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KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3)
KOMMUNKONTORET 2017-09-08

Kommunfullmäktige

Tid: 2017-09-19, 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 Päronsalen, Stadshuset

Sjukvårdspartiet sammanträder kl 09.00 i Parlatoriet, Stadshuset

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

Ärenden Bil nr Dnr § nr

Kf valberedning 170915

1 § 1 Avsägelser 1 17/1 § 62

2 Röstsammanräkning 2 17/1 § 63

3 Information om stadsomvandlingen 12/1245 § 64

Ks 170612

4 § 177 Anhållan om investeringsmedel, stadsomvandling, 4 16/141 § 65
objekt Nytt kulturhus

Ks 170904

5 § 185 Personalredovisning och hälsobokslut 2016 5 17/607 § 66

6 § 188 Policy för hastighetsplan i Kiruna kommun 6 17/521 § 67



2 (3)

7 § 193 Årsredovisning 2016, Lapplands kommunalförbund 7 17/602 § 68

8 § 195 Erbjudande om delägarskap i Inera AB, Sveriges 8 17/442 § 69
kommuner och landsting

9 § 200 Överlåtelse av tillsyn för Svevia AB:s efterbehand- 9 17/838 § 70
lingsanläggning på fastigheten Svappavaara 12:6 och 
Kiruna Kraft AB:s anläggning av förorenade jordar på 
fastigheten Kiruna 1:163, miljö- och byggnämnden

10 § 201 Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, 10 17/796 § 71
kommunstyrelsen och dess beredningar

11 § 203 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 11 17/729 § 72
(SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 2017, social-
nämnden

12 § 204 Ändring av bolagsordning för IT-Norrbotten 12 17/974 § 73

13 § 209 Årsredovisning 2016, Malmfältens folkhögskola 13 17/667 § 74

14 § 210 Redovisning och granskning av partistöd 2016 14 17/317 § 75

15 § 211 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommun- 15 16/11 § 76
styrelsens investeringsmedel år 2017, objekt Ny räddnings-
tjänst, kommunkontoret

16 § 213 Ny lag om elektroniska cigaretter, länsstyrelsen i 16 17/928 § 77
Norrbottens län

17 § 230 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommun- 17 16/798 § 78
styrelsens investeringsbudget 2017, objekt Gironet,
kommunkontoret

18 Motion

a § 186 Sänkt hastighet i Lannavaara, väckt av Thore 18a 16/1269 § 79
Johansson (C)

b § 187 Trygghetsboende i redan färdiga hus på 18b 17/183 § 80
Skjutbaneområdet, väckt av Kenneth Paulsson (C)

c Överlämnande av motioner 18c § 81



3 (3)
Kf valberedning 170915

19 § 2 Val 19 17/1 § 82

Kf 170529

20 Besvarande av fråga

a § 61 Fråga, RKM:s underleverantör för färdtjänst och 20a 17/674 § 84
sjukresor, väckt av Gunnar Selberg (C)

Ann-Kristin Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Anmälan av gruppledare § 83

Interpellation, Verksamhet på Kiruna avfallsanläggning, 17/678 § 85
väckt av Henry Emmoth (MP)

Interpellation, Vem har satt sig över kommunfullmäktige, 17/996 § 86
väckt av Gunnar Selberg (C)

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 

 
 
 
 
§ 62    2017.0001  900 
 
 
Avsägelser 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna samtliga avsägelser  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger kommunkontorets sammanställning över inkomna avsägelser fram till 2017-09-04. 
 
Inlämnande avsägelser fram till 2017-09-04: 
- Gert Hejdenberg (SJVP), ledamot i kommunfullmäktige  
- Gert Hejdenberg (SJVP), ersättare i Kirunabostäder AB  
- Gert Hejdenberg (SJVP), ersättare i Kiruna Näringsfastigheter AB  
- Gert Hejdenberg (SJVP), ersättare i partiberedningen  
- Gert Hejdenberg (SJVP), ledamot i socialnämnden   
- Gert Hejdenberg (SJVP), ersättare i kommunfullmäktiges valberedning  
- Gert Hejdenberg (SJVP), ersättare i överförmyndarnämnden  
- Marie Persson (V), ledamot i kommunfullmäktige  
- Marie Persson (V), ersättare i kommunstyrelsen  
- Marie Persson (V), ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd  
- Marie Persson (V), ledamot i miljö- och byggnämnden  
- Marie Persson (V), ersättare i partiberedningen 
- Mary Kangas (S), ersättare i kultur- och utbildningsnämnden 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2017-09-15, § 1, att samtliga inlämnade avsägelser fram till 
2017-09-04 godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunfullmäktiges valberednings förslag föreligger 
______ 
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§ 63    2017.0001  900 
       
 
Röstsammanräkning  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2017-06-26 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2018 efter Gert Hejdenberg, Norrbottens 
sjukvårdsparti, har utsetts Jörgen Ek, Norrbottens sjukvårdsparti.  
______ 
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§ 64    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:  
 
-  Skillnader på markavtalen med Jakt och fiske, golfklubben och cocartbanan 
- Förslaget om kostnadseffektivisering för E10 
- Bostadsminister Peter Eriksson besökt Malmfälten 
 
Yrkande och beslutsgång  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Katarina Hjertell (C) och Sten Nylén (S) 
____  
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§ 65    2016.0141  670 
 
 
Anhållan om investeringsmedel, stadsomvandling, objekt Nytt kulturhus 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilldela investeringsmedel om 355 372 000 kr från stadsomvandlingens eget kapital för 

objekt Nytt kulturhus/FH (K5)  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-12-05, § 313, att godkänna förstudie för kvarter 5, att kommun-
styrelsens arbetsutskott utgör jury för att utse förslag till kvarter 5, att juryn beslutar om bedömnings-
kriterier samt att ge kommunkontoret i uppdrag att upphandla en totalentreprenad för projektet. 
 
Jurygruppen beslutar 2016-12-19, § 1, att fastställa ytor och antal personer i verksamhetslokalerna, att 
miljöbyggnaden klassas till nivå silver och energianvändning till nivå guld samt att fördela viktning av 
bedömningskriterier för värderingen. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-06-12, § 177, att utse alternativ 3 till kvarter 5, K5, samt att förklara 
denna paragraf omedelbart justerad. Kommunstyrelsen föreslår vidare att investeringsmedel om  
355 372 000 kr tilldelas från stadsomvandlingens eget kapital för objekt Nytt kulturhus/FH (K5)  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Annica Henelund (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 66    2017.0607  900 
 
 
Personalredovisning och hälsobokslut 2016   
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna personalredovisning och hälsobokslut för 2016  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-05-15 från kommunkontoret av vilken framgår att personalredovisningens 
syfte är att lyfta fram personalfrågorna och ge en bild av hur olika faktorer påverkar Kiruna kommuns 
totala personalkostnader. Det handlar om ett synsätt och metoder för att göra beräkningar. Bakom 
synsättet ligger en värdering om att personalen inte bara är en kostnad utan en tillgång att vårda precis 
som andra tillgångar.  
 
Personalkostnaderna har ökat med ca 5,2 % från 2015 till 2016. I personalkostnader ingår alla 
personalkostnader som det finns PO-kostnader på. Sjukskrivningskostnaderna har minskat med ca  
1 000 kr per helårsarbetare från 2015 till 2016. Likaså har sjukskrivningarna minskat från 6,6 % till 6,0 
% från 2015 till 2016. Sjukfrånvaron har minskat inom alla åldersgrupper. Det är de långa sjukskriv-
ningarna som minskar, mer än 15 dagars sjukskrivning, medan de korta sjukskrivningarna står still.  
 
Personalredovisningen innehåller också en redovisning av hälso- och friskvårdsinsatser, kompetens-
försörjningsaktiviteter under året samt förvaltningarnas redovisningar.  
 
Föreligger vidare verksamhetsberättelse 2016 från företagshälsovården av vilken framgår bland annat 
att Kiruna kommun har nyttjat totalt 5 585 årstimmar fördelat på 4 836 besök/insatser. Det är samma 
nyttjandegrad av företagshälsovård som 2015. Antalet läkartimmar har minskat under det senaste året.  
Antalet långa sjukskrivningar är fortsatt högt i kommunen, behovet av sjukskrivningar och koordi-
nerade arbetsförmågeutredningar inför omplaceringar är fortsatt högt. 
 
Antalet skötersketimmar har ökat med 505 timmar sedan 2015. Ökningen beror huvudsakligen på att 
företagshälsovården i år genomfört mycket fler hälsoundersökningar och riktade livsstilsinsatser och 
har haft flera ”sjuka hus” processer där sköterskorna har en central roll i kartläggningar och uppfölj-
ningar. Antalet sjukgymnasttimmar har minskat med 274 timmar detta år. Fortsatt dominerar 
ergonomiska insatser under året kopplat till kontorsarbetsplatser samt vård/omsorgsarbete. När det 
gäller psykolog/ beteendevetartimmar, är det i stort sett oförändrad nyttjandegrad av 
företagshälsovård. Den ”negativa spiral” av psykisk ohälsa som företagshälsovården sett inom 
kommunen sedan 2010 fortsätter. Under 2016 har arbetsmiljöingenjör anställts på Kirunahälsan vilket 
medfört att företagshälsovården kunnat starta upp ett mer långsiktigt och effektivt arbetsmiljöarbete 
kopplat till fysisk och psykisk arbetsmiljö.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-09-04, § 185, att fastställa personalredovisning och hälsobokslut för 
2016 och överlämna till kommunfullmäktige för godkännande. 
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§ 66 forts    2017.0607  900 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Lilly Rönnebro (KIP) och Kristina Zakrisson (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 67    2017.0521  352 
 
 
Policy för hastighetsplan i Kiruna kommun 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Policy för hastighetsplan i Kiruna kommun  
 
att fastställa hastigheten på Hjalmar Lundbohmsvägen och Malmvägen (mellan Gruvvägen 

och Österleden) till 60 km/h 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-06-08, § 113 från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att stadsbygg-
nadsförvaltningen har under hösten 2016 och våren 2017 reviderat Kiruna kommuns hastighetsplan 
från år 2010 utifrån Sveriges kommuner och landstings handbok ”Rätt fart i staden”.  
 
Syftet med Kiruna kommuns hastighetsplan är att den ska medverka till en säkrare, tryggare och 
attraktivare levnadsmiljö för kommunens invånare vilket är i linje med Kiruna kommuns vision och 
trafikstrategi. Kiruna kommuns inriktning är att använda sig av hastighetsbegränsningarna 30, 40, 60 
km/tim så långt det är möjligt eftersom hastighetsgränserna 50 och 70 km/h på sikt bedöms fasas ut.  
Ambitionen är att använda samma hastighetsgränser inom sammanhängande områden och längre 
sträckor för att minska plottrigheten och ryckig körning. 
 
Förslag till hastighetsplan har varit ute på samråd på kommunens hemsida från 2017-04-25 till 
2017-05-12 där allmänheten har fått möjlighet att inkomma med synpunkter. Yttrande har också 
begärts från berörda myndigheter och instanser.  
 
Följande revideringar är gjorda i hastighetsplanen efter inkomna synpunkter: 
- Lärkvägen ändras från ”40” till ”30 km/tim”. 
- Hjalmar Lundbohmsvägen och Malmvägen mellan Gruvvägen och Österleden ändras från ”60 
km/tim” till ”40 eller 60 km/tim” eftersom sträckan behöver konsekvensutredas innan beslut om 
hastighet fattas. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  godkänna föreslagen hastighetsplan 
 
att  överlämna hastighetsplanen till kommunfullmäktige för antagande 
 
att  ge trafikingenjören delegation på att fatta beslut om lägre hastighet på Hjalmar 

Lundbohmsvägen och Malmvägen (mellan Gruvvägen och Österleden) än 60 km/tim om 
behov föreligger 

 
Hantering av ärendet 
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§ 67 forts    2017.0521  352 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 188, att Policy för hastighetsplan i Kiruna kommun antas 
samt att hastigheten på Hjalmar Lundbohmsvägen och Malmvägen (mellan Gruvvägen och Österleden) 
fastställs till 60 km/h. 
 
Föreligger reviderad Policy för hastighetsplan 2017-08-22. 
 
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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§ 68    2017.0602  663 
 
 
Årsredovisning 2016, Lapplands kommunalförbund 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna Lapplands kommunalförbunds årsredovisning 2016  
 
att  bevilja direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

ansvarsfrihet 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger årsredovisning 2016 samt revisionsberättelse från Lapplands kommunalförbund. Av 
årsredovisningen framgår bland annat att Lapplands kommunalförbund uppvisar ett nollresultat för 
hela året. Inför bokslutet uppvisade förbundet ett överskott om +2 931 tkr vilket enligt direktionens 
beslut återbetalas till medlemskommunerna med fördelning enligt förbundsordningen. 
 
Den viktigaste orsaken till överskottet var att statliga medel rekvirerats från Migrationsverket till 
gymnasiets språkintroduktion, medan kostnaderna inte upparbetats i samma takt. Detta beror på att 
antalet nyanlända ungdomar ökat i snabbare takt än skolenheterna lyckats rekrytera personal. En 
annan orsak till överskottet var att lärcentras ökade kostnader för Sfi (Svenska för invandrare) i viss 
mån kompenserats av vakanta tjänster inom andra utbildningsformer. 
 
Föreligger protokoll 2017-04-24, § 5, från Lapplands kommunalförbund av vilken framgår att 
direktionen beslutar 
 
att  2 931 tkr skall återbetalas till medlemskommunerna med fördelning enligt gällande 

fördelningsnycklar för 2016 
 
att  med denna revidering godkänna årsredovisning 2016 för LKF 
 
att  bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet 
 
att  uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2016 
 
att  årsredovisningen tillsammans med revisorernas berättelse därefter ska överlämnas till 

medlemskommunerna för erforderliga beslut 
 
Föreligger revisionsberättelse 2016 från Lapplands kommunalförbunds revisorer. Revisorerna riktar  
anmärkning mot gymnasienämnden med hänvisning till återkommande brister i internkontrollen av 
sin upphandlingsverksamhet, detta trots påpekanden från revisionen redan 2011. Revisorerna riktar 
skarp kritik mot direktionen för otillräcklig uppsikt över gymnasienämnden och dess 
upphandlingsverksamhet. 
 
Revisorerna tillstyrker att direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet och tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2016 godkänns. 
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§ 68 forts    2017.0602  663 
 
 
Föreligger vidare protokoll 2017-04-24, § 23, från Lapplands kommunalförbund av vilken framgår att 
revisionsberättelsen innehåller inga ytterligare synpunkter på årsredovisningen i sig och tillstyrker 
ansvarsfrihet för de förtroendevalda i nämnd och direktion. Där utöver riktas en anmärkning mot 
gymnasienämnden för bristande kontroll över upphandlingar och skarp kritik mot direktionen för 
bristande uppsikt över nämnden i samma fråga. 
 
Lapplands kommunalförbunds direktion beslutar 
 
att  överlämna gymnasienämndens yttrande över revisorernas anmärkning till medlems-

kommunerna 
 
att  direktionen konstaterar att man 2016-04-29 har beslutat om ett antal åtgärder för att 

motverka bristerna inom upphandlingsområdet och senast 2017-03-03 beslutat om att 
ytterligare återrapport från förbättringsarbetet ska lämnas vid direktionens oktober-
sammanträde 2017 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 193, att Lapplands kommunalförbunds årsredovisning 2016 
godkänns samt att direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokollet att Kristina Zakrisson (S), Rune Lans (C), Gunnar Selberg (C), Thomas Määttä 
(S), Lena Tjäder (V) och Hanna Rannerud (S) anmäler jäv och deltar ej under ärendets behandling och 
beslut 
_______ 
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§ 69    2017.0442  900 
 
 
Erbjudande om delägarskap i Inera AB, Sveriges kommuner och landsting  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunen av SKL Företag AB förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 

42 500 kr, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 
 
att godkänna redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom 

redovisat anslutningsavtal 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-03-24 från Sveriges kommuner och landsting (SKL) av vilken framgår att SKL 
erbjuder landets samtliga kommuner att gå in som delägare i Inera AB genom att förvärva fem aktier 
till ett värde av 42 500 kr. 
 
Sedan styrelsen för Sveriges kommuner och landsting 2016-10-07 beslutade att godkänna att SKL 
Företag AB förvärva Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja 
merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft 2017-03-16. Därmed 
kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på så sätt bli 
delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster. Som aktieägare kommer 
kommunen att bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.  
 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och 
verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och 
medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till 
exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  
 
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade 
ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 
och samhällsbyggnad. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster 
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlings-
lagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitali-
sering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och 
stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-05-29 från kommunkontoret av vilket framgår att målen i den av kommun-
fullmäktige antagna ”Strategi för digitalisering och digitala tjänster – Digitalt först och personligt när 
det behövs” är bland annat att frigöra resurser, öka rättssäkerhet, kvalité, service och tillgänglighet i de 
kommunala och kommunala bolagens verksamheter för att skapa 
- en enklare vardag för privatpersoner, företag och organisationer 
- en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 
- en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 
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§ 69 forts    2017.0442  900 
 
 
Som en del för att uppnå målen kommer olika former av digitala tjänster, där kommuninvånare bland 
annat kan göra ansökningar och följa sina ärenden elektroniskt, införas kontinuerligt i kommunen och 
de kommunala bolagen. Genom förvärv av aktier i Inera AB ges kommunen möjlighet att utan 
föregående upphandling köpa tjänster och ta del av de digitala tjänster som företaget utvecklar. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 195, att kommunen av SKL Företag AB förvärvar 5 (fem) 
aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kr, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet samt att 
godkänna redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat 
anslutningsavtal. 
 
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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§ 70    2017.0838  300 
 
 
Överlåtelse av tillsyn för Svevia AB:s efterbehandlingsanläggning på fastigheten 
Svappavaara 12:6 och Kiruna Kraft AB:s anläggning av förorenade jordar på fastigheten 
Kiruna 1:163, miljö- och byggnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till miljöbalken, enligt 26 kap. 3 § tredje stycket Miljöbalken (1998:808), 

hos länsstyrelsen begära att det operativa tillsynsansvaret för Svevia AB:s efterbehand-
lingsanläggning på fastighet Svappavaara 12:6 samt Kiruna Kraft AB:s anläggning för 
behandling av förorenade jordar på fastighet Kiruna 1:163 överförs till miljö- och 
byggnämnden 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-06-08, § 127, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att 2017-01-01 
genomgick Miljöprövningsförordning (2013:251) omfattande förändringar för att uppfylla kraven i 
utsläppsdirektivet. En av de största förändringarna skedde i 29 kap. som handlar om miljöfarliga 
verksamheter som hanterar avfall. 
 
Ändringarna har, utöver att vissa verksamheter har fått nya verksamhetskoder, även inneburit att två 
verksamheter som bedrivs inom Kiruna kommun har fått en ny prövningsnivå och har gått från B-
verksamhet till A-verksamhet. Kiruna kommun har tidigare begärt överlåtelse av tillsynen över 
samtliga B-verksamheter som finns i kommunen. Av A-verksamheterna begärde kommunen om att få 
överta tillsynen av Kiruna flygplats. Utöver detta har kommunen även begärt att få ta över tillsynen 
över samtliga fastställda vattenskyddsområden i kommunen. 
 
Sammanfattningsvis innebär detta att miljö- och byggnämnden sen 2017-01-01 inte längre är den 
operativa tillsynsmyndigheten för Svevia AB:s efterbehandlingsanläggning och Kiruna Kraft AB:s 
anläggning för behandling av förorenade jordar. Denna tillsyn har istället övergått till Länsstyrelsen i 
Norrbottens län. 
 
Enligt 18 § Miljötillsynsförordning (2011:13) får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en 
kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen om kommunfullmäktige begärt det. Överlåtelsen 
får enligt 19 § Miljötillsynsförordning (2011:13) gälla för en viss typ av tillsynsobjekt, en viss typ av 
tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller gälla för ett visst tillsynsobjekt. 
Verksamheterna som omfattas av en ny prövningsnivå är Svevia AB:s efterbehandlingsanläggning i 
Svappavaara och Kiruna Kraft AB:s anläggning i Kiruna för behandling av förorenad jord (SAKABytan). 
Det är därför endast dessa två tillsynsobjekt som är aktuella att begära om att få överta tillsynen 
över.  
 
Förvaltningen har tagit fram en ansökan om överlåtelse som bedöms innehålla den information som 
Länsstyrelsen kommer behöva för att kunna pröva begäran. Sammanfattningsvis kan det sägas att 
verksamheterna inte har förändrats något utan båda bedriver samma typ av miljöfarlig verksamhet som 
tidigare. Svevia AB omfattas av ett tillstånd som gavs 2005 och Kiruna Kraft AB av ett tillstånd som 
gavs 2010 och ändrades 2013. Miljö- och byggnämnden har från båda verksamheternas start varit den 
operativa tillsynsmyndigheten. 
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§ 70 forts    2017.0838  300 
 
 
En ansökan om överlåtelse av tillsynen för Svevia AB:s efterbehandlingsanläggning och Kiruna Kraft 
AB:s anläggning för behandling av förorenad jord skulle i det närmaste anses vara att återgå till 
normalläge och bör således rimligen inte innebära några negativa förändringar för miljö- och 
byggnämnden, Länsstyrelsen, verksamhetsutövarna, människors hälsa eller miljön. 
 
Miljökontoret har både personella resurser och tillräcklig kunskap att utöva en tillfredsställande tillsyn 
av verksamheterna. Miljökontoret har även en mångårig insyn och kunskap om just dessa specifika 
verksamheter då tillsyn av dessa har bedrivits i 12 respektive 7 års tid. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  anta yttrandet som sitt eget och översända yttrandet tillsammans med bilaga för beslut 

om begäran om överlåtelse hos kommunfullmäktige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 200, att med hänvisning till miljöbalken, enligt 26 kap. 3 § 
tredje stycket Miljöbalken (1998:808), hos länsstyrelsen begära att det operativa tillsynsansvaret för 
Svevia AB:s efterbehandlingsanläggning på fastighet Svappavaara 12:6 samt Kiruna Kraft AB:s 
anläggning för behandling av förorenade jordar på fastighet Kiruna 1:163 överförs till miljö- och 
byggnämnden. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____   
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§ 71    2017.0796  900 
 
 
Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess 
beredningar 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige enligt förslag 2017-08-07 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger kommunkontorets förslag 2017-08-07 över sammanträdesdagar 2018 för kommunfull-
mäktige, kommunstyrelse och dess beredningar. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-09-04, § 201, att fastställa sammanträdesdagar 2018 för kommun-
styrelse och dess beredningar enligt förslag 2017-08-07. Kommunstyrelsen föreslår vidare att 
sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige fastställs enligt förslag 2017-08-07. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 72    2017.0729  700 
 
 
Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 
2017, socialnämnden, delgivning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga sammanställningen och redovisningen till handlingarna  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-05-23, § 219, 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 1-2017 har 16 beslut rapporterats, vilket innebär att verkställighet dröjt 
tre månader eller mer från datum för beslut datum, för avbrott i verkställigheten eller beslut som 
faktiskt blivit verkställda under perioden. 1 ärende avser bostad med särskild service för vuxna enligt 
LSS, och 2 ärenden avser kontaktperson enligt LSS. 13 ärenden avser särskilt boende enligt 4 kap 1 § 
SoL.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 203, att sammanställningen och redovisningen delges 
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Gunnar Bergman (V) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_______ 
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§ 73    2017.0974  903 
 
 
Ändring av bolagsordning för IT-Norrbotten, Norrbottens kommuner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta ändring av Bolagsordning för IT Norrbotten AB  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2017-06-15, § 25 från Norrbottens kommuner av vilket framgår att det finns ett 
ökat behov i länet av att stödja både mindre och medelstora kommuners stadsnät, där resurserna är 
små. Näten har inte heller kunnat uppfylla de nya kraven på ett säkert nät.  
 
Efter diskussioner på ägarsamrådet 2017 beslutades att IT Norrbotten AB ska kunna erbjuda länets 
kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät. För att det ska vara möjligt behöver 
bolagsordningen revideras under punkten verksamhetens inriktning med tillägget att bolaget ska 
erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen som 
stadsnätsoperatör. 
 
Norrbottens kommuners styrelse beslutar  
 
att  rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget till ändring av Bolagsordning IT 

Norrbotten AB 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 204, att förslaget till ändring av Bolagsordning IT Norrbotten 
AB antas. 
 
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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§ 74    2017.0667  661 
 
 
Årsredovisning 2016, Malmfältens folkhögskola 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 2016 med godkännande till 

handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger årsredovisning 2016 samt revisionsberättelse för Malmfältens Folkhögskola. 
 
Av årsredovisningen framgår bl a att verksamhetsåret 2016 ett underskott om 165 tkr, vinstutdelningen 
om 300 tkr från dotterbolaget är inräknat i det slutliga resultatet. Personalkostnaderna visar ett mindre 
överskott på grund av en minskad lärarorganisation som verkar från hösten 2016. Bidragen visar 
sammantaget ett resultat i balans. Dock har förstärkningsbidragen och språkschablonen minskat med 
400 tkr framför allt på grund av ett färre utlandsfödda elever på skolan. 
 
Det helägda bolaget Malmfältens Logi & Konferens AB redovisar ett överskott på 156 tkr före 
bokslutsdispositioner och skatt. Orsaken till överskottet är att logiförsäljningen går mycket bra även 
2016. 
 
Av revisionsberättelsen upprättad 2017-05-11 framgår bl a att årsbokslutet upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av folkhögskolans finansiella 
ställning och av dess finansiella resultat. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 209, att Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 2016 
läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____   
 
 
 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-09-19  20  
  

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 75    2017.0317  910 
 
 
Redovisning och granskning av partistöd 2016 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna redovisning av kommunalt partistöd för år 2016  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige antog 2014-12-08, § 217, regler för kommunalt partistöd och reglerna trädde 
ikraft 2015-01-01. 
 
Föreligger redovisning 2017-03-20 av kommunalt partistöd från Kristdemokraterna i Kiruna. 
Partiet har fått 103 240 kr i partistöd under föregående kalenderår. 
 
Föreligger redovisning 2017-03-20 av kommunalt partistöd från Sverigedemokraterna. Partiet har fått 
103 240 kr i partistöd under föregående kalenderår.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 210, att redovisning av kommunalt partistöd för år 2016 
godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______   
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§ 76    2016.0011  265 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsmedel år 2017, 
objekt Ny räddningstjänst, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsobjekt, IV-10392 Ny räddningstjänst, 

med 23 miljoner kronor år 2017  
 
att medel för detta ändamål tas från stadsomvandlingens eget kapital  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-08-15 från kommunkontoret av vilken framgår att upphandling av upp-
förande av ny räddningstjänst är slutförd och det vinnande anbudet ligger inom tidigare beviljade 
budget om totalt 117 mnkr. På grund av fördyrningar i projektet som uppstått bland annat på grund av 
borrning efter vatten, tillkommande krav från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
och projekteringsändringar bedömer kommunkontoret att ytterligare 23 mnkr behövs för att täcka 
samtliga kostnader för att färdigställa lokaler och mark på fastigheten. Total budget 140 mnkr ligger 
inom den ersättning kommunen/stadsomvandlingen erhållit för befintlig räddningstjänstlokal. 
 
År 2015 beviljade kommunchefen på delegation 1,0 mnkr för att ta fram en behovsanalys och förstudie 
för att samordna räddningstjänstens verksamhet med garage och lokaler för kommunens skoltran-
sporter och bokbuss i nya gemensamma lokaler. Förstudien färdigställdes i december 2015 och i 
februari 2016 beviljade kommunfullmäktige 116 mnkr till investeringsobjektet. Total budget uppgår 
således till 117 mnkr. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 211, att kommunstyrelsens investeringsobjekt, IV-10392 Ny 
räddningstjänst, tilläggsbudgeteras med 23 miljoner kronor år 2017 samt att medel för detta ändamål 
tas från stadsomvandlingens eget kapital. 
 
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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§ 77    2017.0928  700 
 
 
Ny lag om elektroniska cigaretter 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse socialnämnden som tillsynsmyndighet enligt lag (2017:425) om elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 
att anta revidering av socialnämndens reglemente  
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att besvara länsstyrelsen i Norrbottens skrivelse 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-06-26 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilken framgår att 2017-07-01 
får Sverige en lagstiftning om elektroniska cigaretter. Lagstiftningen innebär bland annat att försäljaren 
måste anmäla till kommunen att de säljer elektroniska cigaretter. Det införs en 18-års åldersgräns för 
att få köpa produkterna och varje förpackning måste se ut på ett specifikt sätt. 
 
Kommunen och polisen kommer att ansvara för tillsynen på försäljningsställena och länsstyrelsen får 
det regionala tillsynsansvaret att se till att kommunerna tar sitt ansvar och följer lagstiftningen. 
Länsstyrelsen ska även biträda kommunerna med information och råd samt främja samarbete mellan 
olika tillsynsmyndigheter. 
 
Länsstyrelsen behöver veta vilken nämnd som kommer att ha ansvaret för tillsyn enligt lagen om att 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-08-15 från kommunkontoret av vilket framgår att i Kiruna kommun är 
tillsynsansvaret avseende tobak uppdelat så att miljökontoret utövar tillsynen av rökförbudet i 
restauranger och offentliga lokaler medan socialförvaltningen utövar tillsynen över handeln med tobak, 
men även detaljhandeln med receptfria läkemedel. Socialnämnden är sålunda ansvarig tillsyns-
myndighet för handeln.  
 
Det faller sig därmed naturligt att socialnämnden tilldelas ansvaret även för tillsyn av handel av 
elektroniska cigaretter. För att tydliggöra socialnämndens tillsynsansvar föreslår kommunkontoret att 
tillsynsansvaret skrivs in i socialnämndens reglemente under Verksamhetsområde § 1. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 213, att socialnämnden utses som tillsynsmyndighet enligt lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, att revidering av socialnämndens 
reglemente antas samt att socialförvaltningen får i uppdrag att besvara länsstyrelsen i Norrbottens 
skrivelse. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
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§ 78    2016.0798  900 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2017, 
objekt Gironet, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  tilläggsbudgetera kommunkontoret år 2017 med 6,8 mnkr för objekt Gironet till nytt  

IV-nummer ”Migrering av gamla stadsnätet” inom kommunstyrelsens investeringsbudget 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-08-29 från kommunkontoret av vilken framgår att kunder på Kiruna 
kommuns gamla stadsnät måste migreras över till det nya stadsnätet Gironet. Detta måste ske på grund 
av föråldrad teknik i det gamla stadsnätet och att det blir kostnadsdrivande för Kiruna kommun att 
driva två parallella stadsnät.  
  
Kommunkontoret anhåller därmed medel på 6 800 000 kr för att kunna komma vidare. På grund av 
projektets komplexitet är det praxis att räkna med 15 % i oförutsedda poster för att kunna säkra upp 
gentemot händelser som inte kan förutses. 
 
Migreringen avser flytt av befintliga kunder från gamla stadsnätet till Gironet. Detta görs för att det 
gamla stadsnätet inte klarar av den nya tekniken. Regeringskravet på 1 Gbit/sek kommer inte att kunna 
uppnås för de befintliga kunderna i gamla stadsnätet utan migrering. Med Gironet kommer alla kunder 
få denna möjlighet.  
 
Kostnaden för migrering beräknas till: 
- Direkta kostnader  5 900 000 kr 
- Oförutsett (15 %)     900 000 kr 
Totala merkostnader  6 800 000 kr 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 230, att kommunkontoret tilläggbudgeteras år 2017 med 6,8 
mnkr för objekt Gironet till nytt IV-nummer ”Migrering av gamla stadsnätet” inom kommunstyrelsens 
investeringsbudget. 

 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 79    2016.1269  350 
 
 
Motion, Sänkt hastighet i Lannavaara 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anse motionen besvarad med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2017-02-20, § 16, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Thore Johansson (C) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bl a att i december 2016 inleds en större turistsatsning i Lannavaara och det 
kommer att vistas ett ganska stort antal turister i och kring byn. Förutom att turisterna ska uppleva den 
vackra byn och byns omgivningar, ska de också få prova på olika aktiviteter som inkluderar hundar, 
hästar, sparkar, slädar, snöskotrar och renar. 
 
Det blir ökad trafik, både biltrafik, sparkåkande och gående efter byns vägar. Dessutom är det sedan 
några år tillbaka utglesat med vägbelysning vilket också bidrar till trafikfaror. Hastighetsbegränsningen 
genom största delen av byn är idag 70 km/timme och i viss del av byn är det max 50 km/timme. 
 
Motionären föreslår 
 
att 40 km/timmen ska vara högsta tillåtna hastighet i hela byn. 
 
att om det inte är Kiruna kommun som är beslutande organ vad gäller den aktuella 

hastighetsnedsättningen föreslås att Kiruna kommun hos Trafikverket begär nedsättning 
av högsta hastigheten i hela Lannavaara by till 40 km/timmen 

 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-05-05 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilket framgår att kommunen har 
befogenhet att fatta beslut på samtliga vägar inom tättbebyggt område om det rör hastighetsgränser. 
Utanför tätbebyggt område har kommunen endast befogenhet att fatta beslut om hastighetsgräns på 
vägar där kommunen är väghållare. Lannavaara utgör inte tätbebyggt område och vägen är inte 
kommunal. Ändring av hastighetsgräns utanför tättbebyggt område på övriga vägar än kommunala 
beslutas av länsstyrelsen. Ansökan görs av den sökande (ej kommunen) genom att fylla i en blankett 
som sedan skickas till länsstyrelsen. När länsstyrelsen har fått in ansökan inhämtas ett yttrande från 
Kiruna kommun. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer ställa sig positiv till hastighetssänkningen i sitt 
yttrande.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 186, att motionen anses besvarad med hänvisning till 
stadsbyggnadsförvaltningens yttrande. 
 
Yrkande och beslutsgång 
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§ 79 forts    2016.1269  350 
 
 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Thore Johansson (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____  
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§ 80    2017.0183  900 
 
 
Motion, Trygghetsboende i redan färdiga hus på Skjutbaneområdet 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att  avslå motionen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2017-04-10, § 33, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Kenneth Paulsson (C) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bland annat att det idag saknas ett trygghetsboende i Kiruna. Ett trygghetsboende 
efterfrågas av många äldre och det skulle dessutom minska bostadsbristen i Kiruna. 
 
De tre nybyggda fastigheterna med totalt 72 stycken lägenheter på bostadsområde Jägarskolan, 
Hagelvägen 1 och Lerduvestigen 38-40 på gamla skjutbaneområdet står fortfarande i princip helt 
obebodda. Med vissa kompletteringar kan detta område bli attraktivt som trygghetsboende för de äldre. 
 
Många äldre bor ensamma i villor och om bara möjligheten fanns så skulle många gärna flytta till ett 
trygghetsboende. Samtidigt som de får ett bättre anpassat boende för sina behov så frigörs villor för 
exempelvis barnfamiljer och andra, och det sätter igång de så kallade flyttkedjorna. 
 
Åtgärden kräver givetvis kompletteringar i området som gör det mer attraktivt för de äldre såsom fina 
uteplatser, vandringsstråk och mer service. 
 
Motionären föreslår 
 
att  fullmäktige uppdrar åt Kirunabostäder AB att undersöka hos fastighetsägaren Svenska 

Studenthus AB om möjligheterna att göra om fastigheterna till trygghetsboende eller 
möjligheterna att köpa beståndet och själva inom Kiruna kommunkoncern och att göra 
om beståndet till ett trygghetsboende 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-04, § 187, att motionen avslås. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Kenneth Paulsson (C) och Doris Messner (SJVP)  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 81  
 
 
Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner: 
 
 - ”Begär omförhandling av GP‐2 avtalet med LKAB”, väckt av Gunnar Selberg (C) 
______  
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§ 82    2017.0001  900 
 
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Hanna Rannerud (S), Mäster Palmsgatan 9, 981 37 Kiruna utses till ersättare i  

e-nämnden 
 
att  utse Monica Sirén (S), Hjalmar Lundbohmsvägen 3, 981 36 Kiruna till revisor till 

Konstmuseet i Norr 
 
att bordlägga val av ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Mary Kangas (S)  
 
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 Arne Esberg (SJVP), Kuttainen 2578, 980 16 Karesuando till ersättare i 

Kirunabostäder AB efter Gert Hejdenberg (SJVP) 
 
att utse Arne Esberg (SJVP), Kuttainen 2578, 980 16 Karesuando till ersättare i Kiruna 

Näringsfastigheter AB efter Gert Hejdenberg (SJVP) 
 
att utse Bo Ek (SJVP), Biblioteksgatan 10, 981 31 Kiruna till ersättare i partiberedningen efter 

Gert Hejdenberg (SJVP) 
 
att utse Ulla Isaksson (SJVP), Skjutbanevägen 2, 980 10 Vittangi till ledamot i 

socialnämnden efter Gert Hejdenberg (SJVP) 
 
att utse Doris Messner (SJVP), Tågmästaregatan 10, 981 34 Kiruna till ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning efter Gert Hejdenberg (SJVP) 
 
att utse Ulf Isaksson (SJVP), Skjutbanevägen 2, 980 10 Vittangi till ersättare i 

överförmyndarnämnden efter Dick Vånsjö (SJVP) 
 
att utse Gunnar Bergman (V), Björkplan 2 D, 981 42 Kiruna till ersättare i kommunstyrelsen 

efter Marie Persson (V) 
 
att Gunnar Bergman (V), Björkplan 2 D, 981 42 Kiruna utses till ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd efter Marie Persson (V) 
 
att utse Lisbeth Isaksson (V), Schouggatan 9 A, 981 36 Kiruna till ledamot i miljö- och 

byggnämnden efter Marie Persson (V) 
 
att utse Siv Henriksson (V), Lina Hjortsgatan 5, 981 37 Kiruna till ersättare i 

partiberedningen efter Marie Persson (V) 
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§ 82 forts    2017.0001  900 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger kommunkontorets sammanställning över valbara uppdrag från och med 2017-09-04. 
 
Valbara uppdrag från och med 2017-09-04: 
- Ersättare till e-nämnden 
- Ledamot i partiberedningen efter Tommy Hjertberg (KNEG) 
- Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Tommy Hjertberg (KNEG) 
- Revisor till Konstmuseet i Norr (S) 
- Ersättare i Kirunabostäder AB efter Gert Hejdenberg (SJVP) 
- Ersättare i Kiruna Näringsfastigheter AB efter Gert Hejdenberg (SJVP) 
- Ersättare i partiberedningen efter Gert Hejdenberg (SJVP) 
- Ledamot i socialnämnden efter Gert Hejdenberg (SJVP) 
- Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Gert Hejdenberg (SJVP) 
- Ersättare i överförmyndarnämnden efter Gert Hejdenberg (SJVP) 
- Ersättare i kommunstyrelsen efter Marie Persson (V) 
- Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd efter Marie Persson (V) 
- Ledamot i miljö- och byggnämnden efter Marie Persson (V) 
- Ersättare i partiberedningen efter Marie Persson (V) 
- Ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Mary Kangas (S) 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2017-09-15, § 2, att ledamöter och ersättare antas enligt 
förslag.  
 
Vidare framgår av kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2017-09-15, § 3, att Dick Vånsjö 
(SJVP) anmäler Bo Ek (SJVP) till gruppledarersättare efter Gert Hejdenberg (SJVP). 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Dick Vånsjö (SJVP) 
 
att ändra val av ersättare i överförmyndarnämnden från Dick Vånsjö (SJVP) till Ulf Isaksson 

(SJVP)  
 
av  Sten Stridsman (V) 
 
att Gunnar Bergman (V), Björkplan 2 D, 981 42 Kiruna utses till ersättare i kommunstyrelsen 

efter Marie Persson (V) 
 
att Gunnar Bergman (V), Björkplan 2 D, 981 42 Kiruna utses till ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd efter Marie Persson (V) 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-09-19  30  
  

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 82 forts    2017.0001  900 
 
 
att Lisbeth Isaksson (V), Schouggatan 9 A, 981 36 Kiruna utses till ledamot i miljö- och 

byggnämnden efter Marie Persson (V) 
 
att Siv Henriksson (V), Lina Hjortsgatan 5, 981 37 Kiruna utses till ersättare i 

partiberedningen efter Marie Persson (V) 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag, Dick Vånsjös ändringsyrkande 
och Sten Stridsmans yrkanden 
_____   
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§ 83 
 
 
Anmälan av gruppledare 
 
 
Sten Stridsman (V) anmäler följande gruppledare för Vänsterpartiet: 
 
- Siv Henriksson (V), gruppledare efter Marie Persson (V) 
______  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-09-19  32  
  

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 84    2017.0674  900 
 
 
Fråga, RKM:s underleverantörer för färdtjänst och sjukresor 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse frågan besvarad 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2017-05-29, § 61, att rubricerade fråga väckt av Gunnar Selberg (C) ställd  
till kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) besvaras vid nästkommande kommunfull-
mäktiges sammanträde då ordföranden inte är närvarande vid dagens möte. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande 
 
Yttrande i kommunfullmäktige: Kristina Zakrisson (S) och Gunnar Selberg (C) 
_______ 
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§ 85    2017.0678  900  
 
 
Interpellation, Verksamhet på Kiruna avfallsanläggning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  rubricerade interpellation, ställd till kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) 

av Henry Emmoth (MP), ska besvaras vid nästa sammanträde 
______   
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§ 86    2017.0996  900 
 
 
Interpellation, Vem har satt sig över kommunfullmäktige 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  rubricerade interpellation, ställd till kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) 

av Gunnar Selberg (C), ska besvaras vid nästa sammanträde 
_____ 
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