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NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 12 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

30 1
2017-02-20, kl 13.00-17.07 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

S Kristina Zakrisson I I

S Kenneth Stålnacke  -

S Elisabeth Persson Holmdén I I

S Roger Suup I I

S Sirpa Bäckström I I

S Sten Nylén I I

S Ann-Kristin Nilsson  -

S Thomas Määttä I I

S Ashkan Ekhtiari I I

S Siv Gunillasson I I

S Kenneth Nilsson I I

S Marianne Baas  -

S Jan-Erik Nygren I I

S Viveca Kohkoinen I I

S Jonas Stålnacke I I

V Niklas Sirén I I

V Siv Henriksson  -
§§ 1-6

V Marie Persson §§ 8-19 I I

V Gunnar Bergman I I

M Stefan Sydberg justerare I I

M Mattias Abrahamsson I I

SL Per-Gustav Idivuoma I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 12 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

30 1
2017-02-20, kl 13.00-17.07 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

SL Helena Partapuoli  -

FI Frida Kullebjörk  -

C Gunnar Selberg I avs tår

C Annica Henelund I avs tår

C Thore Johansson I avs tår

C Rune Lans I avs tår

C Karin Uusitalo  -

C Mats Holmström  -

C Katarina Hjertell §§ 9-19 I avs tår

C Kenneth Paulsson I avs tår

C Andreas Wahlberg  -

C Åsa Holmdahl I avs tår

C Lars-Åke Mukka  -

C Anna Lans  -

C Göran Johansson I avs tår

SJVP Dick Vånsjö I I

SJVP Doris Messner I I

SJVP Gert Hejdenberg I I

KNEG Jari Söyrinki  -

KIP Lilly Rönnebro I I

MP Henry Emmoth justerare I I

KD Svante Pounu I I

 - Peter Aldenlöv I I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 12 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

30 1
2017-02-20, kl 13.00-17.07 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

S Hanna Rannerud IR I

S Håkan Bäckström IR I

S Maivor Johansson IR I

S Jan Sydberg I

S Emilia Töyrä  -

S Anders Tano I

S Roland Holmdén  -

S Nina Jatko Töyrä  -

V Lena Tjäder  -

V Sten Stridsman IR I

M Therese Alsterdal  -

M Carina Johnsson  -

SL Åsa Sikku  -

SL Lars Jonas Kemi IR I

FI Lisa Ryhänen IR I

FI Lisa Zakrisson I

C Kärstin Gustafsson IR avs tår

C Birgitta Stålnacke  -

C Per Esko  -

C Jennie Martinez  -

C Peter Scherman  -

C Robert Larsson  -

C Tyko Lampa  -

SJVP Bo Ek I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ 12 §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

30 1
2017-02-20, kl 13.00-17.07 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

SJVP Birgitta Pounu I

KNEG Nathalie Eliasson  -

KNEG Patrik Tuoremaa  -

KIP Margaretha Haapalahti I

KIP Kenneth Eriksson  -

SD

MP Timo Vilgats  -

MP Per Nilsson  -

KD Laila Hetta I

KD Peter Stenberg  -



KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2)
KOMMUNKONTORET 2017-02-10

Kommunfullmäktige

Tid: 2017-02-20, kl 13.00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset, Kiruna

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.15 i kommunstyrelsens 
sessionssal, Stadshuset
Den som inte har möjlighet att delta i gruppsammanträdet skall meddela detta
till Sten Nylén per mail: snn@kommun.kiruna.se senast torsdagen före 
sammanträdet.

Vänsterpartiet sammanträder kl 08.30 i Niklas Siréns kontor i Stadshuset
och ansluter kl 09.30 för sammanträde med (S, M, SL, FI)

Moderaterna, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder 
tillsammans med (S, V) kl 09.30 i kommunstyrelsens sessionssal

Centerpartiet sammanträder kl 09.00 i Socialens sammanträdesrum, 
Stadshuset

Sjukvårdspartiet sammanträder kl 09.00 i Parlatoriet, Stadshuset

Till dagens sammanträde väljs justerare från (SL)  och  (MP)

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Avsägelser 1 16/41 § 1
17/1

2 Röstsammanräkning 2 16/41 § 2

3 Ändring av sammanträdesdag för kommunfullmäktige 16/709 utgår
2017

Ks 161205

4 § 317 Livsmedelstaxa 2017, miljö- och byggnämnden 4 16/482 § 3

5 § 328 Redovisning av verkställd motion 5 16/185 § 4

Ks 170130

6 § 4 Delårsbokslut 2016, Regionala kollektivtrafik- 6 16/1368 § 5
myndigheten



2 (2)

7 § 13 Utredning och förslag till tillägg i VA-taxan med 7 13/398 § 6
anledning av sprinkleranslutningar, kommunkontoret

8 § 17 Kommunstyrelsens taxor, uppdragsverksamhet 8 16/898 § 7
fritid, Tarfalahallen

9 § 25 Kommunstyrelsens investeringsobjekt Stadsomvandling 9 16/798 § 8
2017-2019

10 §28 Revidering av Finanspolicy i Kiruna kommunkoncern, 10 17/128 § 9
kommunkontoret

11 § 32 Redovisning av verkställd motion 11 17/51 § 10

12 § 47 Strategi för digitalisering och digitala tjänster, 12 11/1092 § 11
kommunkontoret

13 § 48 Anhållan om tilläggsbudgetering 2017, investerings- 13 17/131 § 12
medel och funktioner i nya Stadshuset, kommunkontoret

14 § 49 Budgetdirektiv 2018-2020 14 17/119 § 13

15 § 50 Pågående arbeten investeringar 2016, kommunkontoret 15 17/134 § 14

Ks 161205

16 Medborgarförslag

a § 309 Miljögifter och farliga kemikalier i förskolor, väckt av 16a 14/1037 § 15
Sara Thuuri och Björn Pettersson Thuuri

b Överlämnande av motioner 16b § 16

17 Val 17 17/1 § 17

18 Information om stadsomvandlingen 18 12/1245 § 19

Thomas Määttä (S)
Kommunfullmäktiges vice ordförande

Fråga, Markanvändning mellan turism och renskötsel 17/229 § 18

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

 
 
 
 
§ 1    2016.0041  900 
    2017.0001 
 
Avsägelser 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Inez Raattamaas (SJVP) avsägelse som ledamot i Lapplands gymnasium 
 
att godkänna Inez Raattamaas (SJVP) avsägelse som nämndeman vid Gällivare tingsrätt 
 
att godkänna Stina Hardells (V) avsägelse som nämndeman vid Gällivare tingsrätt 
 
att godkänna Katarina Sundbaum Funcks (C) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 
 
att godkänna Katarina Sundbaum Funcks (C) avsägelse som revisorersättare i Malmfältens 

folkhögskola 
 
att godkänna Katarina Sundbaum Funcks (C) avsägelse som ledamot i valnämnden 
 
att godkänna Agneta Anderssons (FI) avsägelse som ersättare i Kirunabostäder AB 
 
att godkänna Agneta Anderssons (FI) avsägelse som ersättare i Kiruna Näringsfastigheter AB 
 
att godkänna Siv Gunillassons (S) avsägelse som ombud i Kiruna Samegård 
_____ 
 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-02-20  3  
  

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 2   2017.0001  900 
       
 
Röstsammanräkning  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2017-01-11 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ledamot i 
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2018 efter Katarina Sundbaum Funck, 
Centerpartiet, har utsetts Göran Johansson, Centerpartiet.  
 
Vidare framgår av beslutet att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 
oktober 2018 efter Göran Johansson, Centerpartiet, har utsetts Tyko Lampa, Centerpartiet. 
______ 
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§ 3    2016.0482  900 
 
 
Livsmedelstaxa 2017, miljö- och byggnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bibehålla 2016 års timtaxa för planerad livsmedelskontroll under 2017  
 
att  bibehålla 2016 års timtaxa för extra offentlig livsmedelskontroll och registrering av 

livsmedelsanläggning  
 

att taxan ska gälla från 2017-03-01 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2016-10-27, § 159, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att miljö- 
kontoret föreslår att timavgiften 1 100 kr för planerad kontroll och 800 kr för extra offentlig kontroll  
kvarstår under 2017.  
 
Enligt livsmedelslagstiftningen skall all offentlig livsmedelskontroll vara självfinansierad. I dokumentet 
”Taxa för Kiruna kommuns offentliga kontroll av livsmedel” står att livsmedelstaxan ska indexupp-
räknas varje år. Då inflationen för tillfället är låg anses denna höjning bara leda till administrativa 
besvär med ojämna summor. Taxan räknades upp inför år 2016 och då togs lite höjd för att den skulle 
kunna gälla i två år. 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  bibehålla 2016 års timtaxa för planerad livsmedelskontroll under 2017 
 
att  bibehålla 2016 års timtaxa för extra offentlig livsmedelskontroll och registrering av 

livsmedelsanläggning 
 

Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 317, att 2016 års timtaxa för planerad livsmedelskontroll 
under 2017 bibehålls, att 2016 års timtaxa för extra offentlig livsmedelskontroll och registrering av 
livsmedelsanläggning bibehålls samt att taxan ska gälla från 2017-03-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 4    2016.0185  900 
 
 
Redovisning av verkställd motion 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga redovisningen till handlingarna 
  
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2016-11-18 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunkontoret har 
sammanställt verkställd motion med anledning av kommunstyrelsens ansvar och rapporterings-
skyldighet till kommunfullmäktige, 11 §, kommunstyrelsens reglemente. 
 

Dnr Ärende 
  

16/569 Gång- och cykelväg Riksgränsen-Katterjåkk, väckt motion av Annica 
Henelund (C)   

  
 - Kommunstyrelsens ordförande har 2016-11-04 skrivit till Trafikverket 

Region Nord om anläggande av gång- och cykelväg mellan Katterjåkk-
Riksgränsen. 
 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2017-01-30, § 328, att redovisa verkställd motion till kommunfullmäktige.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 5    2016.1368  900 
 
 
Delårsbokslut 2016, Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna delårsbokslut per 2016-08-31 för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2016-11-01, § 9, från Regionala Kollektivtrafikmyndigheten av vilket framgår att 
direktionen beslutar att fastställa upprättat delårsbokslut per 2016-08-31 samt skickar ut detta för 
kännedom till förbundets medlemmar. 
 
Av delårsbokslutet framgår bland annat att myndighetens finansiering av verksamhet sker genom 
driftbidrag från medlemmarna. För verksamhetsåret 2016 har medlemmarna tillskjutit drift- och 
investeringsbidrag på totalt 4 413 tkr till myndighetens verksamhet, varav investeringar avser 200 tkr. 
Samtliga kommuner i Norrbotten lämnar driftbidrag, per kommun, med 183 tkr för år 2016, 186 tkr för 
år 2017 och 188 tkr för år 2018. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 4, att delårsbokslut per 2016-08-31 för Regionala Kollektiv-
trafikmyndigheten godkänns. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Kristina Zakrisson (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 6    2013.0398  546 
 
 
Utredning och förslag till tillägg i VA-taxan med anledning av sprinkleranslutningar, 
kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att komplettera Va-taxan § 5.5 med texten:  

T.ex. vid anslutning av sprinklersystem med separat sprinklerservis. 
 
att komplettera Va-taxan med ny paragraf, § 13.10: 

Sprinkleranslutningar där vattenförsörjningen ordnas via egen reservoar. Vattnet mäts 
via mätare och förbrukning debiteras enligt normal taxa. Årlig avgift om 4 100 kr/år. 
 
Direktanslutna sprinklersystem där vattenförsörjningen sker antingen med egen servis 
eller är ansluten till fastighetens befintliga kallvattenservis. Vattenförbrukningen mäts 
inte då vattenmätaren kan riskera att sätta igen på grund av de stora flöden som 
uppkommer vid användning. Årlig avgift om 12 300 kr/år. 

 
att ovanstående tillägg till VA-taxan gäller från 2017-04-01 
 
att ge Tekniska Verken i Kiruna AB i uppdrag att handlägga sprinkleransökningarna, 

inklusive utformning av blankett för ansökan samt avtalsmall för godkända sprinkler-
anslutningar med tillhörande administration 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-04-08. § 35, att genomföra en utredning och förslag till tillägg i VA-
taxan. 
 
Föreligger skrivelse 2016-12-29 från kommunkontoret av vilken framgår att i dagsläget har det ännu 
inte kunnat påvisas större problem med sprinkleranslutningar. Dels då det troligen inte finns så många 
sprinkleranslutningar men också på grund av att VA-huvudmannen inte har kännedom om befintliga 
anslutningar och således inte har kunnat koppla driftstörningsproblem till sprinkleranläggningar. 
 
Kommunkontoret i samråd med Tekniska Verken föreslår ett tillägg till Va-taxan genom komplettering 
av befintlig paragraf, § 5.5, samt tillägg av ny paragraf, § 13.10, för sprinkleranslutningar enligt nedan: 
 
-  Komplettering av § 5.5, befintlig text:  

”Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas 
avgifter enligt 5.1 a) och b).”  
 
Föreslag om tillägg: 
”T.ex. vid anslutning av sprinklersystem med separat sprinklerservis.” 

 
- Komplettering med en ny paragraf, § 13.10: 

”Sprinkleranslutningar där vattenförsörjningen ordnas via egen reservoar. Vattnet mäts via 
mätare och förbrukning debiteras enligt normal taxa. Årlig avgift om 4 100kr/år. 
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§ 6 forts    2013.0398  546 
 
 
Direktanslutna sprinklersystem där vattenförsörjningen sker antingen med egen servis eller är 
ansluten till fastighetens befintliga kallvattenservis. Vattenförbrukningen mäts inte då 
vattenmätaren kan riskera att sätta igen på grund av de stora flöden som uppkommer vid 
användning. Årlig avgift om 12 300 kr/år.” 

 
Kommunkontoret och Tekniska Verken föreslår en relativt låg bruksavgift för sprinkleranslutningar. 
Visar det sig bli stora problem som medför försämrad dricksvattenkvalitet och kraftigt ökade drift-
kostnader kan taxan komma att behöva regleras. Om policy och riktlinjer för hantering och installation 
av sprinkler ej efterlevs kan kostnader för ökade dimensioner och således försämrad vattenkvalitet 
komma att belasta VA-kollektivet. Kostnaderna ska bland annat kompensera för grövre lednings-
dimensioner samt extra ventiler, spolning av ledningsnät och manövrering av ventiler, administrering 
av abonnemang och avtal, närvaro vid provningar/kontroller. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 13, att Va-taxan § 5.5 kompletteras med texten: T.ex. vid 
anslutning av sprinklersystem med separat sprinklerservis., att Va-taxan kompletteras med ny 
paragraf, § 13.10: Sprinkleranslutningar där vattenförsörjningen ordnas via egen reservoar. Vattnet 
mäts via mätare och förbrukning debiteras enligt normal taxa. Årlig avgift om 4 100 kr/år., Direkt-
anslutna sprinklersystem där vattenförsörjningen sker antingen med egen servis eller är ansluten till 
fastighetens befintliga kallvattenservis. Vattenförbrukningen mäts inte då vattenmätaren kan riskera 
att sätta igen på grund av de stora flöden som uppkommer vid användning. Årlig avgift om 12 300 
kr/år., att ovanstående tillägg till VA-taxan börjar gälla 2017-04-01 samt att Tekniska Verken i Kiruna 
AB får i uppdrag att handlägga sprinkleransökningarna, inklusive utformning av blankett för ansökan 
samt avtalsmall för godkända sprinkleranslutningar med tillhörande administration. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Niklas Sirén (V)  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 7    2016.0898  900 
 
 
Kommunstyrelsens taxor, uppdragsverksamhet fritid, Tarfalahallen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för kommunstyrelsens uppdragsverksamhet fritid enligt nedan: 
 

Taxa Per tillfälle Moms Exkl moms Inkl moms (kr) 
Klättervägg, Tarfalahallen Per år momsfri -  35 000 

 
att taxan gäller från och med 2017-03-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2016-12-30 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunen har upprättat 
ett nyttjanderättsavtal med Kiruna klätterklubb för klätterväggen i Tarfalahallen. Av nyttjanderätts-
avtalet framgår bl a att föreningen ska erlägga en årshyra som ska fastställas av kommunfullmäktige. 
Enligt avtalet äger kommunen rätt att indexuppräkna hyran utan uppsägning av avtalet. 
 
Tabell 1. Förslag till ny taxa, kommunstyrelsens uppdragsverksamhet fritid (kr). 

Taxa Per tillfälle Moms Exkl moms Inkl moms 
Klättervägg, Tarfalahallen Per år momsfri -  35 000,00 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 17, att taxa för kommunstyrelsens uppdragsverksamhet fritid 
fastställs enligt tabell 1 samt att taxan gäller från och med 2017-03-01. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
 
 
Noteras till protokollet att Marie Persson (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets 
behandling och beslut. 
______ 
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§ 8    2016.0798  900 
 
 
Kommunstyrelsens investeringsobjekt Stadsomvandling 2017-2019 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget samt investeringsobjekt för 

stadsomvandlingen med medel om 326 025 tkr  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-01-10 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunfullmäktige antar 
2016-10-24, § 117, investeringsbudget och objektlista för kommunstyrelsen, förutom för stadsomvand-
lingen och dess objekt. Dessa fanns med som en egen objektlista men var inte inräknade under 
kommunstyrelsen och var således inte med i beslutet. För att kunna starta upp investeringarna måste 
nytt beslut tas för dessa. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 25, att kommunstyrelsens investeringsbudget samt  
investeringsobjekt för stadsomvandlingen med medel om 326 025 tkr fastställs. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Henry Emmoth (MP) 
 
att  ärendet återremitteras för att återkomma med bättre redovisning om vart pengarna går 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C) 
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet skall avgöras idag eller senare och finner därvid 
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 9    2017.0128  900 
 
 
Revidering av Finanspolicy i Kiruna kommunkoncern, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra Finanspolicyn under avsnitt 4.2.3 Riktlinjer för hantering av ränterisk, 1:a styckets 

tredje mening, från att lyda 
”Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid bör vara 2 år men tillåts vara mellan 1 
och 3 år.” till att lyda  
”Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska vara mellan minimum 1 år och 
maximalt 5 år.” 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-01-16 från kommunkontoret av vilken framgår förslag till revidering av 
finanspolicyn vad gäller kommunens hantering av ränterisk då det i dagens räntesituation finns 
fördelar med att kunna sprida ut räntebindningarna på längre tid. Detta ger större flexibilitet och det är 
inget som tvingar in kommunen i längre bindningstider. För att kunna agera med god ekonomisk 
hushållning bör det finnas större flexibilitet. När finanspolicyn skrevs rådde en helt annan ränte-
situation och det fanns då större incitament för en stramare bindningstid än vad som behövs idag. 
 
I gällande policy står det i avsnitt 4.2.3 Riktlinjer för hantering av ränterisk, 1:a styckets tredje mening 
”Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid bör vara 2 år men tillåts vara mellan 1 och 3 år.”  
Kommunkontoret föreslår en ändring till ”Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska vara 
mellan minimum 1 år och maximalt 5 år.” 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 28, att Finanspolicyn ändras under avsnitt 4.2.3 Riktlinjer för 
hantering av ränterisk, 1:a styckets tredje mening, från att lyda ”Skuldportföljens genomsnittliga 
räntebindningstid bör vara 2 år men tillåts vara mellan 1 och 3 år.” till att lyda ”Skuldportföljens 
genomsnittliga räntebindningstid ska vara mellan minimum 1 år och maximalt 5 år.” 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 10    2017.0051  900 
 
 
Redovisning av verkställd motion 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-01-13 från kommunkontoret av vilken framgår att förvaltningen har 
sammanställt verkställd motion med anledning av kommunstyrelsens ansvar och rapporterings-
skyldighet till kommunfullmäktige, 11 §, kommunstyrelsens reglemente. 
 

Dnr Ärende 
  

13/812 Parkeringsplats vid vandringsleden mot Trollsjön, väckt motion av Annica 
Henelund (C)   

  
 - Kommunstyrelsens ordförande har 2016-05-27 skrivit till Trafikverket 

Region Nord om trafiksituation om anläggande av parkeringsplats intill E10 
där vandringsleden startar. 
 
Trafikverket har i juni 2016 lämnat yttrande till Kiruna kommun av vilket 
framgår att Trafikverket tillsammans med Kiruna kommun har startat 
arbetet med en åtgärdsvalsstudie på sträckan Abisko-Riksgränsen kopplat 
mot E10. Syftet är fånga upp och analysera brister och problem samt söka 
efter alternativa lösningar. Åtgärdsvalsstudien ska vara färdigställd juni 2017 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 32, att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C) och Kristina Zakrisson (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____  
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§ 11    2011.1092  903 
 
 
Strategi för digitalisering och digitala tjänster, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Strategi för digitalisering och digitala tjänster  
 
att inrätta en styrgrupp för e-tjänster som samordnas av kommunkontoret 
 
att respektive förvaltning och bolag utser en representant vardera till styrgruppen 
 
att anta åtgärdsprogram för år 2017  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-28, § 306, att anta Sveriges Kommuner och Landstings Strategi för 
eSamhället och att ge kommunkontoret i uppdrag att upprätta och sammankalla en arbetsgrupp för e-
tjänster med deltagande från fritids- och kulturförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. 
 
Föreligger skrivelse 2017-01-11 från kommunkontoret av vilken framgår att under 2015 och 2016 har 
kommunstyrelsen haft som mål att utarbeta en eStrategi för kommunkoncernen som inkluderar 
ramverket för verkställigheten av intentionerna i Strategi för eSamhälle och koncernens IT-strategi.  
 
Arbetsgruppen för e-tjänster har utarbetat denna strategi som efter fastställande skall vara styrande 
och vägledande och ska ge stadga och legitimitet för verksamhetsutveckling med stöd av digitala 
tjänster i Kiruna kommunkoncern 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 
 
Målbilden för år 2022 är Digitalt först och personligt när det behövs. Styrgruppen för e-tjänster ska 
samordna förvaltningars och bolags verkställighet av strategins intentioner. Styrgruppen för e-tjänster 
samordnas av kommunkontoret och består av en representant från vardera bolag och förvaltning samt 
kommunkontorets funktioner e-strateg, kommunjurist, kommunikatör, avdelningschef för IT-
avdelning och kommunkansli. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 47, att Strategi för digitalisering och digitala tjänster antas,  
att en styrgrupp för e-tjänster inrättas som samordnas av kommunkontoret, att respektive förvaltning 
och bolag utser en representant vardera till styrgruppen samt att åtgärdsprogram för år 2017 antas. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
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§ 11 forts    2011.1092  903 
 
 
av Niklas Sirén (V)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 12    2017.0131  924 
    
 
Anhållan om tilläggsbudgetering 2017, investeringsmedel och funktioner i nya 
Stadshuset, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 72 mnkr till kommunstyrelsen för nytt objekt 

Länskonstmuseum 
 
att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 18 mnkr till kommunstyrelsen för nytt objekt 

Funktioner nya stadshuset 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-01-11 från kommunkontoret av vilken framgår att enligt genomförandeavtalet 
för nya stadshuset mellan LKAB och Kiruna kommun betalar kommunen för utökning av ytor och 
funktioner som inte finns i nuvarande stadshus. Ett tilläggsavtal till genomförandeavtalet som reglerar 
denna fördelning och betalningsansvar kommer att upprättas. 
 
I Kirunas nya stadshus byggs lokaler för kommande länskonstmuseum. Ett kommunalförbund är bildat 
för drift av verksamheten. Kostnaderna för driften av verksamheten fördelas enligt förbundsordningen, 
60 % för Region Norrbotten och 40 % för Kiruna kommun. Enligt den överenskommelse som finns 
mellan Region Norrbotten och Kiruna kommun för Länskonstmuseet står kommunen för investerings-
kostnaden. Hyreskostnaden blir en del av kommunens årliga finansiering av verksamheten.  
 
Äskandet om investeringsmedel för inredning i det nya länskonstmuseet ingår inte i denna investering 
utan sker efter beslut av direktionen i kommunalförbundet som ansvarar för kommunalförbundets 
driftsekonomi. Den beräknade investeringskostnaden för museet är och övriga funktioner är ca 90 
mnkr, varav kostnader som belastar länskonstmuseet uppgår till ca 72 mnkr. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 48, att investeringsmedel om 72 mnkr tilläggsbudgeteras  
kommunstyrelsen för nytt objekt Länskonstmuseum samt att investeringsmedel om 18 mnkr  
tilläggsbudgeteras för nytt objekt Funktioner nya stadshuset. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Stefan Sydberg (M), Niklas Sirén (V), Roger Suup (S), 

Sten Nylén (S), Siv Gunillasson (S), Svante Pounu (KD) och Dick Vånsjö (SJVP) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
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§ 12 forts    2017.0131  924  
 
 
av Henry Emmoth (MP) 
 
att kommunstyrelsens förslag avslås vad gäller 18 mnkr för nytt objekt Funktioner nya 

stadshuset 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles vad gäller 72 mnkr för nytt objekt Länskonstmuseum 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunen upptar förhandling med LKAB om 100 % finansiering av länskonstmuseet och 

Stadshuset 
 
av Sten Nylén (S) 
 
att Gunnar Selbergs yrkande avslås 
 
Mötet ajourneras för fikarast i 30 minuter. 
 
Mötet återupptas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C) och Katarina Hjertell (C)   
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Henry Emmoths avslagsyrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Henry Emmoths yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 30 ja-röster, 1 nej-röster och 9 avstår i enlighet med bilagd voteringslista  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
____ 
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§ 13    2017.0119  900 
 
 
Budgetdirektiv 2018-2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra datumet på sidan 4, under rubriken Planeringsprocessen, 1:a meningen till  

2017-02-20 och på sidan 5, under rubriken Tidplan, ändras budgetberedningens datum 
till 2017-09-11—12 och att budgetdirektiven antas 2017-02-20  

 
att tillföra text på sidan 9, under strecksatsen Näringslivspolitik och landsbygdsutveckling, 

”Införa kommunal tjänstegaranti och utveckla dialog och delaktighet” 
 
att  i övrigt anta budgetdirektiv 2018-2020 samt tidplan för budgetarbetet  
 
att                 ge nämnder och styrelser i uppdrag att skapa förutsättningar inom befintliga ramar för 

verksamhetsåren 2018 och 2019 med anledning av förväntade ökade kostnader och 
minskade intäkter samt med hänsyn till fullmäktige beslut finansiella överskottsmål 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-01-24 från kommunkontoret av vilket framgår att kommunstyrelsen leder och 
samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Här ingår att 
besluta om direktiv för hur kommunens arbete med budgeten ska bedrivas och vilka förutsättningar 
som finns för kommande budgetår och planår. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 49, att budgetdirektiv 2018-2020 samt tidplan för 
budgetarbetet antas samt att nämnder och styrelser får i uppdrag att skapa förutsättningar inom 
befintliga ramar för verksamhetsåren 2018 och 2019 med anledning av förväntade ökade kostnader och 
minskade intäkter samt med hänsyn till fullmäktige beslut finansiella överskottsmål. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
att på sidan 4, under rubriken Planeringsprocessen, 1:a meningen ändras datumet till  

2017-02-20 och på sidan 5, under rubriken Tidplan, ändras budgetberedningens datum 
till 2017-09-11—12 och att budgetdirektiven antas 2017-02-20  

 
av Stefan Sydberg (M)  
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§ 13 forts    2017.0119  900 
 
 
att på sidan 9, under strecksatsen Näringslivspolitik och landsbygdsutveckling, tillförs text 

”Införa kommunal tjänstegaranti och utveckla dialog och delaktighet” 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Katarina Hjertell (C), Svante Pounu (KD), Henry Emmoth (MP), Sten 
Nylén (S), Stefan Sydberg (M), Rune Lans (C), Roger Suup (S), Gunnar Selberg (C), Henry Emmoth 
(MP), Siv Gunillasson (S) 
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Kristina Zakrissons ändringsyrkanden skall bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Stefan Sydbergs ändringsyrkande skall bifallas eller 
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
 
Ordföranden konstaterar att i övrigt föreligger endast kommunstyrelsens förslag  
 
 
Noteras till protokoll av Henry Emmoth (MP) att Miljöpartiet De Gröna anser att krafttag tas för att 
utveckla näringslivet aktivt. Näringslivsfrågor ska behandlas ytterst noga med tanke på att antalet 
sysselsatta inom LKAB minskar. Om 10-15 år är gruvbrytningen avslutad, Kirunavaaramalmen. Arbetet 
med näringslivsfrågor måste få största prioritet framöver 
______ 
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§ 14    2017.0134  900  
 
 
Pågående arbeten investeringar 2016, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att budget om 468 055 tkr för pågående investeringsprojekt överförs till 2017 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-01-24 från kommunkontoret av vilken framgår att upparbetade kostnader för 
perioden är 730 525 tkr (308 840 tkr) av en budget för perioden på 1 218 514 tkr (545 314 tkr).  
Stadsomvandlingen och Gironetprojektet står för de större budget och investeringskostnaderna. 
 
Resultatet för avslutade arbeten 2016 hamnade på ett överskott mot budget om 27 684 tkr (-14 640 
tkr). Överföring av budget för pågående, ej avslutade investeringar uppgår till 468 038 tkr (276 215 
tkr).  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 50, att budget om 468 055 tkr för pågående investerings-
projekt överförs till 2017. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 15    2014.1037  620 
 
 
Medborgarförslag, Miljögifter och farliga kemikalier i förskolor 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunkontorets yttrande 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2014-11-03, § 204, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
ett av Sara Thuuri och Björn Pettersson Thuuri väckt medborgarförslag i rubricerat ärende. 
 
Av medborgarförslaget framgår bl a att på skolor och förskolor finns stränga krav på säkerhet, men en 
ytterligare faktor behöver regleras för att barn ska vara säkra och det är de farliga kemikalierna som 
finns i produkter och varor i inomhusmiljön. 
 
Inomhusmiljön är idag en erkänd källa till miljögifter som kan vara skadliga för både människa och 
miljö. Vanliga vardagsprodukter på förskolor och skolor kan innehålla främmande och även farliga 
kemikalier. Många av dessa ämnen kan släppa från produkterna och via luft och damm exponera barn. 
 
Förslagsställarnas förslag avser att skydda barnen, den grupp av människor som är mest utsatta och 
känsliga. Vuxna i alla positioner måste göra medvetna val för att minska exponeringen.  
 
Förslagsställarna föreslår 
 
att Kiruna kommun skärper hälso- och miljökraven i den kommunala upphandlingen för att 

få en bättre miljö på förskolorna och säkerställer att inköp sker så att lägstapris inte är 
styrande (se nytt beslut i EU-parlamentet januari 2014) 

 
att Kiruna kommun antar ett handlingsprogram för en Giftfri förskola som omfattar en 

kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och 
miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av flöden av nya varor rekommenderas för 
att övergå till miljömärkta produkter och mer ekologisk mat utan farliga kemikalier 

 
att Kiruna kommun ställer krav på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varor 

med potentiellt farliga kemikalier från förskolorna (se Naturskyddsföreningens rapport 
”Giftfria barn leka bäst”) 

 
att Kiruna kommun ger stöd till förskolorna att implementera kraven på egenkontroll 

rörande kemikalier i enlighet med lagsstiftningen 
 
att Kiruna kommun säkerställer, i den mån förskolorna själva står för inköpen, att 

inköpsrekommendationer finns på alla förskolor där miljö- och kemikalieaspekter ingår 
 
att Kiruna kommun ställer krav på nybyggen och renoveringar så att inte nya problem 

uppstår 
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§ 15 forts    2014.1037  620 
 
 
att Kiruna kommun implementerar krav mot miljögifter och farliga kemikalier i de delar av 

styrdokument som berör förskolan och att detta följs upp årligen 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2016-11-02 från kommunkontoret av vilket framgår bland annat att medborgar-
förslaget förordar att kommunen ställer högre kvalitetskrav på miljö som barn vistas i och den mat som 
barn äter. Idag finns inget generellt beslut om särbehandling av olika grupper i kommunen i dessa 
perspektiv utan samma krav ställs vid inköp av varor och mat samt uppförande av byggnader för all 
kommunal verksamhet oavsett om den nyttjas av barn, äldre eller anställda.  
 
Under år 2016 har kommunen upphandlat leksaker och lekmaterial tillsammans med övriga kommuner 
inom Lapplands kommunalförbund som ligger i linje med intentionerna i förslaget vad gäller giftfri 
förskola. Vad gäller övriga icke verksamhetsspecifika upphandlingar ställer kommunen generellt inga 
särskilda krav på produkter eller livsmedel som ska användas i skolan eller förskolan eftersom de 
ramavtal som tecknas för inköp av varor och livsmedel nyttjas av alla verksamheter i kommunen. Det är 
sällan kommunen upphandlar enligt lägsta pris utan beroende på vad som upphandlas ställs olika krav 
där priset är ett av flera kriterier för att ett anbud ska antas. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden antog 2016-09-22 en plan för hållbar energi för år 2017. Enligt planen 
ska en inventering av äldre leksaker och möbler göras i förskoleverksamheterna under år 2017. Inven-
teringen ska ligga till grund för utrensning/utfasning av icke miljövänliga material. 
 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23, § 118 en policy och riktlinjer för mat och måltider i kommunen. 
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att samordna arbetet. En del av riktlinjerna syftar till att 
succesivt öka andelen ekologisk mat som serveras i kommunen. I den senaste livsmedelsupphandlingen 
som gjorts under år 2015 uppgår andelen ekologisk mat till ca 25 %. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-30, § 309, att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning 
till kommunkontorets yttrande.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Lilly Rönnebro (KIP) med bifall av Gunnar Selberg (C), Henry Emmoth (MP), Dick Vånsjö 

(SJVP) och Svante Pounu (KD) 
 
att medborgarförslaget bifalles 
 
av Roger Suup (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lilly Rönnebros m fl yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
______ 
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§ 16  
 
 
Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motion: 
 
  ”Sänkt hastighet i Lannavaara”, väckt av Thore Johansson (C) 
 
  ”Naturbadplats för Kirunabor”, väckt av Svante Pounu (KD) 
 
  ”Betala din egen alkohol”, väckt av Gunnar Selberg (C) 
_____ 
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§ 17    2017.0001  900 
 
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Ulf Isaksson (SJVP), Skjutbanevägen 2, 980 10 Vittangi till nämndeman vid Gällivare 

tingsrätt efter Inez Raattamaa (SJVP) 
 
att utse Ulla Isaksson (SJVP), Skjutbanevägen 2, 980 10 Vittangi till ledamot i Lapplands 

gymnasium efter Inez Raattamaa (SJVP) 
 
att utse Lars Fernström (C), Norra vägen 97, 981 46 Kurravaara till ledamot i kommunens 

revisorer efter Rolf Johansson (C) 
 
att utse Lars Fernström (C), Norra vägen 97, 981 46 Kurravaara till lekmannarevisor-

suppleant i Tekniska Verken i Kiruna AB efter Rolf Johansson (C) 
 
att utse Lars Fernström (C), Norra vägen 97, 981 46 Kurravaara till lekmannarevisor-

suppleant i Kiruna Kommunpartner AB efter Rolf Johansson (C) 
 
att utse Lars Fernström (C), Norra vägen 97, 981 46 Kurravaara till lekmannarevisor-

suppleant i Kiruna Kraft AB efter Rolf Johansson (C) 
 
att utse Lars Fernström (C), Norra vägen 97, 981 46 Kurravaara till lekmannarevisor-

suppleant i Kirunabostäder AB efter Rolf Johansson (C) 
 
att utse Lars Fernström (C), Norra vägen 97, 981 46 Kurravaara till lekmannarevisor-

suppleant i Kiruna Näringsfastigheter AB efter Rolf Johansson (C) 
 
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 till Konstmuseet i Norr (V) 
 
att utse Siv Henriksson (V), Lina Hjortsgatan 5, 981 37 Kiruna till ersättare till Sámi Teáhter 

efter Siv Holma (V) 
 
att utse Henrik Falck (V), Kirunavägen 22, 980 20 Svappavaara till nämndeman vid Gällivare 

tingsrätt efter Stina Hardell (V) 
 
att utse Åsa Holmdahl (C), Bromsgatan 4E, 981 36 Kiruna till revisorersättare i Malmfältens 

folkhögskola efter Katarina Sundbaum Funck (C) 
 
att utse Kenneth Paulsson (C), Kengisgatan 41, 981 33 Kiruna till ledamot i valnämnden efter 

Katarina Sundbaum Funck (C) 
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§ 17 forts    2017.0001  900 
 
 
att bordlägga val av ersättare i Kirunabostäder AB efter Agneta Andersson (FI) 
 
att bordlägga val av ersättare i Kiruna Näringsfastigheter AB efter Agneta Andersson (FI) 
 
att bordlägga val av revisor till Konstmuseet i Norrmuseet i Norr 
 
att utse Jan-Erik Nygren (S), Porfyrvägen 68, 981 40 Kiruna till ombud i Kiruna Samegård 

efter Siv Gunillasson (S)   
_____   
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§ 18    2017.0229  900 
 
 
Fråga, Markanvändning mellan turism och renskötsel  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse frågan besvarad 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Kristina 
Zakrisson (S) av Gunnar Selberg (C) skall besvaras vid dagens sammanträde. 
 
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Kristina Zakrisson (S) 
______ 
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§ 19    2012.1245  900 
 
 
Information om stadsomvandlingen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
-  Kommunchef Peter Niemi visar en film om nya Stadshuset  
 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande information om stadsomvandlingen: 
 
-  Ny E10 vid stadskärnan 
 
-  Stadskärnans avtalsläge 
 
- Tredimensionell fastighetsbildning  
 
- Tidplan för detaljplaner 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Annica Henelund (C), Henry Emmoth (MP), 
Svante Pounu (KD) och Katarina Hjertell (C) 
_____ 


	Framsida
	Närvarolista
	Kallelse 
	§ 1 Avsägelser
	§ 2 Röstsammanräkning
	§ 3 Livsmedelstaxa 2017, MoB
	§ 4 Redovisning av verkställd motion
	§ 5 Delårsbokslut 2016, RKM
	§ 6 Utredning och förslag till tillägg i VA-taxan med anledning av sprinkleranslutningar, kommunkontoret
	§ 7 Kommunstyrelsens taxor, uppdragsverksamhet fritid, Tarfalahallen
	§ 8 Kommunstyrelsens investeringsobjekt Stadsomvandling 2017-2019
	§ 9 Revidering av finanspolicy i Kiruna kommunkoncern, kommunkontoret
	§ 10 Redovisning av verkställd motion
	§ 11 Strategi för digitalisering och digitala tjänster, kommunkontoret
	§ 12 Anhållan om tilläggsbudgetering 2017, investeringsmedel och funktioner i nya Stadshuset, kommunkontoret
	§ 13 Budgetdirektiv 2018-2020
	§ 14 Pågående arbeten investeringar 2016, kommunkontoret
	§ 15 Medborgarförslag, Miljögifter och farliga kemikalier i förskolor
	§ 16 Överlämnande av motioner
	§ 17 Val
	§ 18 Fråga, Markanvändning mellan turism och renskötsel
	§ 19 Information om stadsomvandlingen

