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KOMMUNKONTORET 2017-10-13

Kommunfullmäktige

Tid: 2017-10-23, kl 13.00
Sammanträdet fortsätter 2017-10-24, kl 09.00

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 (V)  och  (KNEG)

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Avsägelser 17/1 utgår

2 Röstsammanräkning 2 17/1 § 87

3 Information om stadsomvandlingen 12/1245 § 88

Ks 171009

4 § 235 Beräkningsunderlag till budget 2018-2020 4 17/1133 § 89

5 § 236 Taxor och avgifter 2018, kultur- och 5 17/1129 § 90
utbildningsnämnden

6 § 237 Taxor och avgifter 2018, miljö- och byggnämnden 6 17/476 § 91

7 § 238 Taxor och avgifter 2018, kommunstyrelsen 7 17/1127 § 92



2 (2)

8 § 239 Taxor och avgifter 2018, socialnämnden 8 17/932 § 93

9 § 240 Slamtaxa 2018 9 17/1134 § 94

10 § 241 Va-taxa 2018 10 17/1136 § 95

11 § 242 Renhållningstaxa 2018 11 17/1135 § 96

12 Revisorernas anslagsäskande för år 2018 12 17/1161 utgår

13 § 244 Nämndernas driftbudget 2018 samt flerårsplan 13 17/154 § 97
2019-2020

14 § 245 Kommunal skattesats 2018 14 17/1148 § 98

15 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2017 15 17/1210 § 99

16 § 246 Delårsrapport januari-augusti 2017 16 17/1062 § 100

17 § 260 Översyn av valdistrikt valet 2018, valnämnden 17 16/1144 § 101

18 § 267 Förslag till avtal, Tusen toner 18 17/444 § 102

19 § 270 Strategi kring kompetensförsörjning 2017-2020, 19 14/1091 § 103
kommunkontoret

20 Motion

a Överlämnande av motioner utgår

21 Val 21 17/1 § 104

22 Besvarande av interpellation

a Verksamhet på Kiruna avfallsanläggning, väckt av 22a 17/678 § 105
Henry Emmoth (MP)

b Vem har satt sig över kommunfullmäktige, väckt av 22b 17/996 § 106
Gunnar Selberg (C)

Ann-Kristin Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

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 

 
 
 
 
§ 87    2017.0001  900 
       
 
Röstsammanräkning  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2017-09-22 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ledamot i 
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2018 efter Marie Persson, Vänsterpartiet, har 
utsetts Lena Tjäder, Vänsterpartiet.  
 
Vidare framgår av aktuellt protokoll att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 
14 oktober 2018 efter Lena Tjäder, Vänsterpartiet, har utsetts Doris Söderberg, Vänsterpartiet.  
______ 
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§ 88    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:  
 
Byggstart för kommunala projekt år 2017-2018: 
- Ny räddningstjänst 
- Bostadsprojekt på gamla skjutbanan 
- Arbete med nytt resecentra 
- Kvarter 1, Kirunabostäder AB 
- Kvarter 5, Kulturhus/Folkets hus 
 
Byggstart år 2018: 
- Kvarter 10, hotell 
- Kvarter 2, hotell och bostäder 
- Kvarter 3, bostäder    
- Kvarter 4, bostäder 
 
Byggstart år 2020 med inflyttning 2022: 
- Kvarter 6, hotell, kontor och bostäder 
- Kvarter 7, bostäder och handel 
- Kvarter 8, handel, kontor och bostäder 
- Kvarter 9, handel, kontor och bostäder 
- Volymhandel 
- Nytt badhus 
 
Byggstart år 2022 med inflyttning 2024: 
- Gymnasieskola och grundskola 
- Bostäder i kvarter 11 och 12   
 
Länsmansbostaden flyttas 2017-10-25. År 2019 flyttas kulturbyggnader bland annat gula raden hamnar  
i närheten av nya centrum och Skjutbaneområdet.  
 
Provbelysning av stadshustornet som flyttas till Stadshustorget  
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Katarina Hjertell (C), Svante Pounu (KD), 
Kenneth Stålnacke (-)     
____  
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§ 89    2017.1133  900 
 
 
Beräkningsunderlag till budget 2018-2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 2018-2020 till 23 102 för 

år 2018, till 23 102 för år 2019 och till 23 102 för år 2020 
 
att till budget 2018-2020 använda SKL Cirkulär 17:47 som beräkningsgrund för skatte- och 

statsbidragsintäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra 
 

- budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 357 360 tkr för år 2018, 1 379 790  
  tkr för år 2019 och 1 414 694 tkr för år 2020 
- budget för statsbidrag till 93 992 tkr för år 2018, 108 997 tkr för år 2019 och 160 216 tkr  
  för år 2020 
- budget för kommunal fastighetsavgift till 54 038 tkr för perioden 2018-2020 

                    
att till budget för det generellt stadsbidraget kallat ”välfärdsmiljarderna” använda 

regeringens fastställda fördelning för år 2018 preliminärt åren 2019-2021, vilket ger  
17 380 tkr för år 2018, 12 410 tkr för år 2019 och 7 450 tkr för år 2020  

 
att  därmed fastställa preliminära intäkter till 1 520 133 tkr för år 2018, 1 551 166 tkr för år 

2019 och 1 582 051 tkr för år 2020 
 
att  till budget 2018-2020 fastställa övriga finansposter till -89 303 tkr för år 2018, till  

-113 343 tkr för år 2019 och till -148 209 tkr för år 2020     
 
att   använda SKLs cirkulär 17:24 som beräkningsgrund för arbetsgivaravgiften år 2018 vilket 

är 39,20 % enligt cirkulär 
 
att   använda SKLs cirkulär 17:5 som beräkningsgrund för internräntan år 2018 vilket är 1,75 

procent enligt cirkulär 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-09-07 från kommunkontoret av vilken framgår att Sveriges kommuner och 
landsting lämnar under året ett antal prognoser på utveckling av preliminär inkomstskatt samt 
utveckling av statsbidrag samt fastighetsavgift för landets samtliga kommuner och landsting i olika 
cirkulär.  
 
Den prognos som nu föreligger för Kiruna kommun är de senast kända. Ny prognos som kan ändra 
förutsättningarna för skatter och statsbidrag kommer ut 2017-09-28. För beräkning av statsbidrag, 
arbetsgivaravgifter och kapitaltjänstkostnader i budgetarbetet behövs vissa beräkningsunderlag 
fastställas såsom internränta, arbetsgivaravgift och befolkningssiffra till prognosunderlagen. 
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§ 89 forts    2017.1133  900 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-09, § 235, att befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 
2018-2020 fastställs till 23 102 för år 2018, till 23 102 för år 2019 och till 23 102 för år 2020, att till 
budget 2018-2020 använda SKL Cirkulär 17:47 som beräkningsgrund för skatte- och statsbidrags-
intäkter vilket ger med ovanstående befolkningssiffra - budget för skatteintäkter inklusive slutav-
räkning till 1 357 360 tkr för år 2018, 1 379 790 tkr för år 2019 och 1 414 694 tkr för år 2020 - budget 
för statsbidrag till 93 992 tkr för år 2018, 108 997 tkr för år 2019 och 160 216 tkr för år 2020 - budget 
för kommunal fastighetsavgift till 54 038 tkr för perioden 2018-2020, att till budget för det generellt 
stadsbidraget kallat ”välfärdsmiljarderna” använda regeringens fastställda fördelning för år 2018 
preliminärt åren 2019-2021, vilket ger 17 380 tkr för år 2018, 12 410 tkr för år 2019 och 7 450 tkr för år 
2020, att därmed fastställs preliminära intäkter till 1 520 133 tkr för år 2018, 1 551 166 tkr för år 2019 
och 1 582 051 tkr för år 2020, att till budget 2018-2020 fastställs övriga finansposter till -89 303 tkr för 
år 2018, till -113 343 tkr för år 2019 och till -148 209 tkr för år 2020, att använda SKLs cirkulär 17:24 
som beräkningsgrund för arbetsgivaravgiften år 2018 vilket är 39,20 % enligt cirkulär samt att använda 
SKLs cirkulär 17:5 som beräkningsgrund för internräntan år 2018 vilket är 1,75 procent enligt cirkulär. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Stefan Sydberg (M)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Svante Pounu (KD), Niklas Sirén (V), Katarina 
Hjertell (C) och Sten Nylén (S)  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______    
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§ 90    2017.1129  900 
 
 
Taxor och avgifter 2018, kultur- och utbildningsnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  övertidsavgift fjärrlån ändras från 30 kr/ bok till 1 kr/ dag i enlighet med de biblioteks-

avgifter som antas gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten 
 
att övertidsavgift gällande DVD-film tas bort 
 
att  måltidsverksamhetens avgifter höjs med 2 % från 2017 års nivå 
 
att  hyror för måltidsverksamhetens och skolsalarnas lokaler höjs med 2 % från 2017 års nivå 
 
att  övriga taxor och avgifter hålls på en oförändrad nivå om de inte styrs av externa aktörer 

som Skolverket, folkbiblioteken i Norrbotten etc. 
 
att  måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus justeras enligt avtal med Region 

Norrbotten 
 
att  separata avtal om hyra till affärsdrivande verksamheter tecknas av respektive ansvars-

område i samråd med kansliet. Intäkterna tillfaller ansvarsområdet om det inte krävs 
anpassningar av exempelvis lokalerna. Moms enligt lag tillkommer 

 
att  maxtaxa fortsatt tillämpas inom förskolan och fritidshemmet enligt Skolverkets 

förordning avseende fastställda avgiftsnivåer för förskola och fritidshem 
 
att taxor och avgifter börjar gälla 2018-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-05-18, § 70, från kultur- och utbildningsnämnden av vilken framgår att 
merparten av taxorna och avgifterna hålls på en oförändrad nivå. De förändringar som görs är bland 
annat indexuppräkningar för måltidsverksamhetens avgifter samt för hyror för måltidsverksamhetens 
och skolsalarnas lokaler. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  ändra övertidsavgift fjärrlån från 30 kr/ bok till 1 kr/ dag i enlighet med de biblioteks-

avgifter som antas gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten, 
 
att ta bort övertidsavgift gällande DVD-film, 
 
att  måltidsverksamhetens avgifter höjs med 2 % från 2017 års nivå, 
 
att  hyror för måltidsverksamhetens och skolsalarnas lokaler höjs med 2 % från 2017 års nivå, 
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§ 90 forts    2017.1129  900 
 
 
att  övriga taxor och avgifter hålls på en oförändrad nivå om de inte styrs av externa aktörer 

som Skolverket, folkbiblioteken i Norrbotten etc., 
 
att  måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus justeras enligt avtal med Norrbottens 

Läns Landsting, 
 
att  separata avtal om hyra till affärsdrivande verksamheter tecknas av respektive ansvars-

område i samråd med kansliet. Intäkterna tillfaller ansvarsområdet om det inte krävs 
anpassningar av exempelvis lokalerna. Moms enligt lag tillkommer 

 
att  maxtaxa fortsatt tillämpas inom förskolan och fritidshemmet enligt Skolverkets 

förordning avseende fastställda avgiftsnivåer för förskola och fritidshem 
 
att  lämna föreliggande förslag för beslut i kommunfullmäktige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-09, § 236, att övertidsavgift fjärrlån ändras från 30 kr/ bok till 1 kr/ 
dag i enlighet med de biblioteksavgifter som antas gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten, att 
övertidsavgift gällande DVD-film tas bort, att måltidsverksamhetens avgifter höjs med 2 % från 2017 
års nivå, att hyror för måltidsverksamhetens och skolsalarnas lokaler höjs med 2 % från 2017 års nivå,  
att övriga taxor och avgifter hålls på en oförändrad nivå om de inte styrs av externa aktörer som 
Skolverket, folkbiblioteken i Norrbotten etc, att måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus 
justeras enligt avtal med Region Norrbotten, att separata avtal om hyra till affärsdrivande verksamheter 
tecknas av respektive ansvarsområde i samråd med kansliet. Intäkterna tillfaller ansvarsområdet om 
det inte krävs anpassningar av exempelvis lokalerna, moms enligt lag tillkommer, att maxtaxa fortsatt 
tillämpas inom förskolan och fritidshemmet enligt Skolverkets förordning avseende fastställda 
avgiftsnivåer för förskola och fritidshem samt att taxor och avgifter börjar gälla 2018-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____   
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-10-23  8  
  

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 91    2017.0476  900 
 
 
Taxor och avgifter 2018, miljö- och byggnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bibehålla 2017 års bygglovstaxa även under 2018 
 
att  bibehålla 2017 års miljötaxa även under 2018 
 
att  bibehålla 2017 års livsmedelstaxa även under 2018 
 
att  bibehålla 2017 års prislista för räddningstjänsten även under 2018, dock med reservation 

för eventuella ändringar på grund av länssamarbetet inom räddningstjänst 
 

att  fastställa trafiktaxor 2018 enligt nedan:  
 

2.1 Avgift vid bortforsling av fordon 

Åtgärd Avgift 

Handläggningstid trafikenheten 900 kr/timme 
Bortforsling av fordon till uppställningsplats faktisk kostnad 
Bortforsling av fordon till bilskrot faktisk kostnad 
Uppställning av fordon på uppställningsplats 30 kr/dygn 

 
3.1 Avgift för transporttillstånd 

Åtgärd Avgift 

Ansökan avseende bred transport 750 kr 
1 500 kr vid brådskande ansökan 

Ansökan avseende lång transport 750 kr 
1 500 kr vid brådskande ansökan 

Ansökan avseende tung transport 750 kr 
1 500 kr vid brådskande ansökan 

Ansökan avseende bred/tung transport 750 kr 
1 500 kr vid brådskande ansökan 

Ansökan avseende mobilkran 750 kr 
1 500 kr vid brådskande ansökan 

 
4.1 Avgift för schakttillstånd 

Åtgärd Avgift 

Ansökan om schakttillstånd med TA-plan 450 kr 
Ansökan om schakttillstånd som kräver ytterligare 
åtgärder* 1 800 kr 

 
att återremittera avgift 5.1, dispens från lokala trafikföreskrifter, till kommunstyrelsen för 

utredning 
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§ 91 forts    2017.0476  900 
 
 

5.1 Avgift för dispens från lokala trafikföreskrifter 
Åtgärd Avgift 

Dispens från lokala trafikföreskrifter  200 kr/ansökan/fordon 
 
att samtliga taxor börjar gälla 2018-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-03-15, § 55, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att då nämndens 
ekonomiska läge är fortsatt gott finns det goda skäl för att även under 2018 bibehålla 2016 års 
kommunala taxenivå. I de fall där beräkningen av taxor och avgifter bygger på prisbasbelopp eller 
konsumentprisindex kommer taxan eller avgiften givetvis att ändras oavsett om den kommunala delen 
är oförändrad. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  bibehålla 2016 års bygglovstaxa även under 2018 
 
att  bibehålla 2016 års miljötaxa även under 2018 
 
att  bibehålla 2016 års livsmedelstaxa även under 2018 
 
att  bibehålla 2016 års prislista för räddningstjänsten även under 2018, dock med reservation 

för eventuella ändringar på grund av länssamarbetet inom räddningstjänst 
 
Föreligger vidare protokoll 2017-04-06, § 67, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att vid en 
översyn av de taxor som finns i anslutning till trafikenhetens arbete har det framkommit att det endast 
finns en fastställd taxa för transporttillstånd. Vid översynen har man även tittat på hur andra 
kommuner hanterar ansökningar av tillstånd, dispenser och liknande, för vilka av dessa som en avgift 
normalt tas ut och hur stor denna avgift är. 
 
Idag saknas taxa för Ansökan om Schakttillstånd, Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift samt 
Bortforsling av fordon. Taxan för transporttillstånd har funnits länge och den speglar inte det arbete 
som läggs ned på varje ansökan, med anledning av detta föreslås en förändring. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  godkänna förslag till Trafiktaxor enligt nedan och att det överlämnas till kommunfull-

mäktige för antagande 
 

2.1 Avgift vid bortforsling av fordon 
Åtgärd Avgift 

Handläggningstid trafikenheten 900 kr/timme 
Bortforsling av fordon till uppställningsplats faktisk kostnad 
Bortforsling av fordon till bilskrot faktisk kostnad 
Uppställning av fordon på uppställningsplats 30 kr/dygn 
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3.1 Avgift för transporttillstånd 
Åtgärd Avgift 

Ansökan avseende bred transport 750 kr 
1 500 kr vid brådskande ansökan 

Ansökan avseende lång transport 750 kr 
1 500 kr vid brådskande ansökan 

Ansökan avseende tung transport 750 kr 
1 500 kr vid brådskande ansökan 

Ansökan avseende bred/tung transport 750 kr 
1 500 kr vid brådskande ansökan 

Ansökan avseende mobilkran 750 kr 
1 500 kr vid brådskande ansökan 

 
4.1 Avgift för schakttillstånd 

Åtgärd Avgift 

Ansökan om schakttillstånd med TA-plan 450 kr 
Ansökan om schakttillstånd som kräver ytterligare 
åtgärder* 1 800 kr 

 
att  punkten 5.1 Avgift för dispens från lokala trafikföreskrifter återremitteras till 

förvaltningen för framtagande av riktlinjer kring dispens från lokala trafikföreskrifter 
 
att  trafiktaxan börjar gälla från och med 2018-01-01 
 
Föreligger vidare protokoll 2017-05-04, § 88, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att idag 
tas ingen avgift ut för dispens från lokala trafikföreskrifter. Ansökan kommer in från sökande 
via telefon, besök eller via e-post och det har skett en ökning under 2016. Antalet ansökningar för att få 
dispens från lokal trafikföreskrift låg år 2015 på ca 160 st och ökade under år 2016 till ca 200 st. 
Anledningen till detta bedöms bero på att parkeringsbevakningen i Kiruna har stramats upp och fler 
entreprenörer och privatpersoner söker en möjlighet att parkera på plats där det enligt lokala 
trafikföreskrifter inte är tillåtet att parkera. 
 
Undantag från avgift skall gälla för dem som av hälsoskäl, exempelvis brutet ben eller liknade, söker en 
dispens från lokala trafikföreskrifter. Denna typ av ansökan skall hanteras och bedömas på samma sätt 
som parkeringstillstånd för rörelsehindrad och får beviljas upp till 6 månader. Om behovet bedöms 
som längre än 6 månader uppfyller sökande kraven för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  godkänna förslag till Trafiktaxor enligt nedan och att det överlämnas till kommunfull-

mäktige för antagande 
  

5.1 Avgift för dispens från lokala trafikföreskrifter 
Åtgärd Avgift 

Dispens från lokala trafikföreskrifter  200 kr/ansökan/fordon 
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att  trafiktaxan börjar gälla från och med 2018-01-01 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-09, § 237, att 2017 års bygglovstaxa bibehålls även under 2018, att 
2017 års miljötaxa bibehålls även under 2018, att 2017 års livsmedelstaxa bibehålls även under 2018, 
att 2017 års prislista för räddningstjänsten bibehålls även under 2018, dock med reservation för 
eventuella ändringar på grund av länssamarbetet inom räddningstjänst samt att  trafiktaxor 2018 
fastställs enligt förslag samt att samtliga taxor börjar gälla 2018-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Nylén (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles förutom 5.1 Avgift för dispens från lokala 

trafikföreskrifter som återremitteras till kommunstyrelsen för utredning 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Svante Pounu (KD) 
 
att bygglovstaxan för bostäder halveras 
 
av Sten Nylén (S) 
 
att Gunnar Selbergs yrkande avslås 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Ashkan Ekhtiari (S) 
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare vad gäller återremiss 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras senare 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, förutom avgift 5.1, och Gunnar Selbergs m fl yrkande 
under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
_____ 
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§ 92    2017.1127  900 
 
 
Taxor och avgifter 2018, kommunstyrelsen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bibehålla taxa för lokaltrafikens busskort på 100 kr 
 
att i övrigt fastställa taxor och avgifter för kommunstyrelsen för år 2018  
 
att taxor och avgifter börjar gälla 2018-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-09-20 från kommunkontoret av vilken framgår förslag till taxor och avgifter 
för kommunstyrelsen för år 2018. Merparten av alla taxor och avgifter kvarstår på 2017 års nivå, på 
några punkter föreslås dock justeringar. Kommunkontoret ser ett behov av att längre fram även se över 
taxorna för utlämnande av digitala handlingar med anledning av ny lagstiftning. 
 
Översiktlig redovisning av de taxor och avgifter inom kommunstyrelsens område där förändring 
föreslås. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Tillväxtavdelningens 
arbetsmarknadsenhet - Avgifter för nya produkter som säljs i personalfiket 

Stadsbyggnadskansliet - Höjd taxa för lokaltrafikens busskort från 100 till 200 kr.  
Kommunkontoret 

IT-avdelningen 
- Ny taxa för anslutning till Gironet för fastighet ägd av ideell förening 
- Fler taxor för anslutning till Gironet för fastighet ägd av företag men med   
   olika avtalslängd 

Fritidsverksamheten, alla 
anläggningar 

- Avgifter för larmutryckning samt nyttjande av lokaler utanför bokad tid höjs  
   från 500 till 1000 kr. 

Badhus och sporthall 

- Höjda taxor för övriga arrangemang och kommersiell nyttjande av sporthallar 
- Höjda taxor för bastubad samt årskort för styrkelokal 
- Videokamera kommer inte längre att hyras ut till föreningar så avgiften utgår 
- Ny taxa för 10-kort för bad i byarna för barn och vuxna. Efterfrågas av gäster  
  som vistas i de aktuella områdena under begränsade perioder. Innebär en   
  mängdrabatt som motsvarar styckepriset för bad. 

Kommunala 
uppdragsverksamheten 
fritid 

- Lombia ishall öppnar 4 veckor före skolstart varför avgiften för tidigare- 
  läggande av öppning justeras 
- Heldagsavgift vid föreningsarrangemang och ingen pistning ingår vid  
  arrangemang på Matojärvi idrottsplats 
- Ny taxa för den nya konferenslokalen i Matojärvi stadionbyggnad som är   
  under ombyggnation 
- Höjd taxa för pistmaskin utöver ordinarie pistning och taxa för dagavgift tas  
  ut för övriga och kommersiella arrangemang i Luossabacken 
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Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-10-09, § 238, att taxa för extra pistning vid arrangemang, Matojärvi 
idrottsplats, rad 34, utgår. Kommunstyrelsen föreslår vidare att taxor och avgifter för kommunstyrelsen 
för år 2018 fastställs samt att taxor och avgifter börjar gälla 2018-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Niklas Sirén (V) med bifall av Svante Pounu (KD) 
 
att taxa för lokaltrafikens busskort bibehålls på 100 kr 
 
att kommunstyrelsens förslag i övrigt bifalles 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Niklas Siréns yrkanden 
_____ 
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Taxor och avgifter 2018, socialnämnden  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  justera prislistan för SAVO:s verksamheter enligt KPI (1,3 %) och med ytterligare 

justering, enligt bilaga, efter verksamhetens behov 
 
att  anta förslaget om egenavgiften för färdtjänst. Länstrafikens taxa för 2017 med ett påslag 

om 75 % och med en subvention med 2*20% på färdtjänsttaxan. Ytterligare 40 % rabatt 
ges via rabattkort, vid regelbundna återkommande, ej nöjesrelaterade, resor 

 
att  avgifterna förblir oförändrade för alkoholhandläggningen, detaljhandel med tobak, 

detaljhandel med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl, kunskapstest samt 
avgift för besök hos kommunens familjerådgivare 

 
att  egenavgifterna för hemsjukvårdens hjälpmedel fortsätter följa landstingets avgifter, med 

undantaget att kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+ 
 
att  avgifterna för hemsjukvårdens hälso- och sjukvård fortsätter följa landstingets avgifter, 

med undantaget att kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+ 
 
att  höja avgiften, enligt bilaga, för helkost inom särskilt boende och matlåda inom ordinärt 

boende för att kunna täcka upp verksamhetens självkostnader 
 
att  det för brukare som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt boende ska tillkomma 

en kostnad för hyra 
 
att  en timtaxa beräknad på 0,80 % av prisbasbeloppet faktureras dödsboet vid provisorisk 

dödsboförvaltning samt åtgärder vid begravning 
 
att justera 2018 års hemtjänstavgifter enligt ny beräkning av omvårdnadsavgifter och 

maxtaxan justeras enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse, där den får utgöra en 
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 

 
att  omvårdnadsavgiften skall begränsas utifrån beräknat avgiftsutrymme 
 
att  omvårdnadsavgiften beslutas till en tjugondel av maxtaxan per påbörjad timme verklig tid 

hos brukare 
 
att  omvårdnadsavgiften för brukare på särskilt boende beslutas till maxtaxan med 

begränsning av brukarens avgiftsutrymme 
 
att ny taxa för omvårdnadsavgifter börjar gälla 2018-04-01 
 
att övriga taxor ska gälla från 2018-01-01 
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Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-06-20, § 290, från socialnämnden av vilket framgår att de taxor och avgifter 
som lyfts upp för beslut är egenavgifterna för färdtjänsten, vård- och omsorgstaxorna, hemsjukvårdens 
hälso- och sjukvård, taxa vid provisorisk dödsboförvaltning och begravningsåtgärder, prislista inom 
SAVO:s verksamheter, alkoholhandläggningen, avgifter inom hemsjukvårdens hjälpmedel, avgift för 
detaljhandel med tobak, avgift för detaljhandel med receptfria läkemedel, avgift för detaljhandel med 
folköl, kunskapstest, avgift för besök hos kommunens familjerådgivare och hyreskostnader för korttids-
boenden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  justera prislistan för SAVO:s verksamheter enligt KPI (1,3 %) och med ytterligare 

justering, enligt bilaga, efter verksamhetens behov 
 
att  anta förslaget om egenavgiften för färdtjänst. Länstrafikens taxa för 2017 med ett påslag 

om 75 % och med en subvention med 2*20% på färdtjänsttaxan. Ytterligare 40 % rabatt 
ges via rabattkort, vid regelbundna återkommande, ej nöjesrelaterade, resor 

 
att  avgifterna förblir oförändrade för alkoholhandläggningen, detaljhandel med tobak, 

detaljhandel med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl, kunskapstest samt 
avgift för besök hos kommunens familjerådgivare 

 
att  egenavgifterna för hemsjukvårdens hjälpmedel fortsätter följa landstingets avgifter, med 

undantaget att kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+ 
 
att  avgifterna för hemsjukvårdens hälso- och sjukvård fortsätter följa landstingets avgifter, 

med undantaget att kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+ 
 
att justera 2018 års hemtjänstavgifter enligt KPI (1,3 %) och att maxtaxan justeras enligt 

socialtjänstlagens nya bestämmelse, där den får utgöra en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet 

 
att  höja avgiften, enligt bilaga, för helkost inom särskilt boende och matlåda inom ordinärt 

boende för att kunna täcka upp verksamhetens självkostnader 
 
att  det för brukare som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt boende skall tillkomma 

en kostnad för hyra 
 
att  en timtaxa beräknad på 0,80 % av prisbasbeloppet faktureras dödsboet vid provisorisk 

dödsboförvaltning samt åtgärder vid begravning 
 
Föreligger vidare protokoll 2017-09-05, § 363, från socialnämnden av vilket framgår att nämnden har 
gett förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till nytt avgiftssystem för omvårdnadsavgifter i 
Kiruna kommun. Ändringen i avgiftssystemet genomförs, för att få ett system som är enkel att förstå, 
inte har stora tröskeleffekter och som grundar sig på verkligt utförda insatser. Detta ersätter tidigare 
förslag om omvårdnadsavgifter 2018. 
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Socialnämnden beslutar 
 
att maxtaxan justeras enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse, där den får utgöra en 

tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 
 
att  omvårdnadsavgiften skall begränsas utifrån beräknat avgiftsutrymme 
 
att  omvårdnadsavgiften beslutas till en tjugondel av maxtaxan per påbörjad timme verklig tid 

hos brukare 
 
att  omvårdnadsavgiften för brukare på särskilt boende beslutas till maxtaxan med 

begränsning av brukarens avgiftsutrymme 
 
att  förändringen av beräkning av omvårdnadsavgift ersätter tidigare beräkning från  

2018-04-01 
 

Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-09, § 239, att justera prislistan för SAVO:s verksamheter enligt KPI 
(1,3 %) och med ytterligare justering, enligt bilaga, efter verksamhetens behov, att anta förslaget om 
egenavgiften för färdtjänst. Länstrafikens taxa för 2017 med ett påslag, om 75 % och med en subvention 
med 2*20% på färdtjänsttaxan. Ytterligare 40 % rabatt, ges via rabattkort, vid regelbundna 
återkommande, ej nöjesrelaterade, resor, att avgifterna förblir oförändrade för alkoholhandläggningen, 
detaljhandel med tobak, detaljhandel med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl, kunskapstest 
samt avgift för besök hos kommunens familjerådgivare, att egenavgifterna för hemsjukvårdens 
hjälpmedel fortsätter följa landstingets avgifter, med undantaget att kommunen ej har någon 
avgiftsbefrielse för brukare på 85+, att avgifterna för hemsjukvårdens hälso- och sjukvård fortsätter 
följa landstingets avgifter, med undantaget att kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 
85+, att höja avgiften, enligt bilaga, för helkost inom särskilt boende och matlåda inom ordinärt boende 
för att kunna täcka upp verksamhetens självkostnader, att det för brukare som vistas på korttidsboende 
i väntan på särskilt boende skall tillkomma en kostnad för hyra, att en timtaxa beräknad på 0,80 % av 
prisbasbeloppet faktureras dödsboet vid provisorisk dödsboförvaltning samt åtgärder vid begravning, 
att justera 2018 års hemtjänstavgifter enligt ny beräkning av omvårdnadsavgifter och maxtaxan 
justeras enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse, där den får utgöra en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet, att omvårdnadsavgiften skall begränsas utifrån beräknat avgiftsutrymme, att 
omvårdnadsavgiften beslutas till en tjugondel av maxtaxan per påbörjad timme verklig tid hos brukare  
att omvårdnadsavgiften för brukare på särskilt boende beslutas till maxtaxan med begränsning av 
brukarens avgiftsutrymme, att ny taxa för omvårdnadsavgifter börjar gälla 2018-04-01 samt att övriga 
taxor ska gälla från 2018-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Slamtaxa 2018 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja slamtaxa med 4 % för 2018 och fastställa slamtaxan enligt nedan: 
 

Pris per slamtömning och övrig tömning inklusive moms: 

 

 

 

 

 

Samtliga avgifter avser tömning under ordinarie arbetstid 
1 Avser tömningar av max 3 m³ slam från hushållsspillvatten. Inklusive tömningsavgift. 
2 Avser tömningar av max 7 m3 slam från hushållsspillvatten. Inklusive tömningsavgift. 
3 Avser tömningar utöver förbeställda, ordinarie tömningar. 
Ordinarie tömning planeras så att tömning enbart sker inom ordinarie arbetstid, mellan  
07.00-15.45. 

 
att taxan gäller från 2018-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-08-30, § 89:6, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att 
styrelsen beslutar att godkänna förslaget gällande slamtaxa för år 2018, på 4 % ökning. Förslaget 
lämnas in till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Pris per slamtömning och övrig tömning inklusive moms: 

 

 

 

 

 

Samtliga avgifter avser tömning under ordinarie arbetstid 
1 Avser tömningar av max 3 m³ slam från hushållsspillvatten. Inklusive tömningsavgift. 
2 Avser tömningar av max 7 m3 slam från hushållsspillvatten. Inklusive tömningsavgift. 
3 Avser tömningar utöver förbeställda, ordinarie tömningar. 
Ordinarie tömning planeras så att tömning enbart sker inom ordinarie arbetstid, mellan 07.00-15.45. 
  

 
0-3m3 >3-7m3 

Fast boende (slam), ordinarie 
tömning 

1 768 kr1 1 945 kr2 

Fritidshus (slam), ordinarie 
tömning 

1 768 kr1 1 945 kr2 

Extra slamtömning3 1 790 
kr/tim 

1 790 kr/tim 

      

 

 

 0-3m3 >3-7m3 

Fast boende (slam), ordinarie 
tömning 

1 768 kr1 1 945 kr2 

Fritidshus (slam), ordinarie 
tömning 

1 768 kr1 1 945 kr2 

Extra slamtömning3 1 790 
kr/tim 

1 790 kr/tim 
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Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-09, § 240, att slamtaxa för år 2018 höjs med 4 % och fastställs 
enligt förslag samt att taxan gäller från 2018-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Svante Pounu (KD) och Thore Johansson (C) 
 
att slamtaxan kvarstår oförändrad   
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Kristina Zakrisson (S) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs m fl yrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
_____ 
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§ 95     2017.1136  546 
 
 
Va-taxa 2018 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja Va-taxa med 6 % och fastställa Va-taxa för år 2018 enligt förslag 
 
att taxan ska gälla från 2018-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-08-30, § 89:4, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att 
styrelsen beslutar att godkänna förslaget gällande VA-taxa år 2018, äskar om en 6 % ökning. Förslaget 
lämnas in till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-09, § 241, att Va-taxan för år 2018 höjs med 6 % och fastställs 
enligt förslag samt att taxan ska gälla från 2018-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M) med bifall av Niklas Sirén (V)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Svante Pounu (KD) 
 
att Va-taxan kvarstår oförändrad 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Kristina Zakrisson (S) och Roger Suup (S)  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs m fl yrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
_____ 
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§ 96    2017.1135  560  
 
 
Renhållningstaxa 2018 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa renhållningstaxa för år 2018  
 
att taxan ska gälla från 2018-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-08-30, § 89:4, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att 
styrelsen beslutar att godkänna förslaget gällande Renhållningstaxa för år 2018, på 0 % ökning. 
Förslaget lämnas in till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-09, § 242, att renhållningstaxa för år 2018 fastställs samt att taxan 
ska gälla från 2018-01-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
  
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Svante Pounu (KD), Doris Messner (SJVP), Gunnar Selberg (C), 
Roger Suup (S) och Sten Nylén (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 97    2017.0154  940 
 
 
Nämndernas driftbudget 2018 samt flerårsplan 2019-2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  överföra 100 tkr från kultur- och utbildningsnämndens driftbudget till kommunstyrelsens 

driftbudget, kommunkontoret kostnadsställe 310002, fritidsbidrag 
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsen medel om 5 915 tkr för år 2018, 5 235 för år 2019 och 

2 582 tkr för år 2020 enligt förslag 
 
att  tilläggsbudgetera valnämnden med 650 tkr för år 2019 
 
att  fastställa driftbudgetramar 2018 samt flerårsplan 2019-2020 för nämnder och styrelser, 

inklusive tilläggsäskanden, enligt nedan: 
 
Nämnd (Tkr) 2018 2019 2020 

Kommunstyrelsen  -327 876 -331 369 -328 876 

Kultur- och utbildningsnämnden -501 963 -503 896 -505 512 

Socialförvaltningen -550 516 -551 553 -553 304 

Miljö- och byggnämnden -35 487 -35 554 -35 668 

Överförmyndarnämnden -2 357 -2 357 -2 357 

Revisionen* -1 806 -1 806 -1 806 

Valnämnden -650 -650   
Summa ramar -1 415 654 -1 422 185 -1 422 524 

 *Revisionens tilläggsäskande utgår, behandlas vid senare tillfälle 
 
att samtliga nämnder och kommunstyrelsens förvaltningar ska i december 2017 redovisa sin 

internbudget till kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning av nämndernas samtliga tilläggsäskanden utöver tidigare fastställd 
budgetram av kommunfullmäktige. 
 

Nämnd/verksamhet 2018 2019 2020 

Kommunstyrelsen 8 682 7 548 4 545 

varav kommunkontoret: 4 972 3 938 1 285 
varav stadsbyggnadsförvaltningen 3 710 3 610 3 260 

Kultur- och utbildningsnämnden 17 719 22 684 24 566 

Socialnämnden 8 240 8 240 8 240 

Miljö- och byggnämnden 450 0 0 

Överförmyndarnämnden 1 700 1 450 1 450 
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§ 97 forts    2017.0154  940 
 
 
Revision-kommunfullmäktige 0 0 0 
Valnämnden 0 650 0 
Summa äskanden för driftsbudget 36 791 40 572 38 801 

 
Kommunstyrelsen, kommunkontoret, driftbudgetäskanden (tkr): 
Äskanden 2018 2019 2020 
PERSONEC P: Indexuppräkning årliga prishöjningar samt 
moduler som behövs för att följa den tekniska utvecklingen 

250 250 250 

Pensionshjälpen KPA 35 35 35 
Ökade lokalkostnader på grund av flytt av lokaler vid "sjukt 
hus" 200 0 0 

Nytt rekryteringssystem 60 65 70 
TIMEPOOL: Uppgradering av systemet med extra modul 
"Bokningsassistent" 

100 105 110 

Rehab övergripande - handläggare för att hjälpa 
förvaltningarna 

600 600 600 

Central schemaplanerare 600 600 600 
Demografiska databasen 1 300 1 300 1 300 
Summa äskanden:  3 145 2 955 2 965 

 
Kommunstyrelsen, centrala poster, driftbudgetäskanden (tkr): 
Äskanden 2018 2019 2020 
Uppräkning av driftsbidrag till LKF 72 473 -2 190 
Medlemsavgifter (kostnadsökning) 125      
Bidrag och medfinans (kostnadsökning) 166      

Summa äskanden:  363 473 -2 190 
 
Kommunstyrelsens uppdragsverksamheter (tkr): 
Uppdrags- 
verksamhet 

 2018 2019 2020 

Fritid Drift och underhåll skoterled 25 25 25 

Summa    25 25 25 
      

Gatu/park  Drift och underhåll Kasen 90 90 90 
Summa äskanden:  90  90  90  

 
Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsförvaltningens driftbudgetäskanden (tkr): 
Äskanden 2018 2019 2020 
Trafikfrågor 32 32 32 
Underskottstäckning Länstrafiken 2018 1400 1400 1400 
Trafikmodul i Geosecma 60 60 60 
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§ 97 forts    2017.0154  940 
 
 
Måluppfyllelse tillväxtmål 200 200 200 
Adressättare 600     
Summa äskanden: 2 292 1 692 1 692 

 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetäskanden (tkr): 

Kultur- och utbildningsnämnden  2018 2019 2020 

Oförändrad kulturbudget 0 0 0 

Barnförändringar förskola per år 1 400 1 700 2 400 
Elevförändringar grundskola per år 2 992 6 758 7 461 
Personal centralt förskolekök 1 800 1 800 1 800 
Helårseffekt lönerevision år 2017 fristående alternativ 1 000 1 000 1 000 
Niomånaderseffekt lönerevision år 2018 fristående alternativ 750 750 750 
Grundbemanning byarna 5 000 5 000 5 000 
Ökade livsmedelspriser per år 350 350 350 
1 tjänst Nya Raketskolans kök per år 400 400 400 
Hyra/drift förskolemoduler 1 200 1 200 1 200 
Karriärvägar och marknadsföring 1 500 1 500 1 500 
Läraravtal  1 327 2 226 2 705 
Summa äskanden: 17 719  22 684 24 566 

 
Socialnämndens driftbudgetäskanden (tkr): 
Socialnämnden   2018 2019 2020 
Hemgångsteam 2100 2100 2100 
CM 1080 1080 1080 
Nytt LSS Boende 4300 4300 4300 
Brandskyddsåtgärder Solbacken 310 310 310 
Kvalitetsledare 450 450 450 
Summa äskanden: 8 240 8 240 8 240 

 
Miljö- och byggnämndens driftbudgetäskanden (tkr): 
Äskanden 2018 2019 2020 
Projektanställning för inventering av enskilda avlopp 450     

Summa äskanden: 450   

 
Överförmyndarnämndens driftbudgetäskanden (tkr): 
Äskanden 2018 2019 2020 

Personalutökning med en handläggartjänst 500 500 500 
Personalutökning med en handläggare-/ 
nämndsekreterartjänst 

500 500 500 

Täckning för utökade driftskostnader 200 200 200 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-10-23  24  
  

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 97 forts    2017.0154  940 
 
 
Ökad ersättning till gode män och förvaltare 500 250 250 
Summa äskanden: 1 700 1 450 1 450 

 
Valnämndens driftbudgetäskanden (tkr): 
Äskanden 2018 2019 2020 
Val 2018, valnämnden   650 0 

Summa äskanden:  650 
 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-10-09, § 243, att tilläggsbudgetera kommunstyrelsen, kommun-
kontoret, medel om 1 200 tkr för år 2018, 1 200 tkr för år 2019 och 1 200 tkr för år 2020 för en central 
schemaplanerare samt en central rehabiliteringsstöd á 600 tkr per tjänst, att tilläggsbudgetera 
kommunstyrelsen, kommunkontoret, medel om 1 300 tkr för år 2018, 1 300 tkr för år 2019 och 1 300 
tkr för år 2020 för demografiska databasen, att därmed äskar kommunstyrelsen tilläggsbudgetering 
med medel om 5 915 tkr för år 2018, 5 235 tkr för år 2019 och 2 582 tkr för år 2020 samt att behandla 
ärendet under punkten ”nämndernas driftbudget 2018 samt flerårsplan 2019-2020” vid kommunfull-
mäktiges behandling av ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-09, § 244, att 100 tkr från kultur- och utbildningsnämndens 
driftbudget överförs till kommunstyrelsens driftbudget, kommunkontoret kostnadsställe 310002, 
fritidsbidrag, att valnämndens driftsbudgetram fastställs till 650 tkr för år 2018 och 650 tkr för år 2019,  
att kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram fastställs till 501 825 tkr för år 2018, 503 274 för  
år 2019 och 502 345 för år 2020 och nämnden ska i december 2017 redovisa sin internbudget till  
kommunstyrelsen, att socialnämndens driftbudgetram fastställs till 545 475 tkr för år 2018, 545 988 för  
år 2019 och 544 981 för år 2020 och nämnden ska i december 2017 redovisa sin internbudget till  
kommunstyrelsen, att miljö- och byggnämndens driftbudgetram fastställs till 35 484 tkr för år 2018,  
35 517 för år 2019 och 35 452 för år 2020 och nämnden ska i december 2017 redovisa sin internbudget  
till kommunstyrelsen samt att överförmyndarnämndens driftbudgetram fastställs till 2 357 tkr för år  
2018, 2 357 för år 2019 och 2 357 för år 2020 och nämnden ska i december 2017 redovisa sin intern-
budget till kommunstyrelsen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles vad gäller budgetöverföring om 100 tkr, valnämndens 

driftäskande om 650 tkr, överförmyndarnämndens driftbudgetram för åren 2018-2020 
 
att  kommunstyrelsen förslag bifalles vad gäller kommunstyrelsens tilläggsbudgetering med 

medel om 5 915 tkr för år 2018, 5 235 tkr för år 2019 och 2 582 tkr för år 2020 och 
därmed fastställs kommunstyrelsens driftbudgetram till 327 876 tkr för år 2018, 331 369 
tkr för år 2019 och 328 876 tkr för år 2020  
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§ 97 forts    2017.0154  940 
 
 
att kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram fastställs till 501 963 tkr för år 2018, 

503 896 tkr för år 2019 och 505 512 tkr för år 2020 och nämnden ska i december 2017 
redovisa sin internbudget till kommunstyrelsen 

 
att socialnämndens driftbudgetram fastställs till 550 516 tkr för år 2018, 551 553 tkr för år 

2019 och 553 304 tkr för år 2020 och nämnden ska i december 2017 redovisa sin 
internbudget till kommunstyrelsen 

 
att miljö- och byggnämndens driftbudgetram fastställs till 35 487 tkr för år 2018, 35 554 tkr 

för år 2019 och 35 668 tkr för år 2020 och nämnden ska i december 2017 redovisa sin 
internbudget till kommunstyrelsen 

 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att Centerpartiets budgetförslag bifalles  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Dick Vånsjö (SJVP), Svante Pounu (KD), Stefan Sydberg (M), Annica 
Henelund (C), Lisa Ryhänen (FI) och Roger Suup (S) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Kristina Zakrissons yrkanden och Gunnar Selbergs 
yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kristina 
Zakrissons yrkanden 
______ 
  



Kiruna-Centerns
Budget 2018-2020

Föreslår förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag



Besparingar 2018 2019 2020

Samordning / effektiviseringar ‐8 000 000 ‐10 000 000 ‐20 000 000

Kiruna 200 milj kr dyrare än jfr 
kommuner

Besparingskultur ‐5 000 000 ‐7 000 000 ‐10 000 000

Sänkta politikerkostnader ‐500 000 ‐2 000 000 ‐2 500 000

Lapplands gymnasium ‐1 000 000 ‐2 000 000 ‐3 000 000

Ökade skatteintäkter ‐2 000 000 ‐4 000 000 ‐8 000 000

Medlemsavg, resor. Konferenser ‐2 000 000 ‐2 000 000 ‐2 000 000
Omfördelning Övrigt => Versamhet ‐5 000 000 ‐10 000 000 ‐10 000 000

Summa: ‐23 500 000 ‐37 000 000 ‐55 500 000



Vi vill satsa på: 2018 2019 2020

Omfördelning Övrigt => Verksamhet 5 000 000 10 000 000 10 000 000

Riskanalys, Stadsomvandlingen 1 000 000 0 0

Lapplands kommunalförbund 500 000 500 000 500 000

Kirunas landsbygd 500 000 3 000 000 10 000 000

KBAB, Underhåll (skolor etc) 1 000 000 4 000 000 5 000 000

Snyggt på stan 450 000 450 000 650 000

Föreningslivet 1 000 000 2 000 000 2 000 000

Skoterleder 400 000 600 000 600 000



Vi vill satsa på (forts.) 2018 2019 2020

Minska förskolegrupperna 1 000 000 1 500 000 1 500 000

Stöd utsatta barnen: assistenter, läxhjälp 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Öppet Wi‐fi 500 000 500 000 500 000

Juridisk och annan expertis S‐omvandl. 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Opartiskt informationsblad 5 000 5 000 5 000

Anhörigvård 250 000 250 000 250 000

Värdegrundsarbete, mobbing etc. 500 000 1 000 000 1 000 000

Elevhälsan 1 000 000 1 000 000 1 000 000



Vi vill satsa på: forts 2018 2019 2020

Rekrytering av lärare, profilering 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Detaljplaner/bygglov 3 000 000 4 000 000 2 000 000

Utökade aktiviteter för äldre 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Kultur i skolan, bredare fritisutbud 1 000 000 2 000 000 2 000 000

Säg upp avtalet med RKM 200 000 200 000 200 000

Bostadsförsörjningsprogram 1 000 000 500 000 500 000

VA‐taxa oförändrad/slamtaxa 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Summa: 23 305 000 36 505 000 42 705 000



2018 2019 2020

Nettoförstärkning av KL's budget ‐195 000 ‐495 000 ‐12 795 000
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§ 98     2017.1148  900 
 
 
Kommunal skattesats 2018 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 skattekronor, samma nivå som år 2017, 

under planperioden 2018-2020 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-09, § 245, att den kommunala skattesatsen ska vara 23:05 
skattekronor, samma nivå som år 2017, under planperioden 2018-2020. 
 
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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§ 99    2017.1210  942  
 
 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2017  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga revisorernas bedömning av delårsrapporten till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger utlåtande 2017-10-16 från kommunens revisorer av vilket framgår att revisorerna har 
uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2017-08-31 är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. 
 
Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Detta innebär att 
granskningen har varit begränsad i omfattning med inriktning på övergripande analys och inte på 
detaljer i redovisningen 
 
Granskningen visar att resultatet för perioden uppgår till 26,4 mnkr. Prognosen i delårsrapporten 
pekar för helåret mot ett resultat om 23,1 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas.  
 
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. Revisorerna har dock gjort vissa iakttagelser i granskningen som bör 
beaktas inför upprättande av årsredovisningen. Revisorerna bedömer sammanfattningsvis att 
kommunen kommer att nå de finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorerna kan inte 
bedöma möjligheterna att nå de verksamhetsmål som kommunfullmäktige fastställt, då dessa vid 
rapportperiodens slut inte har hunnit mätas och redovisas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Revisorernas ordförande Roger Aitomäki (C)  
______  
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§ 100    2017.1062  900 
 
 
Delårsrapport januari-augusti 2017 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2017  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2017-09-25, § 232, att presentera delårsrapporten i kommunstyrelsen  
2017-10-09. 
 
Föreligger från kommunkontoret upprättad delårsbokslut för kommunen januari-augusti 2017. 
Ekonomichef Gun Nilsson, kommunkontoret, föredrar i ärendet. 
 
Koncernresultat januari-augusti samt årsprognos 2017 (mnkr): 

Resultat (Mnkr)                  
Utfall 

Jan- Aug 

Prognos avv 
mot budget 

Jan-Dec 
Kiruna kommun inkl stadsomvandling 26,4 23,1 
varav Kiruna kommun -11,4 16,1 
Varav stadsomvandlingen 37,7 7,0 
Kirunabostäder AB 8,4 6,1 

Tekniska verken i Kiruna AB -13,0 -8,0 
Kiruna kommunkoncern 21,9 21,2 

 
Nämndernas driftredovisning januari-augusti samt helårsprognos 2017 (mnkr): 
Nämnd  
Avvikelse mot budget Jan - Aug Prognos 

Jan-Dec 

Kommunstyrelsen -2,9 0,0 
Kultur-och utbildningsnämnden -0,5 -5,3 
Socialnämnden -5,0 -5,2 
Miljö-och byggnämnden 2,6 1,0 
Överförmyndarnämnden -1,5 -1,6 
Kommunrevisionen 0,7 0,0 
Valnämnd 0,1 0,0 
Kiruna Kommun -6,6 -11,1 

   
Finans -12,8 14,5 

   
Stadsomvandlingen 37,7 7,0 
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Balanskravsutredning (mnkr): 

 Delår Helår 

Resultat (mnkr) 26,4 23,1 

Samtliga realisationsvinster  2,0  2,0 

Vissa reavinster enligt undantagsmöjlighet      

Orealiserade förluster i värdepapper     

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 24,4 21,1 

Synnerliga skäl 1,stadsomvandling     

Medel till resultatutjämningsreserv     

Medel från resultatutjämningsreserv     

Balanskravsresultat  24,4 21,1 

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 

Balanskravsresultat att återställa 0 0 
 
Skulder i internbanken 2017-08-31 (mnkr): 
Skuld internbanken  Kf limit 2017 
Interbankens inlåning (långfristig skuld) 1 731 1 128 
Kiruna kommun -731 -586 
Tekniska verken i Kiruna AB -400 -314 
Kirunabostäder AB -600 -111 
Överlikviditet på balansdagen   117,0 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-10-09, § 246, att fastställa delårsrapport januari-augusti 2017 samt att 
överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
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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§ 101    2016.1144  111 
 
 
Översyn av valdistrikt valet 2018, valnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra valdistrikten från 17 till 15 stycken i enlighet med kommunkontorets förslag daterat 

2017-09-15 
 
att anta kommunkontorets skrivelse till länsstyrelsen daterad 2017-09-15  som sin egen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-09-15 från kommunkontoret av vilket framgår att under år 2018 genomförs 
val till riksdag, landsting och kommun 2018-09-09. Varje kommun har ansvaret att se över 
valdistrikten i kommunen inför varje val. Kommunfullmäktige ska ta ställning till eventuella förslag till 
ändringar och förslagen ska överlämnas till länsstyrelsen senast 2017-10-31 året innan valåret. 
 
Kommunkontoret bedömer att nuvarande valdistrikt i Kiruna kommun i allt väsentligt uppfyller 
vallagens intentioner förutom på några punkter, ett par valdistrikt har för få röstberättade på grund av 
de avvecklingsområden som uppkommer genom gruvbrytningen. Nikkaluoktavägen har fått en ny 
angöringspunkt till Kiruna stad.  
 
Sammantaget innebär detta en förändring av valdistrikten från 17 till 15 stycken. Förändringen berör 
fem valdistrikt i södra delarna av Kiruna tätort. Förändringen är gjord med tanke på att ytterligare 
områden kan avvecklas utan att valdistrikten i södra delarna av Kiruna tätort ska behöva ändras under 
de närmste valen. 
 
Kiruna kommuns 17 valdistrikt och antal röstberättigade per valdistrikt baserat på folkbokföring 
2017-03-01. Orangemarkerade valdistrikt berörs av de föreslagna förändringarna. 

Nr Valdistriktskod Valdistriktsnamn 
Antal röst-
berättigade 
2017-03-01 

Antal röst-
berättigade 
2013-03-01 

Differens 

1 25840136 Bolaget-Nikkaluoktavägen 689 707 -18 

2 25840145 Centrum södra 722 1 191 -469 

3 25840139 Centrum norra 796 788 8 

4 25840141 Sandstensberget 904 800 104 

5 25840135 Järnvägen 951 857 94 

6 25840330 Kiruna nordost 968 1 020 -52 

7 25840144 Triangeln 980 946 34 

8 25840137 Övre Norrmalm 986 1 023 -37 

9 25840142 Östermalm 1 015 1 095 -80 

10 25840138 Högalid 1 023 1 023 0 
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§ 101 forts    2016.1144  111 
 
 

11 25840148 Lombolo västra 1 087 1 002 85 

12 25840114 Jukkasjärvi 1 104 1 021 83 

13 25840150 Lombolo mellersta 1 207 1 255 -48 

14 25840228 Kiruna sydost 1 256 1 302 -46 

15 25840140 Luossavaara-Abisko 1 392 1 386 6 

16 25840147 Tuolluvaara-Kurravaara 1 563 1 391 172 

17 25840146 Lombolo östra 1 616 1 494 122 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-09, § 260, att valdistrikten ändras från 17 till 15 stycken i enlighet 
med kommunkontorets förslag daterat 2017-09-15 samt att kommunfullmäktige antar kommun-
kontorets skrivelse till länsstyrelsen daterad 2017-09-15 som sin egen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 102    2017.0444  670 
 
 
Förslag till avtal, Tusen toner  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  teckna avtal med föreningen Tusen toner för genomförande av Kirunafestivalen under 

åren 2018 till och med 2020 enligt förslag till avtal 
 
att  kommunkontoret får ta del av de fullständiga räkenskaperna efter genomförd festival 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 39, bland annat att ge kommunkontoret i uppdrag att ta 
fram ett förslag till avtal för de fonderade medlen.  
 
Föreligger skrivelse 2017-10-02 från kommunkontoret av vilken framgår att utifrån Tusen Toners 
perspektiv är avtalet en förutsättning för att kunna ta ställning till om föreningen ska fortsätta 
arrangera Kirunafestivalen under de kommande åren. Intentionerna i avtalet är att möjliggöra 
fondering av eventuell vinst till förmån för kommande festivaler och oavsett om det sker i Tusen Toners 
regi och samtidigt medge att föreningen kan göra en vinst som en form av kompensation för det ideella 
arbete föreningen utför och som kan vidareutveckla föreningens kärnverksamhet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-09, § 267, att kommunen tecknar avtal med föreningen Tusen toner 
för genomförande av Kirunafestivalen under åren 2018 till och med 2020 enligt förslag till avtal samt 
att kommunkontoret får ta del av de fullständiga räkenskaperna efter genomförd festival. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Niklas Sirén (V)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Kenneth Stålnacke (-) och Roger Suup (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokollet att Sten Nylén (S) och Gunnar Bergman (V) anmäler jäv och lämnar 
sammanträdet under ärendets behandling och beslut. 
_____ 
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§ 103    2014.1091  960 
 
 
Strategi kring kompetensförsörjning 2017-2020  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta strategi kring kompetensförsörjning 2017-2020  
 
att samtliga förvaltningar ska redovisa respektive åtgärdsprogram till sin egen nämnd 
 
att respektive nämnds/styrelses åtgärdsprogram redovisas till kommunstyrelsen senast 

2018-03-31 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-09-06 från kommunkontoret av vilken framgår att strategin kring 
kompetensförsörjning är en övergripande plan som gäller för samtliga arbetsplatser inom 
kommunkoncernen. Planen ska visa på vikten och styrkan av att ha ett gemensamt helhetstänkande 
kring kommunkoncernens strategier för kompetensförsörjning i ett kortare och ett längre perspektiv. 
Programmet ska följa de politiska målen och visionen utifrån ett personalpolitiskt perspektiv.  
 
Planen utgår från Sveriges kommuner och landstings nio strategier som tagits fram för att möta 
kompetensförsörjningens utmaningar. Dessa utgår kommunkoncernen utifrån för att klara alla delar i 
processen kring kompetensförsörjningen ”Attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla och 
avsluta.” 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-10-09, § 270, att ändra strategin på sidan 3, under rubriken Syfte, 
roller och sammanhang, 2:a stycket från att lyda: ”Kommunstyrelsen fastställer kompetensförsörj-
ningsplanen för åren 2017-2020. Förvaltningarna konkretiserar strategierna i egna kompetens-
försörjningsplaner, vilket redovisas i respektive nämnd eller utskott. Planerna utgör en del i 
budgetprocessen.” till att lyda: ”Kommunfullmäktige antar strategin kring kompetensförsörjnings-
planen för åren 2017-2020. Förvaltningarna konkretiserar strategierna i egna åtgärdsprogram, vilket 
redovisas i respektive nämnd. Planerna utgör en del i budgetprocessen.” Kommunstyrelsen föreslår 
vidare att strategi kring kompetensförsörjning 2017-2020 antas, att samtliga förvaltningar ska redovisa 
respektive åtgärdsprogram till sin egen nämnd samt att respektive nämnds/ styrelses åtgärdsprogram 
redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-03-31. 
 
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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§ 104    2017.0001  900 
 
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga val av ledamot i partiberedningen efter Tommy Hjertberg (KNEG) 
 
att bordlägga val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Tommy Hjertberg 

(KNEG) 
 
att bordlägga val av ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Mary Kangas (S) 
_____ 
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§     2017.0678  900  
 
 
Interpellation, Verksamhet på Kiruna avfallsanläggning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga interpellationen då interpellanten ej är närvarande på mötet 
 
Beskrivning 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. 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S). 
_____ 
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§ 106    2017.0996  900 
 
 
Interpellation, Vem har satt sig över kommunfullmäktige 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse interpellationen besvarad 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2017-09-19, § 86, att rubricerade interpellation, ställd till kommun-
styrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) av Gunnar Selberg (C), ska besvaras vid nästa 
sammanträde. 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S). 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Kristina Zakrisson (S), Kenneth Stålnacke (-) och 
Niklas Sirén (V)   
_____ 
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