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KALLELSE
2017-03-31

1 (2)

Kommunfullmäktige
Tid:

2017-04-10, 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 (SL) och (KD)
Bil nr Dnr

Ärenden

§ nr

1

Avsägelser

1

17/1

§ 20

2

Röstsammanräkning

2

17/1

§ 21

3

Information om stadsomvandlingen

12/1245

utgår

Ks 170227
4

§ 65

Inbjudan att ingå i gemensam e-nämnd för Norrbottens
län

4

12/1356

§ 22

5

§ 66

Förslag till budget år 2017, Karesuandoskogsallmänningen

5

16/1373

§ 23

6

§ 67

Taxor gällande Gironet, kommunkontoret

6

16/898

§ 24

2 (2)
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7

§ 88

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen
(SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 2016,
socialnämnden, delgivning

7
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§ 25

8

§ 89

Internbanken, Kreditlimit 2017

8

17/286

§ 26

9

§ 94
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vård- och omsorgsboende på Termiten 1, Movägen

9
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§ 27

10

Revisionsberättelse 2016

10

11

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

Ks 170403

12

§ 96

Årsredovisning 2016

§ 28
§ 29

12

17/174

§ 30

Ks 170227
Motion

13
a

§ 52

Säg upp avtalet med RKM, väckt av Gunnar Selberg (C)

13a 16/200

§ 31

Bygg vändplats/parkeringsplats längs Nikkaluoktavägen, väckt av Kenneth Paulsson (C)

13b 16/1147

§ 32

c

Överlämnande av motioner

13c

§ 33

14

Val

14

Ks 170320
b

§ 80

17/1

§ 34

Thomas Määttä (S)
Kommunfullmäktiges vice ordförande

Anmälan av gruppledare

Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal.
Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym

§ 35

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

2017.0001

Sida
2

900

Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Frida Kullebjörks (FI) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

att

godkänna Frida Kullebjörks (FI) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen

att

godkänna Frida Kullebjörks (FI) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott tillika krisledningsnämnd

att

godkänna Frida Kullebjörks (FI) avsägelse som ledamot i partiberedningen

att

godkänna Frida Kullebjörks (FI) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning

att

godkänna Helena Partapuolis (SL) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

att

godkänna Helena Partapuolis (SL) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen

att

godkänna Helena Partapuolis (SL) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott tillika krisledningsnämnd

att

godkänna Helena Partapuolis (SL) avsägelse som ersättare i miljö- och byggnämnden

att

godkänna Helena Partapuolis (SL) avsägelse som ersättare i partiberedningen

att

godkänna Helena Partapuolis (SL) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning

att

godkänna Helena Partapuolis (SL) avsägelse som ledamot i valnämnden

att

godkänna Marita Markusbackas (S) avsägelse som ledamot i socialnämnden från och med
2017-06-18

att
______

godkänna Carina Johnssons (M) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

2017.0001

Sida
3

900

Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2017-03-28 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ledamot i
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2018 efter Frida Kullebjörk, Feministiskt
initiativ, har utsetts Lisa Ryhänen, Feministiskt initiativ.
Vidare framgår av beslutet att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14
oktober 2018 efter Lisa Ryhänen, Feministiskt initiativ, har utsetts Emma Bergman, Feministiskt
initiativ.
Föreligger beslut 2017-03-28 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ledamot i
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2018 efter Helena Partapuoli, Samelistan, har
utsetts Åsa Blind-Berg, Samelistan.
Vidare framgår av beslutet att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14
oktober 2018 efter Åsa Blind-Berg, Samelistan, har utsetts Cecilia Simma, Samelistan.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

2012.1356

Sida
4

903

Inbjudan att ingå i gemensam E-nämnd för Norrbottens län
Kommunfullmäktige beslutar
att

Kiruna kommun ska ingå i Norrbottens e-nämnd

att

kommunfullmäktige utser en ordinarie ledamot och en ersättare till e-nämnden

att

kostnaden om 133 700 kr belastar kommunstyrelsens medfinansieringar, det numera
avvecklade Lumioraprojektet (Polycom)

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-01-11 från kommunkontoret av vilken framgår att Kommunförbundet
Norrbottens styrelse beslutade 2012-12-13 att rekommendera länets samtliga kommuner att ingå i den
gemensamma E-nämnd som bildats i Norrbotten. Vid inrättande av den gemensamma E-nämnden för
Norrbottens kommuner valde Kiruna kommun att inte gå med i samarbetet.
Kommunkontoret bedömer nu att Kiruna kommun bör gå med i Norrbottens E-nämnd. Det som
bidragit till ett förändrat ställningstagande är främst samverkan inom E-hälsa, gemensamma
upphandlingar av system och tjänster inom IT-området. Kostnaden för att delta i Norrbottens E-nämnd
beräknas utifrån invånarantal och kommunens kostnad för att delta i samverkan för 2017 är 133 700 kr,
kostnaden tas från det numera avvecklade Lumioraprojektet (Polycom) som finns i kommunstyrelsens
budget. Därutöver tillkommer kostnader för de projekt kommunen väljer att delta inom. Projektkostnader beräknas utifrån invånarantal i dom kommuner som väljer att delta i respektive projektet.
Varje kommun har en representant i e-nämnden. Kommunfullmäktige ska således utse en representant
och en ersättare.
En gemensam nämnd är en nämnd som fullgör kommunens uppgifter i samverkan med andra
kommuner. Nämnden har samma ställning gentemot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som
andra kommunala nämnder. En förutsättning för bildandet av en gemensam nämnd är att de uppgifter
som överlämnas till nämnden är gemensamma för samtliga samverkande kommuner och landsting.
E-nämnden har som uppgift att ansvara för sådana särskilda specificerade uppdrag inom utveckling av
E-samhället som lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden
accepterat genom särskilt beslut.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-27, § 65, att Kiruna kommun ska ingå i Norrbottens e-nämnd, att
kommunfullmäktige utser en ordinarie ledamot och en ersättare till e-nämnden samt att kostnaden om
133 700 kr belastar kommunstyrelsens medfinansieringar, det numera avvecklade Lumioraprojektet
(Polycom).
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

2012.1356

Sida
5

903

av

Niklas Sirén (V) med bifall av Gunnar Bergman (V), Roger Suup (S) och Stefan Sydberg
(M)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Henry Emmoth (MP)

att

kommunstyrelsens förslag avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C) och Thore Johansson (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs m fl avslagsyrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

2016.1373

488

Förslag till budget år 2017, Karesuandoskogsallmänningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Karesuandoskogsallmänningens förslag till budget för år 2017

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag till budget 2017 för Karesuandoskogsallmänning enligt nedanstående
sammanfattning (tkr):
Inkomster
Räntor, Bank, Obligationer, Aktie
Jaktavgift
Försäljning/Ersättningar
Summa inkomster
Utgifter
Förvaltningskostnader:
Ordförandearvode
Vice ordförandearvode
Revisorarvode
Resor, traktamente, styrelsesammanträden
Kontorshyra
Bokföring, bokslut
Medlemsavgift Norrbottensallmänningars förbund
Representation
Kontorsmaterial
Arbetsgivaravgift
Försäkringar
Telefon
Övriga oförutsedda
Summa förvaltningskostnader
Vinterplogning, tillsyn och avsyn, stämpling m m
Skogsvård
Plantering, markberedning, röjning
Underhåll
Skogsvägar/anläggande av ny skogsväg samt ny
grustäkt
Byggnader
Avskrivningar
Inventarier
Byggnader
Skogsvägar
Summa utgifter
Justerandes sign

20 000
30 000
6 490 000
6 540 000

25 000
5 000
2 120
60 000
8 400
30 000
4 500
1 500
20 000
2 500
15 000
174 020
25 000
300 000
925 000
15 000
5 000
3 000
1 273 000
Utdragsbestyrkande

Sida
6
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§ 23 forts
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2017-04-10

2016.1373

Sida
7

488

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-27, § 66, att Karesuandoskogsallmänningens förslag till budget för
år 2017 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Niklas Sirén (V) med bifall av Thore Johansson (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Henry Emmoth (MP), Rune Lans (C) och Stefan Sydberg (M)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

2016.0898

Sida
8

900

Taxor gällande Gironet, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

villkora taxa nr 5 med tre månaders karenstid:
Nr

Moms

2017 (kr)
exkl
inkl
moms moms

Avdelning/Enhet

Taxa – Avgift (Beteckning på taxa/avgift)

5

IT-avdelningen/
Gironet

*

Anslutningsavgift
villor

Flytt till annan fastighet med aktivt abonnemang,
Per månad
karenstid 3 månader*
enligt taxa 2 25 % Taxa 2
Anslutningsavgiften är knuten till själva fastigheten och inte till personen/kunden vilket innebär
att kunden inte kan "ta med sig" anslutningsavgiften till en annan fastighet vid exempelvis flytt.
Vid flytt till en fastighet som haft ett aktivt abonnemang behöver anslutningsavgift inte betalas
om nytt abonnemang tecknas inom tre månader efter att tidigare abonnemang avslutats.

att

fastställa taxor enligt nedan:
Nr

Moms
Avdelning/Enhet Taxa - Avgift (Beteckning på taxa/avgift)

2017
exkl
moms

(kr)
inkl
moms

IT-avdelningen/
Gironet

Efteranslutningskostnad av villa efter att
utbyggnadsområdets erbjudande tagit slut

Engångskostnad

25 %

6 000

7 500

IT-avdelningen/
Gironet

Anslutningsavgift för företagsfastigheter, öppna
modellen

Engångsavgift

25 %

7 500

9 375

att

taxorna gäller från 2017-05-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelser 2017-02-06 från kommunkontoret av vilken framgår att taxorna för Gironet
behöver kompletteras för att möta kundernas behov samt utifrån kommunkontorets erfarenhet från
genomfört arbete. Styrgruppen för Gironet har tagit fram taxeförslag för efteranslutning samt för
företagsfastigheter.
Villkoret i taxa nr 5 är till för att kunden ska vid flytt ha tid att aktivera den nya fastighetens abonnemang, under försättning att den nya fastigheten redan har ett aktivt abonnemang. Om det finns en
pågående abonnemang i fastigheten fortsätter kunden att betala månadsavgiften på 50 kr. Om inte
fastigheten har ett aktivt abonnemang kommer kunden att få betala en anslutningskostnad på 2 000 kr.
Om en kund vill ansluta sig till Gironet efter att erbjudandetiden gått ut för området, men innan
utbyggnationen har avslutats, kan kunden efteransluta sig till en kostnad om 6 000 kr exklusive moms.
I dagsläget finns ingen möjlighet att ansluta sig till nätet om utbyggnationen avslutats i området.
En företagsfastighet utanför det västra industriområdet men i aktuellt utbyggnadsområde får en
anslutningsavgift på 7 500 kr exklusive moms, i denna kostnad ingår en schablonberäkning för
schakt/drag och anslutning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

2016.0898

Sida
9

900

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-27, § 67, att taxa nr 5 villkoras med tre månaders karenstid, att
taxor fastställs enligt förslag samt att taxorna gäller från 2017-05-01.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Niklas Sirén (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Thore Johansson (C), Kenneth Paulsson (C) och Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-10

2016.0661

Sida
10

700

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut
2016, socialnämnden, delgivning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger socialnämndens protokoll 2017-01-24, § 38, av vilket framgår att nämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut som inte kunnat verkställas
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilken typ av insatser
besluten gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen
skall ske en gång per kvartal.
Beslut som ej verkställts inom 3 månader ska varje kvartal rapporteras till tillsynsmyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunerna är enligt lag skyldiga att verkställa beslut inom
rimlig tid. Om detta inte sker har IVO möjlighet att ansöka om sanktionsavgifter genom Förvaltningsrätten.
I statistikrapport för kvartal 3 2016 har sammanlagt 15 ärenden inrapporterats, vilket innebär att
verkställighet dröjt 3 månader eller mer från datum då beslut beviljades. Två ärenden avser bostad med
särskild service för vuxna enligt LSS, ett ärende avser kontaktperson enligt LSS och 12 ärenden avser
särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL.
Socialnämnden föreslår
att

statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2017-03-20, § 88, att sammanställningen och redovisningen delges
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Internbanken, Kreditlimit 2017
Kommunfullmäktige beslutar
att

hålla den totala kreditlimiten oförändrad på 1 731 mnkr

att

omfördela kreditlimiten inom koncernen till 731 mnkr för Kiruna kommun, 600 mkr för
Kirunabostäder AB och 400 mkr för Tekniska verken i Kiruna AB

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-02-02 från kommunkontoret av vilken framgår att för 2016 har kommunfullmäktige fastställt kreditlimiten för internbanken till totalt 1 731 mnkr, vilket utgör ramen för hur
mycket kapital internbanken kan låna upp och vidare utlåna i koncernen.
Under 2017 beräknas det inte uppstå ett kapitalbehov i koncernen som överstiger detta och kreditlimiten rekommenderas att hållas oförändrad. Däremot behöver kommunen fördela om limiterna inom
koncernen för att täcka upp kommunens prognostiserade lånebehov centralt. Främst beror detta på
utbyggnation av stadsnätet Gironet och år 2018 kommer kommunen även få ökade investeringskostnader för länskonstmuseum.
Föreligger protokoll 2016-11-23, § 138:4, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att
styrelsen beslutar att godkänna framlagd kreditlimit år 2017 för Tekniska Verken i Kiruna AB och lägga
den till handlingarna.
Föreligger protokoll 1/2017, § 14, från Kirunabostäder AB av vilket framgår att styrelsen beslutar att
godkänna Kiruna kommuns sänkning av Kirunabostäders kreditlimit i internbanken från 630 mnkr till
600 mnkr.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2017-03-20, § 89, att den totala kreditlimiten hålls oförändrad på
1 731 mnkr samt att kreditlimiten omfördelas inom koncernen till 731 mnkr för Kiruna kommun,
600 mkr för Kirunabostäder AB och 400 mkr för Tekniska verken i Kiruna AB.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Niklas Sirén (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anhållan om tilläggsbudgetering investeringsmedel för vård- och omsorgsboende på
Termiten 1, Movägen
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja medel om 1,8 mnkr till befintligt investeringsobjekt Nytt vård och omsorgsboende
Termiten 1, nytt IV-nr

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-03-14 från kommunkontoret av vilket framgår att ett nytt vårdomsorgsboende
är byggt vid Movägen på Lomboloskolans tidigare plats. Byggnaden är färdigställd så till vida att den är
tagen i drift. Trots detta så finns det en del kvarvarande arbeten som behöver utföras och kontraktet
med entreprenören är inte slutreglerad.
Befintligt IV-nr är avslutat i samband med årsavstämningen 2016/2017 och objektet lämnade ett
överskott till kommunstyrelsen. Kommunkontoret begär nu kompletterande medel om 1,8 mnkr för att
slutföra investeringsprojektet på befintligt investeringsobjekt Nytt vård och omsorgsboende Termiten 1,
nytt IV-nr.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2017-03-20, § 94, att medel om 1,8 mnkr beviljas till befintligt
investeringsobjekt Nytt vård och omsorgsboende Termiten 1, nytt IV-nr.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Niklas Sirén (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Revisionsberättelse 2016
Kommunstyrelsen beslutar således
att

lägga revisionsberättelsen för år 2016 med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger av Kiruna kommuns revisorer upprättad revisionsberättelse för år 2016 inklusive
granskningsrapport och revisionsrapport för de kommunala bolagen.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande. Revisorerna har
i sina prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och risk samt
omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året.
Revisorerna bedömer sammantaget
- att styrelsen och nämnderna, undantaget överförmyndarnämnden, i huvudsak har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- att styrelsernas och nämndernas interna kontroll, undantaget överförmyndarnämnden, i stort har
varit tillräcklig
- att överförmyndarnämnden har ett behov av att bl a utveckla styrning och kontroll för att säkerställa
en ändamålsenlig verksamhet, vilket vi avser att följa upp under kommande år
- att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen
- att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad
enligt god redovisningssed
- att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i såväl det
finansiella som i det verksamhetsmässiga perspektivet
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2016 samt tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2016
godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Vice ordförande Sören Sidér (SJVP) kommunens revisorer, Kenneth
Paulsson (C), Thore Johansson (C), Gunnar Bergman (V), Henry Emmoth (MP), Niklas Sirén (V), Peter
Stenberg (KD), Katarina Hjertell (C) och Stefan Sydberg (M)
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om revisionsberättelsen för år 2016 läggs med beaktande till
handlingarna
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Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja kommunstyrelsen och nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

Beskrivning av ärendet
Föreligger av Kiruna kommuns revisorer upprättad revisionsberättelse för år 2016. Revisorerna
tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för år 2016 samt tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Vice ordförande Sören Sidér (SJVP) kommunens revisorer och Henry
Emmoth (MP)
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder beviljas
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning 2016
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisning för redovisningsåret 2016

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag till Kiruna kommuns årsredovisning 2016 inklusive kommunens borgensåtaganden.
Koncernen visar ett resultat på 12,5 mnkr vilket är 2 280,5 mnkr lägre jämfört med föregående år.
Föregående år var ett speciellt år då hela Gruvstadspark2 avtalet togs på resultatet vilket gör att
avvikelsen blir kraftig. Sammantaget årligt resultat under femårsperioden 2012-2016 är i koncernen
2 704 mnkr varav 2 557 mnkr i kommunen. Motsvarande siffror perioden 2011-2015 är i koncernen 2
767 mnkr varav 2 643 mnkr i kommunen.
I koncernen minskar verksamhetens intäkter med 2 337 mnkr och kostnaderna minskar med 51 mnkr,
totalt en nettokostnad på -1 441 mnkr. År 2014 blev delar av skadeståndsersättningen i Gruvstadspark2
avtalet med LKAB utbetalad och resterande kostnadsförts 2015 då de sista köpeavtalen som regleras i
huvudavtalet blev klara. Dessa svängningar fortsätter så länge stadsomvandlingen pågår och innebär
fortsättningsvis både stora plus och minus.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2017-04-03, § 96, att fastställa årsredovisning för redovisningsåret 2016
efter redaktionella justeringar. Kommunstyrelsen föreslår vidare att årsredovisning för redovisningsåret 2016 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Niklas Sirén (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Henry Emmoth (MP), Katarina Hjertell (C), Gunnar Bergman (V),
Peter Stenberg (KD), Gunnar Selberg (C), Sten Nylén (S), Thore Johansson (C) och Rune Lans (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Säg upp avtalet med RKM
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2016-04-11, § 43, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Gunnar Selberg (C), Kenneth Paulsson (C) och Lars-Åke Mukka (C) väckt motion i rubricerat
ärende.
Av motionen framgår bl a att i början av 2015 beslutade kommunledningen att överlåta upphandlingen
av färdtjänst till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Luleå. Motionärerna var emot då
Kiruna kommun har en egen kompetent organisation för upphandling, varför då flytta detta uppdrag
till Luleå?
Det argument som framfördes för att flytta över detta till RKM var att RKM hade mer generösa villkor
för brukarna, vilket är ett synnerligen tunt argument. Om Kiruna kommun anser att RKM:s villkor är
bättre så är det inte mer komplicerat än att Kiruna kommun gör sin upphandling med samma villkor
som RKM.
Idag är upphandlingen gjord av RKM och leverantör till färdtjänsten blev ett Luleåbaserat företag.
Enligt motionärerna har kvaliteten på tjänsten för brukarna dramatiskt försämrats med väldigt långa
väntetider, bilar utan alkolås, bilar utan trafiktillstånd, bilar utan taxameter, obehöriga förare etc.
Dessutom har stora tveksamheter funnits beträffande betalningskrav mot brukarna. Ovanpå alla de
kvalitativa försämringarna för brukarna blev dessutom färdtjänsten enligt uppgift ca 1 000 000 kr
dyrare under år 2015.
Motionärerna föreslår
att Kiruna kommun säger upp avtalet med RKM och återtar upphandlingen i egen regi
Hantering av ärendet
Föreligger reviderat yttrande 2017-02-15 från kommunkontoret av vilket framgår att kommunens avtal
med Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) gäller tills vidare med en uppsägningstid på 1 år från
uppsägningsdatum. Kommunkontoret kan konstatera att, i samband med övergången till avtalet med
RKM kring årsskiftet 2015/2016, var kvalitén på färdtjänsten sämre än vad som kunde förväntas. Enligt
socialförvaltningen är problemen åtgärdade.
Kvalitén på färdtjänsten bedöms nu vara minst lika god som innan bytet av leverantör och kostnaden
per färdtjänstresa är lägre för 2016 jämfört med tidigare år och samåkningsgraden är högre, vilket är
positivt ur miljösynpunkt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Avtalet med Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) omfattar två områden: beslut om rätt till
färdtjänst samt att tillhandahålla färdtjänst för kommunens invånare. Överenskommelsen trädde ikraft
2015-07-01 och gäller tills vidare med 12 månaders uppsägningstid. RKM upphandlar färdtjänst för
Kiruna kommuns räkning och nuvarande avtal började formellt löpa 2016-01-01 och leverantörer är
Fyra vindar AB, Serviceresor i Norr samt Transport i Norrland. Fyra vindar AB levererar färdtjänst i
östra kommundelen och var underleverantör för färdtjänst även innan övergången till RKM. Serviceresor i Norr är ett nystartat dotterbolag till länstrafiken och de har fem mindre tillgänglighetsanpassade
bussar som trafikerar Kiruna centralort och Vittangi. Kiruna är en av 12 kommuner i länet som är
anslutna till RKM. Boden och Piteå kommun är inte anslutna.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-27, § 52, att motionen avslås.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Thore Johansson (C) med bifall av Lilly Rönnebro (KIP)

att

motionen bifalles

av

Niklas Sirén (V) med bifall av Roger Suup (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Kenneth Paulsson (C), Thore Johansson (C), Gert Hejdenberg (SJVP),
Katarina Hjertell (C) och Sten Nylén (S)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Thore Johanssons m fl yrkande under proposition
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Thore Johanssons mf l yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 22 ja-röster, 11 nej-röster och en avstår i enlighet med bilagd voteringslista
____

Justerandes sign
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Motion, Bygg vändplats/parkeringsplats längs Nikkaluoktavägen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens yttrande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2016-11-28, § 132, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Kenneth Paulsson (C) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår att motionären ser ett problem om man kommer med ett långt ekipage och
behöver vända när man kommer ut ur rondellen på nya Nikkaluoktavägen. Om man behöver vända
måste man köra 5 km innan man kan ta infarten mot LKAB där går det att vända om trafikflödet är
minimalt.
Det finns inga parkeringsfickor efter nya vägen vilket motionären också anser är ett problem. Det finns
skoterled på höger sida (om man kommer från Kirunahållet) och med detta förslag skulle det vara
möjligt för skoterfolket att lasta av sina snöskotrar för att ta sig ut på skoterleden över dagen.
Med anledningen av ovanstående föreslår motionären
att

Kiruna kommun tillskriver Trafikverket om byggande av en vändplats för lastbilar samt
parkeringsplats för snöskoterfolket ca 500 meter in på nya Nikkaluoktavägen väg 870
efter rondellen, samt någon parkeringsficka efter vägen på lämpligt ställe (OBS! Med
detta anser motionären ej att det ska vara parkeringsplats för lastbilar, det går att skylta
att det är förbud att parkera lastbilar, som visats sig vara ett stort problem i Kiruna
tidigare)

Hantering av ärendet
Föreligger yttrande 2017-02-02 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilket framgår att Trafikverket
påbörjade arbetsplanen för den nya sträckningen av väg 870 under vintern 2011. Den nya vägen
sträcker sig från bro över ny järnväg vid Råtsitriangeln och ansluter till Lombololeden med en
cirkulationsplats, en sträcka på totalt 6,7 kilometer. Vägen invigdes 2015-09-01. Ombyggnaden av väg
870 är utformad enligt VGU (Krav för vägars och gators utformning).
Rastanläggningar och vändplatser regleras i VGU Sidoanläggningar, Trafikverkets publikation
2004:80, där man kan läsa följande:
Kapitel 2, Rastanläggningar
”Rastanläggning kan utföras som endera av två principiellt skilda typer: • rastficka, • rastplats
Med hänsyn till trafikanternas benägenhet att utnyttja rastanläggningar bör en genomsnittlig restid på
ca 20 minuter mellan två på varandra följande anläggningar vara acceptabel. Denna rastbenägenhet är
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särskilt tydlig längs vägar med långväga trafik. På nationella vägar bör rastplatser finnas med högst 30
minuters restid emellan.”
Kapitel 6, Vändplatser och överledningsplatser
”Driftvändplatser anläggs vid behov för att väghållnings- och utryckningsfordon ska kunna vända utan
att behöva åka till nästa trafikplats. Eftersom användandet i sig utgör en risk för trafiken på vägen ska
körstrategier utformas och driftvändplatser lokaliseras så att antalet driftvändplatser minimeras.
Driftvändplatser bör inte anläggas där avståndet är mindre än 3 km till närmaste annan
vändmöjlighet.”
Kommunstyrelsen beslutar 2017-03-20, § 80, att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillskriva
Trafikverket och påtala dem på behovet av vändplats för långa transporter. Kommunstyrelsen föreslår
vidare att motionen anses besvarad med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Kenneth Paulsson (C) och Niklas Sirén (V)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Överlämnande av motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att

till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner:
- ”Trygghetsboende i redan färdiga hus på Skjutbaneområde”, väckt av Kenneth Paulsson
(C)

_____

Justerandes sign

- ”Fler islador i Kiruna för ungdomar som vill spela hockey”, väckt av Lilly Rönnebro
(KIP)

Utdragsbestyrkande
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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

utse Gunilla Kangas (FI), Ripvägen 41, 981 41 Kiruna till ersättare i Kirunabostäder AB
efter Agneta Andersson (FI)

att

utse Gunilla Kangas (FI), Ripvägen 41, 981 41 Kiruna till ersättare i Kiruna
Näringsfastigheter AB efter Agneta Andersson (FI)

att

utse Lisa Ryhänen (FI), Tuolluvaaravägen 6B, 981 41 Kiruna till ersättare i
kommunstyrelsen efter Frida Kullebjörk (FI)

att

utse Lisa Ryhänen (FI), Tuolluvaaravägen 6B, 981 41 Kiruna till ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd efter Frida Kullebjörk (FI)

att

utse Lisa Zakrisson (FI), Bromsgatan 26C, 981 36 Kiruna till ledamot i partiberedningen
efter Frida Kullebjörk (FI)

att

utse Lisa Zakrisson (FI), Bromsgatan 26C, 981 36 Kiruna till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning efter Frida Kullebjörk (FI)

att

utse Siv Henriksson (V), Lina Hjortsgatan 5, 981 37 Kiruna till ersättare till Konstmuseet i
Norr

att

bordlägga val av revisor till Konstmuseet i Norr (S)

att

utse Per-Gustav Idivuoma (SL), Fäbodplatsen 21, 980 13 Lannavaara till ersättare i
kommunstyrelsen efter Helena Partapuoli (SL)

att

utse Åsa Blind-Berg (SL), Lars Janssonsgatan 7A, 981 34 Kiruna till ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd efter Helena Partapuoli (SL)

att

utse Lars Jonas Kemi (SL), Idivuoma 2326, 980 16 Karesuando till ersättare i miljö- och
byggnämnden efter Helena Partapuoli (SL)

att

utse Lars Jonas Kemi (SL), Idivuoma 2326, 980 16 Karesuando till ersättare i
partiberedningen efter Helena Partapuoli (SL)

att

utse Cecilia Simma (SL), Lappgatan 23A, 981 35 Kiruna till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning efter Helena Partapuoli (SL)
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att

utse Cecilia Simma (SL), Lappgatan 23A, 981 35 Kiruna till ledamot i valnämnden efter
Helena Partapuoli (SL)

att

bordlägga val av ledamot i socialnämnden från och med 2017-06-18 efter Marita
Markusbacka (S)

_______

Justerandes sign
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§ 35
Anmälan av gruppledare
Feministiskt Initiativ anmäler följande gruppledare:
- Lisa Ryhänen (FI), gruppledare efter Frida Kullebjörk (FI)
- Lisa Zakrisson (FI), gruppledarersättare efter Lisa Ryhänen (FI)
______

Justerandes sign
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