggöra en aktivare och samlad 
ägarstyrning, kortare beslutsvägar och en effektivare bolagsstyrning.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 9, att samtliga 4 065 aktier i Kirunabostäder AB säljs till 
Kiruna kommunföretag AB för 4 065 000 kronor vilket motsvarar det bokförda värdet i kommunens 
redovisning. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Henry Emmoth (MP) anmäler Miljöpartiet De Grönas reservation mot beslutet  
______ 
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§ 10    2017.1450  902 
 
 
Policy och riktlinjer för likabehandling, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet som en följd av tidigare återremittering av policy mot kränkande 

särbehandling inklusive riktlinjer  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-12-22 från kommunkontoret av vilket framgår att under 2016 antar Riks-
dagen 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 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 12, 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. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Lisa Ryhänen (FI) 
 
att ärendet återremitteras som en följd av tidigare återremittering av policy mot kränkande 

särbehandling inklusive riktlinjer  
 
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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§ 11    2018.0075  902 
 
 
Lönepolicy inklusive riktlinjer, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta lönepolicy inklusive riktlinjer  
 
att  lönepolicyn ersätter tidigare policy i ”Personalpolitiskt handlingsprogram” och utgår från 

densamma  
 

att riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer ”Personalhandbok för Kiruna kommun” och utgår 
från densamma 

 
att börja tillämpa lönekriterierna under punkt 2.2 i riktlinjerna vid löneöversyn 2019 och 

förankra i verksamheterna under 2018  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-02 från kommunkontoret av vilken framgår att lönepolicyn innehåller 
ställningstaganden kring lönepolitiken samt en ansvarsfördelning kring löneprocessen. Riktlinjerna för 
lönepolicyn innehåller lönekriterier samt rutiner kring lönesättning och löneutveckling för medarbetare 
och chefer i Kiruna kommunkoncern. Förändringar som skett förutom justeringar av rutinen är att 
lönekriterier har omarbetats samt att centrala frågor till medarbetarsamtal har framtagits.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 13, att lönepolicy inklusive riktlinjer antas, att lönepolicyn 
ersätter tidigare policy i ”Personalpolitiskt handlingsprogram” och utgår från densamma, att 
riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer ”Personalhandbok för Kiruna kommun” och utgår från 
densamma samt att lönekriterierna under punkt 2.2 i riktlinjerna börjar tillämpas vid löneöversyn 2019 
och förankras i verksamheterna under 2018. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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§ 12    2017.1443  488 
 
 
Förslag till budget år 2018, Karesuandoskogsallmänningen  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Karesuandoskogsallmänningens förslag till budget år 2018  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förslag till budget 2018 för Karesuandoskogsallmänning enligt nedanstående 
sammanfattning (tkr): 
 
Inkomster 
Räntor, Bank, Obligationer, Aktie    20 000 
Jaktavgift       30 000 
Försäljning/Ersättningar                       1 682 020      
Summa inkomster                                       1 732 020  
 
Utgifter 
Förvaltningskostnader: 
Ordförandearvode      25 000 
Vice ordförandearvode          5 000 
Revisorarvode          2 120 
Resor, traktamente, styrelsesammanträden  60 000 
Kontorshyra         8 400 
Bokföring, bokslut    30 000 
Medlemsavgift Norrbottensallmänningars förbund        4 500 
Representation     
Kontorsmaterial         1 500 
Arbetsgivaravgift   60 000   
Försäkringar        25 000 
Telefon       2 500 
Övriga oförutsedda    15 000 
Summa förvaltningskostnader                        239 020 
 
Vinterplogning, tillsyn och avsyn, stämpling m m   25 000 
Skogsvård 
Plantering, markberedning, röjning   500 000 
Underhåll 
Skogsvägar/anläggande av ny skogsväg samt ny 
grustäkt    925 000    
Byggnader       35 000 
Avskrivningar 
Inventarier 
Byggnader          5 000 
Skogsvägar            3 000 
Summa utgifter                       1  493 000  
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§ 12 forts    2017.1443  488 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 15, att Karesuandoskogsallmänningens förslag till budget år 
2018 godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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§ 13    2017.0932  900 
 
 
Kontrollavgift för detaljhandel av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare 2018, 
socialnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kontrollavgift för detaljhandel av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare ska 

vara samma taxa som försäljning av tobak, avgiften för 2018 är 800 kr  
 
att införa kontrollavgiften från 2018-03-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-10-31, § 422, från socialnämnden av vilket framgår att 2017-07-01 antogs lag  
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Enligt 46 § i denna lag har kommunen 
rätt att ta ut en avgift för den tillsyn som kommunen har för den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. 
 
Kiruna kommun har tillsynsansvar för detaljhandel med elektroniska cigaretter och en avgift för detta 
tas ut för att täcka kommunens kostnader. Kontrollavgiften tas ut en gång per år. Avgiften föreslås bli 
samma avgift som för detaljhandel med tobak.  
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att kontrollavgift för detaljhandel av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare skall 

vara samma taxa som försäljning av tobak, avgiften för 2018 är 800 kr  
 
att kontrollavgiften införs från 2018-01-01 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 16, att kontrollavgift för detaljhandel av elektroniska 
cigaretter eller påfyllningsbehållare ska vara samma taxa som försäljning av tobak, avgiften för 2018 är 
800 kr samt att kontrollavgiften införs från 2018-03-01.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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§ 14    2017.1127  900 
 
 
Taxa 2018 för kommunkontoret, förtydligande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för kopiering och utskrift för föreningar till självkostnadspris, det vill säga 

samma belopp som kommunens verksamheter betalar 
 
att fastställa taxa för kopia och utskrift av allmän handling till självkostnadspris, det vill säga 

samma belopp som kommunens verksamheter betalar 
 
att fastställa taxa för hyra av vallabod på Matojärvi idrottsplats till 500 kr/månad för 

föreningar 
 
att taxorna ska gälla från och med 2018-03-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-12-28 från kommunkontoret av vilken framgår att i IT-avdelningens och 
kommunkansliets taxeförslag nr 5 och 23 har ett redaktionellt fel uppkommit då underlaget 
iordningställdes.  
 
Det innebär att taxan för kopia och utskrift av allmän handling samt kostnaden för kopiering och 
utskrift för föreningar har fallit bort. Båda taxorna ska vara självkostnadspris, det vill säga samma 
belopp som kommunens verksamheter betalar. 
 
I taxan för kommunens uppdragsverksamhet fritid är inte taxan för hyra av vallabod på Matojärvi 
idrottsplats inarbetad i 2018 års taxeförslag. Taxan infördes 2017-01-01 och hyran för år 2018 föreslås 
vara densamma som år 2017, det vill säga 500 kr/månad.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 17, att taxa för kopiering och utskrift för föreningar fastställs 
till självkostnadspris, det vill säga samma belopp som kommunens verksamheter betalar, att taxa för 
kopia och utskrift av allmän handling fastställs till självkostnadspris, det vill säga samma belopp som 
kommunens verksamheter betalar, att taxa för hyra av vallabod på Matojärvi idrottsplats fastställs till 
500 kr/månad för föreningar samt att taxorna skall gälla från och med 2018-03-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 15    2017.0729  700 
 
 
Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 
2017, socialnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga redovisningen till handlingarna  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-11-28, § 485, 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 3– 2017, har 10 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, och två ärenden avser 
kontaktperson enligt LSS. Sju ärenden avser särskilt boende enligt socialtjänstlagen.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 19, att sammanställningen och redovisningen delges 
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Doris Messner (SJVP) och Gunnar Bergman (V)   
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 16    2018.0012  910 
 
 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kungöra om sammanträdets tid och plats i Kiruna Annonsblad och i NSD torsdagar 

veckan innan mötet 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-12-11 från kommunkontoret av vilken framgår att den nya kommunallagen 
börjar gälla 2018-01-01 och innebär bland annat att skyldigheter för kungörande av fullmäktiges 
sammanträden i ortstidningar upphör. I lagen finns även ett krav på en webbaserad kommunal 
anslagstavla, vilket innebär en väsentligt större spridning av den information som hittills lämnats på 
den fysiska anslagstavlan. Kiruna kommuns webbaserade kommunala anslagstavla är i drift sen 2017-
12-20.  
 
Mot denna bakgrund 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 
kommunerna att själva bestämma. 
 
Annonskostnaden under 2017 för kommunfullmäktiges sammanträden uppgår till 8 910 kr per 
sammanträde, en årskostnad på 62 370 kr. Kommunkontorets förslag innebär en årskostnad på ca 
8 330 kr. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 20, att kungöra om sammanträdets tid och plats i Kiruna 
Annonsblad och i NSD torsdagar veckan innan mötet. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 17    2017.0802  900 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget, ny 
digitaliseringsverksamhet i Karesuando, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att nytt investeringsobjekt ”Digitaliseringsverksamhet i Karesuando”, kommunkontorets IT-

avdelning, bifalles 
 
att kommunstyrelsen, kommunkontorets IT-avdelning, tilläggsbudgeteras investeringsmedel 

för år 2018 med 750 000kr för objekt ”Digitaliseringsverksamhet i Karesuando”  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-12 från kommunkontoret av vilket framgår att kommunkontoret anhåller 
om tilläggsbudgetering av investeringsmedel om 750 tkr för inköp av två ändamålsenliga scanners med 
tillhörande mjukvara för att möta den nya digitaliseringsverksamhetens behov samt fem fasta och en 
bärbar dator för personalen. Kommunkontorets driftbudgetram som fastställdes i kommunfullmäktige 
2017-10-23, § 97, inkluderar budget för övertagande av den digitaliseringsverksamhet som Umeå 
universitet drivit i Karesuando till november 2017, Demografiska databasen.  
  
Kommunkontorets IT-avdelning köper in scanners och de mjukvaror som garanterar digitalisering av 
hög kvalitet i format som håller över tid. En scanner kommer att kunna hantera original upp till storlek 
A0, såsom kartor och ritningar. Den andra scannern kommer att kunna hantera skrivna dokument i 
storlek A4 med stor precision. 
 
Den kommunala digitaliseringsverksamheten bedrivs initialt i projektform under perioden 2017-12-12 
till och med 2018-06-30 av kommunkontorets IT-avdelning för att utvärdera organisationen inför 
övergång till ordinarie verksamhet. Verksamhetens driftsbudget kompletteras med medel från 
Arbetsförmedlingen och under en övergångsperiod även med bidrag från statens trygghetsstiftelse.  
Verksamheten har flyttat till nya lokaler i Karesuandos före detta förvaltningsbyggnad. Fastigheten ägs 
av Kiruna kommun och där finns ändamålsenliga lokaler både för produktion, administration och 
arkiv. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 35, att nytt investeringsobjekt ”Digitaliseringsverksamhet i 
Karesuando”, kommunkontorets IT-avdelning, bifalles samt att kommunstyrelsen, kommunkontorets 
IT-avdelning, tilläggsbudgeteras investeringsmedel för år 2018 med 750 000kr för objekt ”Digitali-
seringsverksamhet i Karesuando”. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
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§ 17 forts    2017.0802  900 
 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Thore Johansson (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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§ 18    2018.0029  900 
 
 
Redovisning av verkställda motioner  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-10 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunkontoret har 
sammanställt verkställda motioner med anledning av kommunstyrelsens ansvar och rapporterings-
skyldighet till kommunfullmäktige, 11 §, kommunstyrelsens reglemente. 
 

Dnr Ärende 
  

12/178 Allokering av medel för oplanerade avbrott i stadsomvandlingen, väckt av 
Anders Hultbro (KIP) 

  
 Kommunstyrelsen beslutar 2017-12-11, § 319, att godkänna vidtagna åtgärder 

såsom verkställighet av motionen. Kommunfullmäktige godkände  
2014-06-02 ett civilrättsligt avtal mellan Kiruna kommun och LKAB. 
Avtalets konstruktion och innebörd är sådan att de syften som motionen ger 
uttryck för i vart fall till stor del har uppnåtts med det aktuella avtalet. 

  
12/1152 Arbeta fram nödvändiga styr- och måldokument för näringslivets utveckling, 

väckt av Anders Hultbro (KIP) 
  
 Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-01, § 13, att anta näringslivsstrategi för 

2016-2018 samt att ge kommunkontoret i uppdrag att upprätta ett åtgärds-
program med årliga delmål, aktiviteter och projekt kopplade till beslutade 
resurser. Kommunstyrelsen beslutar vidare 2017-05-15, § 104, att anta 
åtgärdsprogram till näringslivsstrategin, som bland annat innehåller 
aktiviteter inom kommunal service, kommunal planering, stimulera 
diversifiering av den lokala arbetsmarknaden och företagandet, stärka 
konkurrenskraft och innovationer samt ökad kompetensförsörjning. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har inarbetat motionens intentioner om en 
lokal tillväxtplan, en näringslivspolicy samt en näringslivsstrategi i den 
antagna Näringslivsstrategin med tillhörande åtgärdsplaner. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 40, att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____  
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§ 19    2018.0101  906  
 
 
Överföring av budget för pågående investeringsprojekt från år 2017 till 2018 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  överföra budget om 1 191 779 tkr för pågående investeringsprojekt till 2018 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-01-24 från kommunkontoret av vilken framgår att upparbetade kostnader för 
perioden är 712 170 tkr av en budget för perioden på 1 914 776 tkr.  Stadsomvandlingen och Gironet- 
projektet står för de större budget och investeringskostnaderna. Stadsomvandlingens budget är 
1 180 429 tkr, kostnader har upparbetats för 267 910 tkr och föreslagen budget att föra över är 913 211 
tkr. 
 
Resultatet för avslutade arbeten 2017 blev ett överskott mot budget om 29 063 tkr. Överföring av 
budget för pågående, ej avslutade investeringar uppgår till 1 191 779 tkr. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2018-01-29, § 52, att ge kommunkontoret i uppdrag att se över pågående 
investeringar högre än 10 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår vidare att budget om 1 191 779 tkr överförs 
för pågående investeringsprojekt till 2018. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 20    2015.0628   313  
 
 
Detaljplan Jägarskolan 8:5, etapp 2, antagande 
   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan Jägarskolan 8:5, etapp 2  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-05-16, § 161, att skicka ut detaljplanen på granskning.  
 
Föreligger skrivelse 2018-01-22 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilket framgår att detaljplanen har 
varit på granskning under tiden 2016-06-22 till 2016-08-04. Under granskningstiden inkom 10 
skriftliga yttranden med synpunkter. Ett granskningsutlåtande har upprättats som redovisar och 
kommenterar synpunkterna. 
 
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena. 
Något större byggrätter har införts i vissa delar av området för att kunna möta ett eventuellt framtida 
behov av att flytta kulturhistoriskt värdefulla byggnader till planområdet. Därutöver har det i 
planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar samt kompletteringar och förtydliganden av sådan 
karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller huvudsakliga innehåll. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av ca 450 bostäder i småhus/villor och flerbostadshus 
samt ge möjlighet till en mindre del kontor, skola/förskola och viss närservice. Planområdet är beläget 
väster om Kurravaaravägen och nya Kiruna centrum. Planområdets areal är cirka 20 hektar. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2018-01-29, § 58, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna 
detaljplanen och överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Doris Messner (SJVP), Gunnar Selberg (C), Stefan Sydberg (M) och 
Henry Emmoth (MP)  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 21    2015.0479  380 
 
 
Motion, Naturbadplats för Kirunabor 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anse motionen besvarad 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2017-02-20, § 16, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Svante Pounu (KD) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bl a att Kirunaborna har idag väldigt få naturbadplatser som kan nyttjas sommar-
tid. Luossajärvi hade en sådan långt bak i tiden men den förstörde LKAB och det kalla fjällsjövattnet 
var inte lockande under sämre sommardagar. 
 
Det finns dock ett alternativ som nyttjas av många välorienterade Kirunabor, barnfamiljer och 
ungdomar under varma sommardagar. Badplatsen finns vid Sautusbäcken, där Paksuniemivägen 
korsar denna bäck. Det som gör badplatsen attraktiv är det varma ytvattnet som rinner ner från 
Sautusjärvi.  
 
Nackdelen är att den ligger alldeles vid vägen och folk parkerar sina bilar längs denna väg. Detta 
medför stor trafikfara för badande och andra trafikanter. Med enkla medel och överkomliga kostnader 
kunde Kiruna kommun åtgärda miljön kring badplatsen. Det som behövs är bland annat slyröjning, 
fylla sand längs stranden, ordna utedass, enkla omklädningsrum, grillplatser, lekpark samt en 
bilparkering vid sidan av vägen. 
 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen 
 
att undersöka vilka möjligheter kommunen har att iordningsställa en sommarbadplats för 

Kirunaborna på nämnda plats 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-11-13 från kommunkontoret av vilket framgår att badplatsen ligger på 
Jukkasjärvi byallmännings marker, det vill säga kommunen äger inte marken. Styrelsen, genom 
kassören meddelar att det i dagsläget inte är aktuellt att Jukkasjärvi by tar på sig ansvaret för en 
utveckling av en naturrastplats med badmöjlighet på utpekad plats. 
 
Kommunen har sedan tidigare en inriktning vad gäller badplatser genom kommunstyrelsens beslut 
2015-02-02, § 42, där all badutrustning avvecklas vid badplatsen i ”Myllyjärvi” i Svappavaara. 
Bakgrunden till beslutet var att de höjda krav avseende tillsyn och säkerhet som ställs på anläggnings-
ägare av badplatser med tillhörande ökade kostnader. Det finns även väsentliga risker med att vattnet 
inte är kontrollerat och godkänt som badvatten eftersom miljökontoret inte utför provtagning av 
badvatten i sjöar i kommunen. 
 
Dåvarande Kiruna kommunpartner AB fick i samband med beslutet också uppdraget att avveckla 
kommunens övriga bryggor och säkerställa rutinerna för livräddningsbojars skötsel.   
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§ 21 forts    2015.0479  380 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-12-11, § 309, att motionen anses besvarad. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att motionen bifalles 
 
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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§ 22    2016.0526  900 
 
 
Motion, Gör kommunala handlingar tillgängliga 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  avslå motionen  
 
Beskrivning av ärendet 

 
Kommunfullmäktige har 2016-09-12, § 90, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Mats Holmström (C) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bl a att kommuninvånarna har rättighet att få insyn i kommunala beslut och den 
kommunala verksamheten. Förenklas insynen kan även det politiska engagemanget ökas. Viktiga 
handlingar i det kommunala arbetet är kallelser, bilagor och protokoll från fullmäktige och nämnder 
vilka är offentliga.  
 
Som det är nu måste varje enskild handling begäras ut vilket i praktiken begränsar möjligheten till 
insyn. Dessa handlingar skulle kunna publiceras online 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 nämnder och styrelser man sitter i. Även 
handlingar från majoritetsägda kommunala bolag bör publiceras på samma sätt. 
 
Motionären föreslår  
 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att publicera kallelser, bilagor och 

protokoll från fullmäktige, nämnder och bolag på kommunens hemsida 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-10-27 från kommunkontoret av vilket framgår att respektive nämnd är en 
egen myndighet och ansvarar för hanteringen av sina egna handlingar. Kommunstyrelsen har genom 
kommunkontoret ett ansvar för att vidareutveckla den koncernövergripande administrationen. 
 
För att publicera kallelser, bilagor och protokoll på kommunens hemsida krävs att informationen är 
granskad så att den uppfyller kraven i personuppgiftslagstiftningen (PUL). Det innebär bland annat 
begräsningar i vilka personuppgifter som kan publiceras, 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 sköts i verksamheten. 
 
Datainspektionen genomförde en tillsyn över hur kommunen tillämpar personuppgiftslagen under år 
2011. Kommunen uppmärksammades på ett antal förbättringsområden som bland annat ledde fram till 
att kommunstyrelsen 2014-02-03, § 22 antog riktlinjer för webbpublicering. Av riktlinjerna framgår 
bland annat vilka personuppgifter som får och inte får publiceras på hemsidan och det är respektive 
styrelse/nämnd som själv avgör vilka nämnds-/styrelsehandlingar som ska publiceras. 
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§ 22 forts    2016.0526  900 
 
 
Allmänhetens tillgänglighet till kommunala handlingar på hemsidan begränsas av den enskildes rätt till 
integritet. Styrelser och nämnder behöver därför göra en avvägning mellan hur mycket arbete som ska 
läggs på att PUL-granska och PUL-säkra det material som ska publiceras på hemsidan i förhållande till 
allmänhetens intresse av att ta del av informationen.  
 
Med utgångpunkt i gällande regelverk bedöms i vilken omfattning kallelser, protokoll och bilagor kan 
publiceras på hemsidan. Kommunkontoret kan konstatera att nämnder med en stor andel myndighets-
utövning mot enskilda på sina sammanträden är restriktiva till att publicera handlingar på hemsidan, 
vilket ligger i linje med gällande regelverk. 
 
De kommunala bolagen publicerar inga av de handlingar motionären efterfrågar på sina hemsidor. 
Ingen styrelse/nämnd eller kommunfullmäktige lägger ut bilagor på hemsidan, i första hand på grund 
av att det är för tidskrävande att PUL-säkra materialet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-12-11, § 310, att motionen avslås. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Mats Holmström (C) 
 
att motionen bifalles 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Holmströms yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
______ 
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§ 23    2017.0176  900 
 
 
Motion, Betala din egen alkohol     
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2017-02-20, § 16, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Gunnar Selberg (C) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bland annat att Kiruna-Centern har beslutat att vi som politiker, om vi deltar i 
eller blir bjudna på tillställningar/middagar i samband med politiska uppdrag alltid själva betalar 
eventuell alkohol. Det är inte rimligt att skattebetalarna ska bekosta dessa drycker åt oss politiker. 
 
För den som deltar i någon kommunal middag går det alldeles utmärkt att ta ett glas vin till maten och 
kanske en avec för den som så vill, policyn hindrar inte detta. Det viktiga är att betala detta själva, 
alkoholdrycker inte ska bekostas av skattebetalarna. 
 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen 
 
att  ta fram ett förslag på en alkoholpolicy beträffande alkoholdrycker med samma innebörd, 

alltså att var och en själv bekostar eventuella alkoholdrycker 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-10-11 från kommunkontoret av vilket framgår att vid middagar med 
kuvertpris eller vid konferensbokningar ingår ofta ett glas dryck, vin, öl eller alkoholfritt, till maten. En 
policy i enlighet med motionen skulle därmed kunna leda till svårigheter att följa upp. Om någon deltar 
via inbjudan vid middagar med kuvertpris måste den inbjudna välja alkoholfri dryck eller själv betala 
för en alkoholdryck trots att dryck ingår i maten. 
 
Vid representation där kommunen har värdskap eller delat värdskap, till exempel vid jubileumsfester, 
middagar med gäster eller där kommunen lämnar bidrag till kuvertpriset, finns inget som idag reglerar 
vad som får ingå i kuvertpriset. Men kommunen är mycket återhållsam med alkohol vid representation. 
Kommunens representation kan vara intern eller extern med eller utan värdskap samt bestå i 
deltagande på utbildning och konferens där middagen ingår i avgiften. Om alla själva ska betala sin 
alkohol måste även krav ställas på leverantören/ arrangören att denne tillhandahåller möjligheter att ta 
betalt för drycken separat. 
 
Av de riktlinjer avseende representation som kommunen har framgår inget som reglerar vem som ska 
betala alkoholhaltig dryck. Enligt riktlinjerna är det upp till varje förvaltning att själv besluta om extern 
representation upp till Skatteverkets nivåer för avdrag. För extern representation utöver Skatteverkets 
nivåer, beslutar kommunalråden, kommunchef eller respektive nämnds presidier. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-12-11, § 316, att motionen bifalles 
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§ 23 forts    2017.0176  900 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Annica Henelund (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Kristina Zakrisson (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 24    2017.1234  900 
 
 
Motion, Lättläst webbplats 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2017-11-27, § 117, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Annica Henelund (C) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår att Kiruna kommuns webbplats idag saknar en så kallad lättläst version. Mycket 
av informationen som finns på webbplatsen kan vara svår att förstå om man inte är bekant med den 
kommunala terminologin eller om man har någon form av läs- eller skrivsvårighet. Många vänder sig 
till kommunens webbplats för att hämta information om exempelvis stadsomvandlingen eller hur man 
söker arbete på Kiruna kommun, och då är det viktigt att texten finns lättillgänglig för så många som 
möjligt. 
 
Motionären föreslår 
 
att Kiruna kommun uppdaterar sin webbplats med en lättläst version 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 4, att motionen bifalles. 
 
Yrkande och beslutsgång 
  
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 25    2017.1319  385 
 
 
Motion, Förbättra vandringsleden till Ädnamvaara 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anse motionen besvarad då projekt Ädnamvaara utveckling frilufts- och 

rekreationsområde är påbörjad juni 2017 och beräknas vara klart hösten 2018 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2017-11-27, § 117, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Mats Holmström (C) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår att från Ädnamvaaraparkeringen till Ädnastugen går en spångad vandringsled. 
Det finns även några grillplatser efter leden. Spångarna har varit i dåligt skick, men lagades under 
sommaren 2017. Dock saknar leden spångar på sträckan från renstängslet till Ädnastugan och man blir 
rejält blöt på den sträckan av leden. 
 
Det verkar som att fler och fler använder leden, både för vandring och löpning. Därför skulle det nog 
vara uppskattat av många om man kan ta sig torrskodd hela vägen upp till toppen av Ädnamvaara. 
 
Motionären föreslår  
 
att  kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att förbättra vandringsleden till 

Ädnamvaara 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-29, § 5, att motionen anses besvarad då projekt Ädnamvaara 
utveckling frilufts- och rekreationsområde är påbörjad juni 2017 och beräknas vara klart hösten 2018. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Holmström (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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§ 26  
 
 
Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner: 
 
 - ”Publicera kommunala handlingar”, väckt av Mats Holmström (C) 
______ 
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§ 27    2017.0001  900 
    2018.0084 
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Johan Granberg (MP), Adolf Hedinsvägen 51C, 918 33 Kiruna till ersättare i  

miljö- och byggnämnden efter Per Välitalo (MP) 
 
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 Annicka Bohm (S), Schouggatan 13, 981 36 Kiruna till ersättare i kultur- och 

utbildningsnämnden efter Mary Kangas (S) 
 
att utse Peter Stenberg (KD), Skolgatan 14, 981 31 Kiruna till ersättare i valnämnden efter 

Laila Hetta (KD) 
 
att utse Kärstin Gustafsson (C), Ryttarvägen 1, 981 91 Jukkasjärvi till ersättare i Konstmuseet 

i Norr efter Rune Lans (C)   
 
att utse Roger Suup (S), Reenstiernagatan 13, 981 39 Kiruna till ersättare i 

gymnasienämnden för Lapplands gymnasium efter Hanna Rannerud (S)   
 
att utse Isak Töyrä (KD), PL Kuttainen 2610, 980 16 Karesuando till ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning efter Peter Stenberg (KD) 
 
att bordlägga val av ersättare i partiberedningen efter Peter Stenberg (KD) 
 
att bordlägga val av ombud till Inera AB (S) 
 
att utse Mats Taaveniku (S), Minkvägen 3, 981 37 Kiruna till ersättare i kommunstyrelsen 

efter Tobias Stensson Närva (S) 
_____   
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§ 28    2017.0678  900  
 
 
Interpellation, Verksamhet på Kiruna avfallsanläggning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse interpellationen besvarad 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2017-09-19, § 85, att rubricerade interpellation, ställd till kommun-
styrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) av Henry Emmoth (MP), ska besvaras vid nästa 
sammanträde. 
 
Föreligger skriftligt svar, som delgivits interpellanten 2017-10-09, från kommunstyrelsens ordförande 
Kristina Zakrisson (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2017-10-23, § 105, att bordlägga interpellationen då interpellanten ej är 
närvarande på mötet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2017-11-27, § 120, att bordlägga interpellationen då interpellanten ej är 
närvarande på mötet. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Kristina Zakrisson (S), Henry Emmoth (MP) och Gunnar Selberg (C) 
_____ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 29    2018.0201  900 
 
 
Fråga, Gäller inte längre det ni lovat Kirunaborna? 
 
 
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. 
 
Av frågan framgår att kommunstyrelsens ordförande har lovat Kirunaborna att kostnader för stads-
omvandlingen inte ska drabba Kirunaborna. Samtidigt driver kommunledningen en linje där man 
hoppas på att externa investerare, t ex Heimstaden, ska återuppbygga stora delar av bostadsbeståndet. 
Hyrorna i de bostäder som Heimstaden eventuellt bygger kommer att ligga väsentligt högre, ca 5000 kr 
för en trerummare, än den hyra Kirunaborna har idag. Kommunledningens metod leder således 
ofrånkomligt till högre hyror. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på detta idag? Gäller inte längre 
löftet om att kostnader för stadsomvandlingen inte ska drabba Kirunaborna? 
 
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Kristina Zakrisson (S) 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 30    2018.0202  700 
 
 
Fråga, Vem är ansvarig? 
 
 
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. 
 
Med anledning av de missförhållanden som råder inom socialförvaltningen med misstänkta stölder och 
urkundsförfalskningar vill vi fråga vem som är ansvarig och vad kommunledningen ämnar vidta för 
åtgärder. Vi vill i sammanhanget påminna om att revisorerna påpekat brister i den interna kontrollen 
redan 2015 som inte åtgärdats.   
 
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Kristina Zakrisson (S) 
______ 
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