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Se särskild närvaroförteckning
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Peter Niemi, kommunchef §§ 124-127
Mats Dahlberg, biträdande kommunchef, §§ 130-134

Som upplysning, undantaget § 128 som justeras och anslås i särskild ordning
Utses att justera;

Stefan Sydberg (M), Lilly Rönnebro (KIP)
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KOMMUNKONTORET

KALLELSE
2016-11-18

1 (2)

Kommunfullmäktige
Tid:

2016-11-28, 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 (M) och (KIP)
Bil nr Dnr

Ärenden

§ nr

1

Avsägelser

1

16/41

§ 122

2

Röstsammanräkning

2

16/41

§ 123

Ks 161107
3

§ 282

Riktlinjer för trafik i nya Kiruna C, stadsbyggnadsförvaltningen

3

16/1149

§ 124

4

§ 291

Redovisning av motioner och medborgarförslag
under beredning, kommunkontoret

4

16/418

§ 125

5

§ 294

Delårsrapport januari-juni 2016, Lapplands
kommunalförbund

5

16/1074

§ 126

6

§ 295

Revidering av särtaxa va-anslutning torg och
handelsgata, nya Kiruna, kommunkontoret

6

16/1073

§ 127

2 (2)
7

§ 302

Erbjudan till Kiruna kommun om riktad nyemission
i Progressum i Kiruna AB

7

16/896

§ 128

8

§ 303

Kommunstyrelsens taxor, uppdragsverksamhet fritid,
Matojärvi idrottsplats

8

16/898

§ 129

9

§ 306 Antagande av detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 1

9

15/1301

§ 130

Stycka ut tomter i Laxforsen, väckt av Svante
Henelund (C)

10a 12/1298

§ 131

b

Överlämnande av motioner

10b

§ 132

11

Val

12

Information om stadsomvandlingen

Ks 161107
Motioner

10
a

§ 284

11

16/41

§ 133

12/1245

utgår

Ann-Kristin Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Ändring i dagordningen

§ 121

Anmälan av gruppledare

§ 134

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

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

Sida
2

§ 121
Ändring i dagordningen
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Ann-Kristin Nilsson (S)

att

ärende 12 utgår från dagens sammanträde då kommunchefen ej kan närvara

av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Kenneth Stålnacke (S) och Henry Emmoth (MP)

att

ärende 12 kvarstår på dagordningen

av

Henry Emmoth (MP)

att

kommunfullmäktige gör ett uttalande om Kiruna sjukhus

av

Ann-Kristin Nilsson (S) med bifall av Marie Persson (V)

att

Henry Emmoths yrkande avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Katarina Hjertell (C), Kristina Zakrisson (S), Niklas Sirén (V) och
Gunnar Bergman (V)
Ordföranden ställer eget yrkande och Gunnar Selbergs m fl yrkande under proposition och finner
därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med eget yrkande
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med ordförandens yrkande röstar ja
De som röstar i enlighet med Gunnar Selbergs m fl yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 26 ja-röster och 16 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Ordföranden ställer Henry Emmoths yrkande och eget m fl avslagsyrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med eget m fl avslagsyrkande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 122

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

2016.0041

900

Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att
_____

Justerandes sign

godkänna Inga Keskitalos (S) avsägelse som ersättare kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Sida
3

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 123

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

2016.0041

Sida
4

900

Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2016-11-01 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2018 efter Inga Keskitalo, ArbetarepartietSocialdemokraterna, har utsetts Nina Jatko Töyrä, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 124

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

2016.1149

Sida
5

440

Riktlinjer för trafik i nya Kiruna C, stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta riktlinjer för trafik i nya Kiruna C

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2016-10-23 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att med utgångspunkt i kommunens Trafikplan för Kiruna centralort, antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, § 31,
har en fördjupad trafikplan tagits fram. Den behandlar främst trafikföringen i den nya stadskärnan
men även översiktligt hela staden.
I planen redovisas planer för framtida trafikstråk för bil, kollektivtrafik, cykel, fotgängare, skoter och
skidor. I planen redovisas även typsektioner för olika typer av gator. Planen tar ett helhetsgrepp på
trafikföringen i nya Kiruna C och ger viktig information för kommande detaljplaner men också till
exploatörerna när byggnation i kvarteren planeras.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2016-11-07, § 282, att inhämta yttrande från kommunala handikapprådet
till kommunfullmäktiges behandling av ärendet och kommunstyrelsen föreslår att riktlinjer för trafik i
nya Kiruna C antas.
Föreligger protokoll 2016-11-16, § 1, från kommunala handikapprådets arbetsutskott av vilket framgår
att rådet godkänner förslaget till riktlinjer för trafik i Kiruna C.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Kristina Zakrisson (S) med bifall av Niklas Sirén (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Dick Vånsjö (SJVP)

att

då tillgängligheten med bil och parkeringsmöjligheter för dessa synes begränsade i planen
återremitteras ärendet så att dessa funktioner kan säkerställas

av

Kristina Zakrisson (S)

att

Gunnar Selbergs yrkande avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Katarina Hjertell (C) och Kenneth Paulsson (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 124 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

2016.1149

Sida
6

440

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
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 125

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

2016.0418

Sida
7

900

Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning, kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger redovisning 2016-09-29 från kommunkontoret över de motioner och medborgarförslag som
är under beredning. Av redovisningen framgår att av åtta motioner är en motion väckt i kommunfullmäktige 2016-09-12, sex motioner avvaktar yttranden från förvaltningar och nämnder och en är
under politisk behandling. Sju medborgarförslag avvaktar yttranden från kommunstyrelsens
förvaltningar.
Hantering av ärendet
Föreligger reviderad redovisning 2016-10-17 från kommunkontoret.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-11-07, § 291, att till kommunfullmäktige redovisa pågående beredning
av motioner och medborgarförslag.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Kristina Zakrisson (S) och Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 126

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

2016.1074

Sida
8

663

Delårsrapport januari - juni 2016, Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna delårsrapport och revisionsutlåtande för Lapplands kommunalförbund 2016

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2016-09-07, § 150, från Lapplands kommunalförbund av vilket framgår att
förbundet uppvisar ett positivt delårsresultat vid halvårsskiftet om +639 tkr och prognostiserar även ett
positivt resultat för hela året om +2000 tkr.
Detta beror främst på ökade intäkter från migrationsverket då antalet nyanlända ungdomar ökat i
snabbare takt än skolenheterna lyckats rekrytera personal. Det finns två osäkerhetsfaktorer avseende
helårsprognosen, de interkommunala kostnaderna samt i vilken utsträckning intäkterna från
migrationsverket kan finansiera SFI och gymnasiets språkintroduktion.
Det har sedan årsskiftet inte skett några större förändringar avseende tillgångar och skulder. Nästan
inga investeringar är gjorda under det första halvåret. Personalförhållandena visar att antalet tillsvidareanställda har minskat något och antalet månadsanställda har ökat. Sjuktalen har inte ökat som
befarat utan har stannat på strax över 3 % vilket följer rikssnittet för offentlig sektor. Åldersstrukturen
är likartad som tidigare, drygt halva personalstyrkan måste nyrekryteras inom de kommande 15 åren.
Rekryteringsbehovet är stort och ambitionen har varit och är att ha en rekryterare som arbetar med
detta.
Direktionen beslutar
att

godkänna delårsredovisning LKF 2016-01-01 – 2016-06-30

att

uppdra åt kansliet att föra dialog med revisorerna kring delårsredovisningen

att

delårsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen därefter skall överlämnas till
medlemskommunerna för erforderliga beslut

Föreligger vidare revisorernas utlåtande 2016-09-27 avseende delårsrapport 2016-06-30. Utifrån den
översiktliga granskningen gör revisorerna följande bedömning av delårsrapporten:
- I revisorernas översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på
att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och god revisionssed i övrigt.
- Revisorernas bedömning är att det redovisade resultatet är förenligt med god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. Detta då samtliga finansiella mål beräknas att uppnås
under 2016.
- Även verksamhetsperspektivet är måluppfyllelsen mycket god. Därför bedömer revisorerna att
verksamhetens prognostiserade utfall för 2016 är förenligt med god ekonomisk hushållning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 126 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

2016.1074

Sida
9

663

Positivt är också att kommunalförbundet har anpassat delårsrapporten enligt föregående års
rekommendationer. För att vidareutveckla delårsrapporten lämnas följande rekommendation:
- Att redovisa balanskravet utifrån hela helårsprognosen
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2016-11-07, § 294, att delårsrapport och revisionsutlåtande för Lapplands
kommunalförbund 2016 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C) och Niklas Sirén (V)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 127

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

2016.1073

Sida
10

546

Revidering av särtaxa va-anslutning torg och handelsgatan nya Kiruna,
kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta särtaxa VA-anslutning torg och handelsgata, nya Kiruna, § 5.1 med tillhörande
reviderad karta på geografisk avgränsning, för torg och handelsgata i nya Kiruna

att

taxan gäller från och med 2016-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2016-09-30 från kommunkontoret av vilken framgår att den geografiska kartan på
särtaxan har anpassats till hur infrastrukturen byggs och ansluts, därför kompletteras kartan med att
inkludera tidigare exkluderade hörn. Den geografiska anpassningen beror på att va-ledningarna till de
tidigare exkluderade hörnen får sitt till-/frånflöde från särtaxans område.
Revideringen innebär en anpassning till övrig gällande VA-taxa och omfattar därmed också 2:a
lägenhetsavgiften. Särtaxa VA-anslutning torg och handelsgata bör också antas varje år på samma sätt
som den ordinarie VA-taxan.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2016-11-07, § 295, att särtaxa VA-anslutning torg och handelsgata, nya
Kiruna, § 5.1 med tillhörande reviderad karta på geografisk avgränsning, för torg och handelsgata i nya
Kiruna antas samt att taxan gäller från och med 2016-01-01.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Niklas Sirén (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

av

Gunnar Selberg (C)

att

va-taxan sänks generellt

av

Niklas Sirén (V)

att

Gunnar Selbergs yrkande avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Bergman (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 127 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

2016.1073

Sida
11

546

Ordföranden avser att inte pröva Gunnar Selbergs yrkande och konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Särtaxa VA-anläggningsavgift
för Torg- och handelsgata Nya Kiruna

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 128

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

2016.0896

Sida
12

480

Erbjudande till Kiruna kommun om riktad nyemission i Progressum i Kiruna AB
Kommunfullmäktige beslutar
att

acceptera förslaget om riktad nyemission i Progressum i Kiruna AB, 556540-0768,

att

Kiruna kommun utökar sitt ägande i Progressum i Kiruna AB till 49 (48,97) % mot en
investering på ca 2,9 mnkr

att

medel om ca 2,9 mnkr tas från rörelsekapitalet. Den exakta summan beräknas utifrån
delårsbokslutet per den sista september 2016

att

justera paragrafen omedelbart

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2016-08-01 från Progressum i Kiruna AB av vilken framgår att styrelsen i
Progressum har till sin extra ordinarie bolagsstämma 20160816 beslutat att föreslå delägarna ett
investeringsprospekt till Kiruna kommun om riktad nyemission. Bolagsstämman beslutar om
prospektet ska skickas till Kiruna kommun. Progressum är ett solitt företag med stark balansräkning
och ett eget kapital på ca 3,1 mnkr. Erbjudandet bygger på att Kiruna kommun får ett ägande på 49 %
för en investering på ca 2,9 mnkr. Erbjudandet gäller fram till 2016-12-31 och är avhängigt ett positivt
beslut av kommunfullmäktige i Kiruna kommun.
Direkta synergieffekter:
• Kiruna kommun och näringslivet i Kiruna manifesterar att man samlar sig för att gemensamt arbeta
för kommunens mål om 1000 nya jobb till år 2020. ”Kirunamodellen” stärker trovärdigheten och
Kirunas varumärke.
• Det nya tillväxtbolaget får en stark balansräkning och kan direkt inleda arbetet med att frigöra
resurser för fortsatt näringslivsutveckling.
• Under fjärde kvartalet 2016 fortsätter dialogen mellan Kiruna kommun, Progressum, Kiruna
Lappland och Företagarna om ökad samverkan, gemensamma lokaler, IT-system, telefonväxel,
HR-stöd, personella resurser och kompetenser mm.
• I marknadsföringen av den nya stadskärnan kan Kiruna kommun och näringslivet presentera
konceptet som en byggsten till ett slags ”Kiruna Business Park”, med plats för fler partners (ABI,
LTU Business m fl) och företagsnära tjänster, t ex bygglov/markfrågor, banker, revisorer,
försäkringsbolag, kontorshotell.
• Det nya bolaget ska ha Progressums organisationsnummer, nytt namn och ny styrelse. Startdatum
2017-01-01.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2016-10-03, § 252, att förslaget om riktad nyemission i Progressum i Kiruna
AB, 556540-0768, accepteras, att Kiruna kommun utökar sitt ägande i Progressum i Kiruna AB till 49
(48,97) % mot en investering på ca 2,9 mnkr samt att medel om ca 2,9 mnkr tas från rörelsekapitalet.
Den exakta summan beräknas utifrån delårsbokslutet per den sista september 2016.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige beslutar 2016-10-24, § 105, att med minoritetsbeslut återremittera ärendet då
handlingarna inte beskriver vad pengarna ska användas till eller hur de ska användas.
Föreligger yttrande 2016-11-01 från kommunkontoret av vilken framgår att den föreslagna
nyemissionen stärker Kiruna kommuns inflytande i Progressum genom att ägarandelen ökar från 6 till
49 procent (48,97%). Syftet med att stärka ägandet i bolaget är att genom en ny bolagsordning och nya
ägardirektiv skapa förutsättningar för tillväxt i Kiruna kommun.
Nyemissionen innebär ingen kostnad för kommunen utan ett byte av pengar mot aktier till samma
värde, vilket i kommunens balansräkning innebär att emissionsbeloppet flyttas från rubriken ”Kassa
och bank” till ”Finansiella anläggningstillgångar”. Summan av tillgångar förblir således oförändrad.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-11-07, § 302, att förslaget om riktad nyemission i Progressum i Kiruna
AB, 556540-0768, accepteras, att Kiruna kommun utökar sitt ägande i Progressum i Kiruna AB till 49
(48,97) % mot en investering på ca 2,9 mnkr samt att medel om ca 2,9 mnkr tas från rörelsekapitalet.
Den exakta summan beräknas utifrån delårsbokslutet per den sista september 2016.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M) med bifall av Sten Nylén (S), Dick Vånsjö (SJVP) och Elisabeth
Persson Holmdén (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Mötet ajourneras för fikarast 30 minuter.
Mötet återupptas.
av

Gunnar Selberg (C)

att

3 mnkr istället fördelas ut till föreningslivet

av

Svante Pounu (KD) med bifall av Lilly Rönnebro (KIP)

att

kommunstyrelsens förslag avslås

av

Stefan Sydberg (M)

att

paragrafen justeras omedelbart

att

Gunnar Selbergs yrkande avslås

av

Sten Nylén (S)

att

oförändrad verksamhetsersättning för Progressum enligt 2017 års budgetnivå
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Yttranden i kommunfullmäktige: Kenneth Stålnacke (S), Katarina Hjertell (C), Henry Emmoth (MP)
och Rune Lans (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs yrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Svante Pounus m fl avslagsyrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Ordföranden ställer Sten Nyléns yrkande och Stefan Sydbergs avslagsyrkande under proposition och
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs avslagsyrkande
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Stefan Sydbergs tilläggsyrkande skall bifallas eller
avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens taxor, uppdragsverksamhet fritid, Matojärvi idrottsplats
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa taxor för kommunstyrelsens uppdragsverksamhet fritid enligt nedan:
Taxa

Pris

Extra pistning

700 kr per timme exklusive moms (25 %)

Hyra vallakur

500 kr/månad

Hyra av konferenslokal

60 kr/timme för ungdomsverksamhet
150 kr/timme för vuxenverksamhet

att

taxa för extra pistning gäller från och med 2016-12-01

att

taxa för hyra av vallabod och konferenslokal gäller från och med 2017-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2016-11-01 från kommunkontoret av vilken framgår att en del av de taxor som
berör Matojärvi idrottsplats behöver förändras. Nytt avtal har tecknats med en entreprenör för
skidspårtillverkning varför kommunkontoret föreslår att priset för pistning sänks till 700 kr per timma
exklusive moms samtidigt som de 10 fria föreningstimmarna utgår.
Ombyggnation och renovering av lokaler pågår på Matojärvi varför två nya typer av lokaler tillkommer,
vallakur samt konferenslokal. Kommunkontoret föreslår att två nya taxor införs.
Tabell 1. Förslag till revidering och komplettering av kommunstyrelsens taxor för kommunala uppdragsverksamheten fritid,
Matojärvi idrottsplats.
Nr Taxa
Pris
Kommentar
1

Extra pistning

700 kr per timme exklusive moms (25
%)

Sänkning
Nuvarande taxa är 1 750 kr inkl moms
De 10 föreningstimmarna utgår i och med beslutet.

2

Hyra vallakur

500 kr/månad

Ny taxa

3

Hyra av
konferenslokal

60 kr/timme för ungdomsverksamhet
150 kr/timme för vuxenverksamhet

Lokalen jämställs med motsvarande lokaler på
sporthallen

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2016-11-07, § 303, att taxor för kommunstyrelsens uppdragsverksamhet
fritid fastställs enligt förslag, att taxa för extra pistning gäller från och med 2016-12-01 samt att taxa för
hyra av vallabod och konferenslokal gäller från och med 2017-01-01.
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Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Katarina Hjertell (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Antagande av detaljplan för gruvstadspark 2, etapp 1
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för gruvstadspark 2, etapp 1

att

godkänna genomförandeavtal av detaljplan GP2:1 för del av Kiruna centrum

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2016-05-06 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att syftet med
detaljplanen är att möjliggöra för en successiv förändring av markanvändningen från stadsbebyggelse
till industrimark/gruvstadspark. Denna detaljplan är den del av Gruvstadspark 2 som påverkas allra
först av deformationerna.
Detaljplanerna inom gruvstadspark 2-området ska komma att möjliggöra för markanvändningen
industrimark med syfte gruvstadspark och reglerar vad som ingår i detta. LKAB ansvarar för
genomförandet med förvärv av marken och flytt/avveckling. Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat
en behovsbedömning för hela Gruvstadspark 2-området. I denna bedöms genomförandet av
detaljplanerna inom Gruvstadspark 2 kunna leda till betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6:11.
Samråd har skett med länsstyrelsen som delar kommunens bedömning att planens genomförande leder
till betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser krävs därför. En
miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats för detaljplaneområdet.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-16, § 157, att skicka ut detaljplanen på samråd.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-27, § 170, att godkänna samrådsredogörelsen samt att skicka ut
detaljplanen på granskning.
Föreligger skrivelse 2016-11-01 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att planen hanteras
med ett utökat planförfarande. Under granskningstiden mellan 2016-06-30 juni - 2016-08-11 har
samråd skett med berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda
sakägare och andra med väsentligt intresse av planen.
Totalt har 9 skriftliga granskningsyttranden inkommit. Granskningsutlåtandet 2016-10-21 redovisar de
skriftliga synpunkterna som har inkommit samt kommentarer till dessa. Endast sådana frågor som hör
till planen är kommenterade.
Revideringar efter granskning:
- Ändrat sakfel. Stationsvägen är statlig och inte kommunal.
- Avsnitten om farligt gods i planbeskrivning och MKB och avsnittet om gator och trafik i
planbeskrivningen har reviderats.
- Outredd vägsträckning har tagits bort (text och karta).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Upplysning om allmän väg i plankartan har förtydligats gällande att vägsträckningen är tillfällig.
Uppdaterat ledningsrätter i grundkartan.
Listan på kontroll och uppföljning i miljökonsekvensbeskrivningen är uppdaterad.
I övrigt redaktionella ändringar.

Föreligger vidare förslag till genomförandeavtal mellan Kiruna kommun och LKAB till detaljplan GP2:1
för del av Kiruna centrum. Enligt detaljplaneförslaget kommer det efter detaljplanens antagande inte
att finnas någon allmän platsmark inom området. Kommunen är idag enligt nu gällande detaljplan
huvudman för allmän platsmark inom området. Kommunen bibehåller huvudmannaskapet för tidigare
allmän platsmark och kommunal infrastruktur under en period i enlighet med vad som framgår i
punkterna 6 och 7 i det civilrättsliga avtal som parterna tecknade 2014-06-12 angående Gruvstadsparken del 2 m.m. LKAB ansvarar för och bekostar genomförandet av detaljplanen i enlighet med detta
avtal.
Kommunstyrelsen beslutar 2016-11-07, § 306, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna
detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande och kommunstyrelsen föreslår
att genomförandeavtal av detaljplan GP2:1 för del av Kiruna centrum, godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Kristina Zakrisson (S) med bifall av Niklas Sirén (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Mats Holmström (C) och Henry Emmoth (MP)

att

kommunstyrelsens förslag avslås

Mötet ajourneras för kafferast i 30 minuter.
Mötet återupptas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Katarina Hjertell (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs m fl avslagsyrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Gunnar Selbergs m fl avslagsyrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 27 ja-röster, 11 nej-röster och en avstår i enlighet med bilagd voteringslista
Justerandes sign
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Henry Emmoth (MP) anmäler Miljöpartiet De Grönas skriftliga reservation mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Gunnar Selberg (C) anmäler Centerpartiets skriftliga reservation mot beslutet till förmån för eget
förslag
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Skriftlig reservation
Kommunfullmäktige, 2016-11-28. Ärende 9, Antagande av detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 1
Kiruna-Centern anser inte att förutsättningarna ännu finns för en ändring av detaljplanen från stad
till gruva.
Det berörda området görs om till industriområde, trots att människor bor där och hotellverksamhet
m.m. bedrivs. Kommunen ger bort sitt enda maktmedel, planmonopolet, utan att säkerställa att de
människor som berörs får rimliga villkor när de måste flytta. Kommunen har inte ens talat med
dessa! De hamnar helt i händerna på LKAB. Eftersom det saknas skriftligt bindande garantier från
LKAB angående Ersättningsprinciperna hamnar de som drabbas i en mycket osäker situation. Därför
yrkade vi på avslag då vi anser att man måste avvakta med processen tills man säkerställt att alla
drabbade får rimliga villkor för sin flytt.
Mats Holmström (C)
Gunnar Selberg (C)

KIRUNA KOMMUN
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Motion, Stycka ut tomter i Laxforsen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens yttrande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2012-12-10, § 203, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Svante Henelund (C) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bl a att Kiruna kommun äger ett markområde om ca 100 ha i Laxforsen. Markområdet är lämpligt för fritidshusbebyggelse.
Motionären föreslår
att

kommunfullmäktige ger i uppdrag åt kommunstyrelsen att starta en process för
uppstyckning av marken till tomter för kirunabor

Hantering av ärendet
Föreligger yttrande 2016-09-26 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilket framgår att förvaltningen
har i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan där bland annat området i Laxforsen ingår. I och med
arbetet med översiktsplanen ser kommunen över möjligheterna att ta fram tomter för ny bebyggelse i
Laxforsen.
Under 2015 beslutade kommunfullmäktige att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
ny översiktsplan för Kiruna kommun. Översiktsplanen kommer att ta ett helhetsgrepp för framtida
behov avseende markanvändningen i kommunen. Översiktsplanen kan visa var ny bebyggelse kan
tillåtas, vilken typ av bebyggelse och övrig verksamhet som tillåts samt hur övriga intressen kan
säkerställas.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-11-07, § 284, att motionen anses besvarad med hänvisning till
stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Kristina Zakrisson (S) med bifall av Niklas Sirén (V), Hanna Rannerud (S) och Elisabeth
Persson Holmdén (S)

att

kommunstyrelsens förslag bifalles

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 131 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

2012.1298

Sida
21

215

av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Dick Vånsjö (SJVP), Kenneth Stålnacke (S), Henry
Emmoth (MP) och Annica Henelund (C)

att

motionen bifalles

Yttranden i kommunfullmäktige: Katarina Hjertell (C) och Rune Lans (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs m fl yrkande under proposition
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Överlämnande av motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att
_______

Justerandes sign

till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motion:
”Bygg vändplats/parkeringsplats längs Nikkaluoktavägen”, väckt av Kenneth Paulsson (C)

Utdragsbestyrkande
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Val
Kommunfullmäktige beslutar
att

bordlägga val av ledamot i kommunens revisorer efter Rolf Johansson (C)

att

bordlägga val av lekmannarevisorsuppleant i Tekniska Verken i Kiruna AB efter Rolf
Johansson (C)

att

bordlägga val av lekmannarevisorsuppleant i Kiruna Kommunpartner AB efter Rolf
Johansson (C)

att

bordlägga val av lekmannarevisorsuppleant i Kiruna Kraft AB efter Rolf Johansson (C)

att

bordlägga val av lekmannarevisorsuppleant i Kirunabostäder AB efter Rolf Johansson (C)

att

bordlägga val av lekmannarevisorsuppleant 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

utse Peter Aldenlöv (SD), Box 230, 981 24 Kiruna till ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning efter Roger Olsson (SD)

att

utse Peter Aldenlöv (SD), Box 230, 981 24 Kiruna till ledamot i partiberedningen efter
Roger Olsson (SD)

att

utse Sten Stridsman (V), Odlingsvägen 4, 981 43 Kiruna till ledamot i valnämnden efter
Paulina Eriksson (V)

att

utse Sten Stridsman (V), Odlingsvägen 4, 981 43 Kiruna till vice ordförande i valnämnden
efter Paulina Eriksson (V)

att

utse Sigurd Pekkari (V), Seger Svanbergsgatan 9, 981 31 Kiruna till ledamot i kommunens
revisorer från och med 2017-01-01 efter Gösta Suup (V)

att

utse Sigurd Pekkari (V), Seger Svanbergsgatan 9, 981 31 Kiruna till lekmannarevisorsuppleant i Tekniska Verken i Kiruna AB från och med 2017-01-01 efter Gösta Suup (V)

att

utse Sigurd Pekkari (V), Seger Svanbergsgatan 9, 981 31 Kiruna till lekmannarevisorsuppleant i Kiruna Kommunpartner AB från och med 2017-01-01 efter Gösta Suup (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att

utse Sigurd Pekkari (V), Seger Svanbergsgatan 9, 981 31 Kiruna lekmannarevisorsuppleant i Kiruna Kraft AB från och med 2017-01-01 efter Gösta Suup (V)

att

utse Sigurd Pekkari (V), Seger Svanbergsgatan 9, 981 31 Kiruna till lekmannarevisorsuppleant i Kirunabostäder AB från och med 2017-01-01 efter Gösta Suup (V)

att

utse Sigurd Pekkari (V), Seger Svanbergsgatan 9, 981 31 Kiruna till lekmannarevisorsuppleant i Kiruna Näringsfastigheter AB från och med 2017-01-01 efter Gösta Suup (V)

att

utse Kristina Zakrisson (S), Norra vägen 90, 981 46 Kurravaara till ledamot till
Konstmuseet i Norr (MVT)

att

utse Håkan Bäckström (S), Konduktörsgatan 19 B, 981 34 Kiruna till ledamot till
Konstmuseet i Norr (MVT)

att

utse Annica Henelund (C), Hjalmar Lundbohmsvägen 83 C, 981 39 Kiruna till ledamot till
Konstmuseet i Norr (VT)

att

bordlägga val av ersättare till Konstmuseet i Norr (V)

att

utse Lisa Ryhänen (FI), Tuolluvaaravägen 6B, 918 41 Kiruna till ersättare till Konstmuseet
i Norr

att

utse Rune Lans (C), Johan Thurigatan 5B, 981 37 Kiruna till ersättare till Konstmuseet i
Norr

att
______

bordlägga val av ersättare till Sámi Teáhter efter Siv Holma (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Anmälan av gruppledare
Sverigedemokraterna anmäler följande gruppledare:
- Peter Aldenlöv (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna efter Roger Olsson (SD)
_____

Justerandes sign
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