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Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, 2016-09-12, kl 13.00-19.50      
     
  
  
Beslutande; Se särskild närvaroförteckning  
 
 
Övriga deltagande; Peter Niemi, kommunchef 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera;  Gunnar Bergman (V), Gert Hejdenberg (SJVP) 
 
Justeringens plats 
och tid; Kommunkontoret, 2016-09-19, kl 09.00 
 
 
Sekreterare  ________________________________________   Paragrafer;  72-94 
 Anja Leinonen 
 
 
Ordförande    
 Ann-Kristin Nilsson (S)     
  
  
Justerande    
  Gunnar Bergman (V)  Gert Hejdenberg (SJVP) 
  
 
   BEVIS 
 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ; Kommunfullmäktige, Kiruna kommun 
 
Sammanträdesdatum; 2016-09-12 
 
Datum för anslags                                                                    Datum för anslags  
-upprättande;    2016-09-                             nedtagande;             2016-10-  
 
Förvaringsplats  
för protokollet; Kommunkontoret, kommunkansliet, Stadshuset, Kiruna 
 
 
Underskrift;  ________________________________________ 
 Anja Leinonen 
 



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-09-12, kl 13.00-19.50 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

S Kristina Zakrisson I

S Kenneth Stålnacke  -

S Elisabeth Persson Holmdén I

S Roger Suup I

S Sirpa Bäckström I

S Sten Nylén I

S Ann-Kristin Nilsson I

S Thomas Määttä I

S Ashkan Ekhtiari  -

S Siv Gunillasson I

S Kenneth Nilsson I

S Marianne Baas I

S Jan-Erik Nygren I

S Viveca Kohkoinen I

S Jonas Stålnacke I

V Niklas Sirén I

V Siv Henriksson  -

V Marie Persson I

V Gunnar Bergman justerare I
§ 87 deltar ej i beslut

M Stefan Sydberg §§ 72-86 I

M Mattias Abrahamsson §§ 72-92 I

SL Per-Gustav Idivuoma I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-09-12, kl 13.00-19.50 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

SL Helena Partapuoli  -

FI Frida Kullebjörk  -

C Gunnar Selberg I

C Annica Henelund I

C Thore Johansson I

C Rune Lans I

C Karin Uusitalo I

C Mats Holmström I

C Katarina Hjertell I
§ 89 deltar ej i beslut

C I

C Katarina Sundbaum Funck I

C Andreas Wahlberg  -

C Åsa Holmdahl  -

C Lars-Åke Mukka I

C Anna Lans  -

SJVP Dick Vånsjö I

SJVP Doris Messner I

SJVP Gert Hejdenberg justerare I

KNEG Jari Söyrinki I

KIP Lilly Rönnebro §§ 72-92 I

SD Roger Olsson  -

MP Henry Emmoth I
§ 89 deltar ej i beslut

KD Svante Pounu  §§ 72-88 I

Kenneth Paulsson         §§ 72-88         



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare
2016-09-12, kl 13.00-19.50 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

S Hanna Rannerud IR

S Håkan Bäckström IR

S Maivor Johansson I

S Jan Sydberg I

S Emilia Töyrä  -

S Anders Tano I

S Inga Keskitalo  -

S Roland Holmdén  -

V Lena Tjäder IR

V Sten Stridsman I

M Therese Alsterdal  -

M Carina Johnsson  -

SL Åsa Sikku  -

SL Lars Jonas Kemi  IR

FI Lisa Ryhänen IR

FI Lisa Zakrisson  -

C Göran Johansson  -
§ 87 deltar ej i beslut

C Kärstin Gustafsson       §§ 72-86 IR

C Birgitta Stålnacke  -

C Per Esko  -

C Jennie Martinez  -

C Peter Scherman  -

C Robert Larsson  -

SJVP Bo Ek I



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare
2016-09-12, kl 13.00-19.50 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 I

MP Per Nilsson  -

KD Laila Hetta  -

KD Peter Stenberg  -



KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3)
KOMMUNKONTORET 2016-09-02

Kommunfullmäktige

Tid: 2016-09-12, 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 (V)  och  (SJVP)

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Avsägelser 1 16/41 § 72

2 Röstsammanräkning 2 16/41 § 73

Ks 160829

3 § 177 Revidering av ersättningsnivå på försörjningsstöd 3 12/469 § 74
till nyanlända personer i Kiruna kommun som går
i gymnasieskolan, socialnämnden

4 § 184 Personalredovisning och hälsobokslut 2015 4 16/650 § 75

5 § 204 Årsredovisning 2015, Malmfältens folkhögskola 5 16/635 § 76

6 § 205 Årsredovisning 2015, Kommunalförbundet 6 16/693 § 77
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

7 § 206 Sammanträdesdagar 2017 7 16/709 § 78



2 (3)

8 § 207 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 8 16/661 § 79
(SoL) och (LSS), ej verkställda beslut, socialnämnden,
delgivning

9 § 209 Tillägg av komponentgrupper, kommunkontoret 9 16/865 § 80

10 § 212 Begäran om kommunal borgen för verksamheten vid 10 16/799 § 81
Kiruna avfallsanläggning, Tekniska Verken i Kiruna AB

11 § 214 Redovisning av verkställt medborgarförslag 11 16/185 § 82

12 § 215 Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommun- 12 16/887 § 83
styrelsens investeringsbudget, omläggning av befintlig
fiberstruktur, kommunkontoret

13 § 218 Anmälan av delegationsbeslut, Medborgarförslag 13 § 84

14 § 227 Antagande av övergripande målsättning 2020 14 16/912 § 85

15 § 230 Antagande av detaljplan för ny räddningstjänst, 15 14/1069 § 86
Industrin 9:7

Ks 160829

16 Motioner

a § 180 HBTQ-certifiering, väckt av Annica Henelund (C) 16a 14/1283 § 87

b § 181 Gång- och cykelväg Riksgränsen-Katterjåkk, väckt av 16b 16/569 § 88
Annica Henelund (C)

c § 182 Samhällsservice i Laxforsen, väckt av Lilly Rönnebro 16c 16/161 § 89
(KIP)

d Överlämnande av motioner 16d § 90

17 Val 17 16/41 § 91

Kf 160530

18 Besvarande av interpellation

a § 67 Interpellation, Rivningen av Kiruna, väckt av Henry 18a 16/610 § 93
Emmoth (MP)

19 Information om stadsomvandlingen 12/1245 § 94



Ann-Kristin Nilsson (S) 3 (3)
Kommunfullmäktiges ordförande

Anmälan av gruppledare § 92

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 

 
 
 
 
§ 72    2016.0041  900 
 
 
Avsägelser  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Anders Tanos (S) avsägelse som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden 
 
att godkänna Tommy Hjertbergs (KNEG) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 
 
att godkänna Tommy Hjertbergs (KNEG) avsägelse som ledamot i partiberedningen 
 
att godkänna Tommy Hjertbergs (KNEG) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktiges 

valberedning 
 
att godkänna Krister Stenmans (S) avsägelse som ombud i Malmfältens Folkhögskola 
 
att godkänna Per Erikssons (SJVP) avsägelse som ledamot i miljö- och byggnämnden 
 
att godkänna Roger Olssons (SD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 
 
att godkänna Roger Olssons (SD) avsägelse som ledamot i partiberedningen 
 
att godkänna Roger Olssons (SD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 
_____  
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§ 73    2016.0041  900 
       
 
Röstsammanräkning  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2016-08-22 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2018 efter Tommy Hjertberg, 
Knegarkampanjen, har utsetts Patrik Tuoremaa, Knegarkampanjen.  
______ 
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§ 74    2012.0469  700 
 
 
Revidering av ersättningsnivå på försörjningsstöd till nyanlända i Kiruna kommun som 
går i gymnasieskolan, socialnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  rutin gällande handläggning av ansökan från nyanlända som fyllt 18 år om försörjnings-

stöd handläggs i sin helhet av socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen, 
socialtjänsten eller framtida integrationsenheten  

 
att tilläggsbestämmelser för nyanlända personer över 18år som bor i boende som erbjuds av 

socialtjänsten, går i gymnasieskolan samt följer uppsatt vårdplan har rätt till försörj-
ningsstöd upp till riksnorm, hyra samt andra omkostnader enligt rekommendationer från 
Socialstyrelsen. De har även rätt att ha ett eget sparande samt tjäna upp till ett halvt 
basbelopp per år på arbete 

  
att  nyanlända som studerar på gymnasiet har rätt att ansöka om CSN-lån det året dem fyller 

21 år, vilket socialtjänsten kommer ta med i sin beräkning gällande rätten till försörjnings-
stöd samt bistånd till hyra 

  
att  nyanlända som placerats i familjehem utanför Kiruna kommun erbjuds bo kvar i 

familjehemmet så länge de går i gymnasieskolan. Nyanlända får sin försörjning samt 
boende tillgodosett i familjehemmet  

 
att  de som väljer att flytta till eget boende och studera på gymnasiet inte har rätt till 

försörjningsstöd eller bistånd för hyreskostnader, det vill säga inte rätt till tilläggs-
bestämmelse enligt ovan 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2016-06-21, § 225, från socialnämnden av vilket framgår att kommunfullmäktige 
har 2012-09-17, § 101, fastställt rutiner för utbetalning och administration av försörjningsstöd, vilket 
innebär att Arbetsmarknadsenheten ansvarar för utbetalning och uppföljning av det beslut om försörj-
ningsstöd som fattas av socialförvaltningen samt att fastställa tilläggsbestämmelser för försörjnings-
stödet som ger nyanlända personer över 18 år som går i gymnasieskolan rätt att ha ett eget sparande 
samt tjäna upp till ett halvt basbelopp per år på arbete. 
 
Ensamkommande asylsökande barn på HVB-hem i Kiruna kommun som fått permanent uppehåll-
stillstånd och fyller 18 år flyttar till eget boende i utslussningslägenheter som ligger i närhet till HVB-
hemmet. Personen som flyttar till eget boende måste ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten så 
länge de går i gymnasieskola. Har personen en fortsatt vårdplan hos socialtjänsten får kommunen 
eftersöka försörjningsstödet samt hyran från Migrationsverket. Rutinen gäller för nyanlända ungdomar 
utan föräldrar i Sverige som kommunplacerats i Kiruna, bor i eget boende med vårdplan och går på 
gymnasiet. 
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§ 74 forts    2012.0469  700 
 
 
En person med permanent uppehållstillstånd vägleds från 18 årsdagen att ansöka om försörjningsstöd 
så länge ungdomen går i gymnasieskola och följer uppsatt vårdplan. Socialtjänsten skriver en överens-
kommelse om bostad. Har ungdomen en förlängd vårdplan hos socialtjänsten får kommunen eftersöka 
försörjningsstödet samt hyreskostnad från Migrationsverket. Om ungdomen väljer att bryta sin 
vårdplan genom att flytta till eget boende med eget hyreskontrakt får denne i dagsläget behålla sin rätt 
till försörjningsstöd, hyreskostnad samt även ta del av de tilläggsbestämmelser som kommunfull-
mäktige beslutat om tidigare. Kommunen får dock ej eftersöka dessa kostnader från Migrationsverket. 
 
Försörjningsstöd enligt riksnorm:  
- Ensamstående:   2 950kr/mån  
- Gemensamma hushållskostnader:     940kr/mån  
- Riksnorm, för ensamstående:  3 890kr/mån  
(Avdrag sker för CSN studiestöd med 850kr/mån under termin enligt tidigare beslut. CSN-stödet är 1 050kr –  
1 800kr/mån)  
 
Försörjningsstödet/Riksnorm skall täcka: livsmedel, kläder, skor, fritid, och hygien. Påslaget för 
hushållskostnader skall täcka förbrukningsvaror, TV-licens, telefon mm. Tilläggsbeslut i form av 
ekonomiskt bistånd utöver riksnorm kan vara hyra, el, vårdavgifter, medicinkostnader (recept), 
glasögon eller annat som bedöms som nödvändigt för att individen ska uppnå skälig levnadsnivå. 
 
Kiruna kommun har i dagsläget fyra HVB-hem och har tagit emot 96 ensamkommande barn. 60 av 
dessa är placerade på HVB-hem samt i familjehem i Kiruna kommun. Resterande ungdomar är 
placerade i olika konsulentstötta familjehem i andra delar av landet.  
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att  rutin gällande handläggning av ansökan från nyanlända som fyllt 18 år om 

försörjningsstöd handläggs i sin helhet av socialsekreterare på individ- och 
familjeomsorgen, socialtjänsten eller framtida integrationsenheten,  

 
att tilläggsbestämmelser för nyanlända personer över 18år som bor i boende som erbjuds av 

socialtjänsten, går i gymnasieskolan samt följer uppsatt vårdplan har rätt till 
försörjningsstöd upp till riksnorm, hyra samt andra omkostnader enligt 
rekommendationer från Socialstyrelsen. De har även rätt att ha ett eget sparande samt 
tjäna upp till ett halvt basbelopp per år på arbete, 

  
att  nyanlända som studerar på gymnasiet har rätt att ansöka om CSN-lån det året dem fyller 

21 år, vilket socialtjänsten kommer ta med i sin beräkning gällande rätten till 
försörjningsstöd samt bistånd till hyra, 

  
att  nyanlända som placerats i familjehem utanför Kiruna kommun erbjuds bo kvar i 

familjehemmet så länge de går i gymnasieskolan. Nyanlända får sin försörjning samt 
boende tillgodosett i familjehemmet,  

 
att  de som väljer att flytta till eget boende och studera på gymnasiet inte har rätt till 

försörjningsstöd eller bistånd för hyreskostnader, dvs inte rätt till tilläggsbestämmelse 
enligt ovan 
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§ 74 forts    2012.0469  700 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 177, att rutin gällande handläggning av ansökan från 
nyanlända som fyllt 18 år om försörjningsstöd handläggs i sin helhet av socialsekreterare på individ- 
och familjeomsorgen, socialtjänsten eller framtida integrationsenheten, att tilläggsbestämmelser för 
nyanlända personer över 18år som bor i boende som erbjuds av socialtjänsten, går i gymnasieskolan 
samt följer uppsatt vårdplan har rätt till försörjningsstöd upp till riksnorm, hyra samt andra 
omkostnader enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. De har även rätt att ha ett eget sparande 
samt tjäna upp till ett halvt basbelopp per år på arbete. Att nyanlända som studerar på gymnasiet har 
rätt att ansöka om CSN-lån det året dem fyller 21 år, vilket socialtjänsten kommer ta med i sin 
beräkning gällande rätten till försörjningsstöd samt bistånd till hyra, att nyanlända som placerats i 
familjehem utanför Kiruna kommun erbjuds bo kvar i familjehemmet så länge de går i gymnasieskolan. 
Nyanlända får sin försörjning samt boende tillgodosett i familjehemmet samt att de som väljer att flytta 
till eget boende och studera på gymnasiet inte har rätt till försörjningsstöd eller bistånd för 
hyreskostnader, det vill säga inte rätt till tilläggsbestämmelse enligt ovan. 
 
Yrkande och beslutsgång 
  
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Svante Pounu (KD) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Bergman (V)   
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 75    2016.0650  900 
 
 
Personalredovisning och hälsobokslut 2015 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa personalredovisning och hälsobokslut 2015  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2016-06-01 från kommunkontoret av vilken framgår att personalredovisningens 
syfte är att lyfta fram personalfrågorna och ge en bild av hur olika faktorer påverkar Kiruna kommuns 
totala personalkostnader. Det handlar om ett synsätt och metoder för att göra beräkningar. Bakom 
synsättet ligger en värdering om att personalen inte bara är en kostnad utan en tillgång att vårda precis 
som andra tillgångar.  
 
Vidare framgår av aktuell skrivelse bl a att 2015 offentliggjordes rapporten från 2014 att Kiruna 
kommun är ”bäst på heltider” bland kommuner i hela landet. Bland tillsvidareanställda arbetade 95 % 
av kvinnorna och 97,8 % av männen heltid. 
 
Personalkostnaderna har ökat med ca 2,6 % från 2014 till 2015. I personalkostnader ingår alla 
personalkostnader som det finns PO-kostnader på. Sjukskrivningskostnaderna har ökat med 200 kr per 
helårsarbetare från 2014 till 2015. Likaså har sjukskrivningarna ökat från 6,1 % till 6,6 % från 2014 till 
2015. Det är äldre över 50 år som har den största ökningen med 0,3 %. Det är de långa sjukskriv-
ningarna som ökar, mer än 15 dagars sjukskrivning, medan de korta sjukskrivningarna står still.  
 
Personalredovisningen innehåller också en redovisning av hälso- och friskvårdsinsatser, kompetens-
försörjningsaktiviteter under året samt förvaltningarnas redovisningar.  
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger reviderad personalredovisning och hälsobokslut 2015 samt att personalredovisningen 
kompletteras med en bilaga, verksamhetsberättelse 2015 från företagshälsovården. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 184, att personalredovisning och hälsobokslut 2015 fastställs. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles  
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars-Åke Mukka (C), Rune Lans (C) och Katarina Hjertell (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 76     2016.0635  661 
 
 
Årsredovisning 2015, Malmfältens Folkhögskola 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 2015 med godkännande till 

handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger årsredovisning 2015 samt revisionsberättelse för Malmfältens Folkhögskola.  
 
Av årsredovisningen framgår bl a att verksamhetsåret 2015 visar ett underskott om 253 tkr. 
Personalkostnaderna har överskridit budget med ca 200 tkr beroende på att tillfällig personal varit 
uttagen i större utsträckning än tidigare under det första halvåret. Vidare har reparationer i fastigheten 
inneburit extra kostnader på ca 125 tkr. Köket har överskridit sin livsmedelsbudget med ca 200 tkr då 
köket satsat på en tvårättersmeny. 
 
Det helägda bolaget Malmfältens Logi & Konferens AB redovisar ett överskott på 519 tkr före 
bokslutsdispositioner och skatt. Orsaken till överskottet är att logiförsäljningen ökat markant jämfört 
med 2014.  
 
Av revisionsberättelsen upprättad 2016-05-12 framgår bl a att årsbokslutet upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av folkhögskolans finansiella 
ställning och av dess finansiella resultat. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman behandlar 
förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 204, att Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 2015 
läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Kenneth Nilsson (S), Rune Lans (C), Lars-Åke Mukka (C), Svante 
Pounu (KD), Thore Johansson (C), Gunnar Selberg (C), Katarina Hjertell (C) och Henry Emmoth (MP) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 77    2016.0693  900 
 
 
Årsredovisning 2015, Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Norrbottens läns 

Kollektivtrafikmyndighet  
 
att  bevilja Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighets direktion och de 

enskilda ledamöterna ansvarsfrihet   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger årsredovisning 2015 från Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet 
(RKM) samt för Länstrafiken i Norrbotten AB och Bussgods Norrbotten. 
 
Av årsredovisningen för RKM framgår bl a att i bokslut visar den sammanställda redovisningen av 
koncerner i princip ett nollresultat. De olika verksamheterna visar resultat i olika riktningar jämfört 
med budget. Myndigheten RKM och Norrtåg gör ett nollresultat, Bussgods ett sämre resultat -5,3 mnkr 
och Länstrafiken positivt resultat på 0,6 mnkr. Bussgods negativa resultat täcks i sin helhet av 
Länstrafiken som därmed måste öka sitt bidrag från finansiärerna, landstinget och kommunerna. Den 
extra finansieringen uppgår till ca 4,7 mnkr för år 2015. 
 
Utöver resultatjämförelsen kan noteras att både Länstrafikens trafikintäkter och trafikkostnader har 
överskridits med ca 4-5 mnkr beroende till största delen på den enormt stora flyktingströmmen mellan 
Luleå och Haparanda under hösten 2015. 
 
Föreligger revisionsberättelse upprättad 2016-05-03 från revisorerna i Kommunalförbundet 
Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet. Revisorernas granskning har utförts enligt kommunallagen, 
god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglementet. Granskningen 
har genomförts med en inriktning och omfattning som behövs för att ge rimligt grund för bedömning 
och ansvarsprövning. 
 
En av revisionens uppgifter är att uttala sig om mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 
och revisorernas granskning visar att för år 2015 alltjämt saknas mål på området.  
 
Med undantag av ovan angivna iakttagelse så bedömer revisorerna att direktionen Kommunalför-
bundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att direktionens interna kontroll i 
stort har varit tillräcklig samt att räkenskaperna i stort är rättvisande. 
 
Revisorerna tillstyrker  
 
att  respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna 

i densamma 
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§ 77 forts    2016.0693  900 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 205, att årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet 
Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet godkänns samt att Kommunalförbundet Norrbottens läns 
Kollektivtrafikmyndighets direktion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 78    2016.0709  900 
 
 
Sammanträdesdagar 2017 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige enligt förslag 2016-08-05 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger kommunkontorets förslag 2016-08-05 till sammanträdesdagar 2017 för kommunfull-
mäktige, kommunstyrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive budgetberedning. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-15, § 206, att sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige 
fastställs enligt förslag 2016-08-05. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Svante Pounu (KD) och Kristina Zakrisson (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 79    2016.0661  700 
 
 
Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut 
2016, socialnämnden, delgivning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga sammanställningen och redovisningen till handlingarna  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2016-05-24, § 147, från socialnämnden av vilket framgår att i socialtjänstlagen 
(SoL) 16 kap 6 h § samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 h § finns reglerat 
att socialnämnden till kommunfullmäktige skall lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt LSS 9 § samt SoL 4 kap 1 §, som inte kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. 
 
Beslut som ej verkställts inom 3 månader skall 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 1-2016 har sammanlagt 20 ärenden inrapporterats vilket innebär att 
verkställighet dröjt 3 månader eller mer från datum då beslut beviljades. 3 ärenden avser bostad med 
särskild service för vuxna enligt LSS och 1 ärende avser kontaktperson enligt LSS. 16 ärenden avser 
särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 207, att sammanställningen och redovisningen delges 
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Svante Pounu (KD), Gunnar Bergman (V), Katarina Hjertell (C), 
Gunnar Selberg (C), Lars-Åke Mukka (C) och Siv Gunillasson (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 80     2016.0865  942 
 
 
Tillägg av komponentgrupper, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta tillägg för komponentgrupper/komponentindelning enligt förslag 2016-08-09 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2016-08-09 från kommunkontoret av vilken framgår att komponentavskrivning 
ska användas som avskrivningsmetod enligt rekommendation RKR 11.4. Komponentavskrivning är en 
avskrivningsmetod för materiella anläggningstillgångar som grundar sig på att de olika komponenterna 
i en anläggning, exempelvis en fastighet särskiljs för att skrivas av efter varje komponents bedömda 
livslängd. Tilläggen består av komponentindelning för områdena gator/park/VA.  
 
Kommunkontorets förslag till tillägg är: 
 
Gator 
Komponentgrupp 10, bostadsgata 
Komponentgrupp 11, gång- och cykelbana, trottoar 
Komponentgrupp 12, mindre huvudgata 
Komponentgrupp 13, huvudgata 
Komponentgrupp 14, parkeringsplatser 
Komponentgrupp 15, gatubelysning 
 
Park 
Komponentgrupp 16, lekplatser 
 
VA 
Komponentgrupp 17, reningsverk 
Komponentgrupp 18, vattenverk/vattentorn 
Komponentgrupp 19, ledningar 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 209, att tillägg enligt förslag 2016-08-09 antas för 
komponentgrupper/komponentindelning. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 81    2016.0799  561 
 
 
Begäran om kommunal borgen för verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning, Kiruna 
Kraft AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Kiruna Kraft AB 10 mnkr i borgen för Kiruna avfallsanläggning, miljöprövnings-

delegationens beslut daterat 2016-06-27 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2011-11-14, § 137, samtidigt upphör att gälla 
 
att Kiruna Kraft AB ska erlägga en årlig borgensavgift på 2 % av borgensbeloppet till Kiruna 

kommun som ersättning för borgensåtagandet 
 
att Kiruna Kraft AB ska fondera minst 1,25 mnkr/år under perioden 2017 till och med 2025 

för återställning och efterbehandling av avfallsanläggningen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2016-07-05 från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilken framgår att Kiruna Kraft 
AB att bolaget ansöker om kommunal borgen om tio miljoner kronor för att fullgöra de skyldigheter 
som Kiruna Kraft har för verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning enligt tillstånd beviljat av 
Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Kiruna Kraft AB har ansökt om fortsatt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Kiruna 
avfallsanläggning. Verksamheten omfattar ÅVC, deponering, mellanlagring och omlastning av 
hushållsavfall och verksamhetsavfall samt bearbetning och sortering. Miljöprövningsdelegationen inom 
länsstyrelsen i Norrbottens län har 2016-06-27 lämnat Kiruna Kraft AB:s tillstånd till deponering, 
mellanlagring och omlastning av hushållsavfall och verksamhetsavfall samt bearbetning och sortering 
av avfall på fastigheterna Kiruna 1:163 och del av Kiruna 1:1. 
 
Av tillståndsbeslutet framgår att Kiruna Kraft för tillståndets giltighet ska ställa en ekonomisk säkerhet 
som ska uppgå till ett belopp om 10 mnkr för avhjälpande av miljöskada eller andra återställnings-
åtgärder som verksamheten kan föranleda. Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsförordningen, 
ställas till och förvaras av länsstyrelsen. Enligt beslutet får tillståndet tas i anspråk först efter det att en 
ekonomisk säkerhet har godkänts av Miljöprövningsdelegationen. För kommunala bolag är en 
kommunal borgen, beviljad av kommunfullmäktige, att anse som en godkänd ekonomisk säkerhet. 
 
Tidigare bedrevs verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning av Tekniska Verken i Kiruna AB som har 
en beviljad kommunal borgen för utökad deponering vid Kiruna avfallsanläggning motsvarande 10 
mnkr samt att Tekniska Verken årligen beläggs med en avgift om 2 % på borgensbelopp. Denna 
ansökan om borgen för Kiruna Krafts verksamhet vid Kiruna avfallsanläggning enligt beviljat tillstånd 
avser ersätta tidigare beviljad borgen för Tekniska Verken. 
 
Fastigheten Kiruna 1:163 och Kiruna 1:1 ägs av Staten genom Statens fastighetsverk. Staten har genom 
länsstyrelsen i Norrbottens län beviljat Kiruna Kraft markupplåtelse för uppförande/bibehållande av en 
avfallsanläggning inom området. Upplåtelsetiden är 20 år från och med 2015-01-01. Kiruna Kraft AB  
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§ 81 forts    2016.0799  561 
 
 
ska årligen fondera pengar för att säkerställa att bolaget uppfyller sina åtaganden för avhjälpande av 
miljöskada eller andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Tekniska Verken i 
Kiruna AB/Kiruna Kraft AB har till och med 2015-12-31 avsatt cirka 9,6 mnkr för avslutningsåtgärder 
inom Kiruna avfallsanläggning och har för avsikt att fortsättningsvis avsätta cirka 3,7 mnkr per år fram 
till 2025.  
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2016-08-18 från kommunkontoret av vilket framgår bl a att Tekniska verken i 
Kiruna AB:s tillstånd för Kiruna avfallsanläggning går ut 2017-07-31. Avfallsanläggningen övergår då i 
Kiruna Kraft AB:s regi. Kiruna Kraft AB har ansökt om att förlänga befintligt tillstånd till och med år 
2025. Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen har beviljat ansökan 2016-06-27 med tillhörande 
villkor. För att tillståndet ska vara giltigt kräver miljöprövningsdelegationen dock att kommunen 
lämnar en ekonomisk säkerhet på 10 mnkr genom ett borgensåtagande. 
 
Det nya tillståndet för Kiruna avfallsanläggning omfattar samma geografiska område men med viss 
utökning av verksamheten inom området. Miljöprövning av verksamheten har genomförts i samband 
med att ansökan prövats. Miljöprövningsdelegationen bedömer att Kiruna Kraft AB:s eget åtagande och 
villkoren i tillståndet innebär tillräckliga försiktighetsmått för att förebygga skador på människors hälsa 
och miljön. Förlängningen av tillståndet för befintlig anläggning gör det möjligt att i god tid etablera en 
ny avfallsanläggning på annan plats. 
 
Enligt gällande regelverk måste Kiruna Kraft AB betala en borgensavgift till kommunen som ligger över 
det som kan anses utgöra ett olovligt statsstöd men lägre än vad som kan anses innebära olovligt 
överförande av förmögenhet mellan ägare och bolag. Kommunkontoret bedömer att en årlig 
borgensavgift på 2 % av borgensbeloppet (200 tkr) är rimligt för perioden. Avgiften ligger i linje med 
den marknadsränta som kommunen har då bolagen lånar från internbanken. Avgiften bedöms även ta 
höjd för eventuella räntehöjningar under tillståndsperioden. 
 
Kommunfullmäktige har 2011-11-14, § 137, beslutat om ett borgensåtagande i samband med den förra 
tillståndsprövningen av Kiruna avfallsanläggning. Kommunkontoret föreslår att denna borgen upphör i 
samband med att kommunen tecknar borgensåtagande för det nya tillståndet. 
 
Kiruna Kraft AB bör även åläggas att avsätta medel för återställande av deponin med efterföljande 
efterbehandling. Kiruna Kraft AB har till och med 2015-12-31 avsatt 9,6 mkr för avveckling av den 
befintliga avfallsanläggningen. Kiruna Kraft AB planerar att avsätta ytterligare ca 3,6 mnkr per år till 
och med 2025 för avveckling baserat på en kostnadsberäkning för avveckling. Kommunkontoret 
bedömer att den årliga fonderingen bör vara minst 12,5 % av kommunens totala borgen. 
  
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 212, att Kiruna Kraft AB beviljas 10 mnkr i borgen för Kiruna 
avfallsanläggning, miljöprövningsdelegationens beslut daterat 2016-06-27, att kommunfullmäktiges 
beslut 2011-11-14, § 137, samtidigt upphör att gälla, att Kiruna Kraft AB ska erlägga en årlig borgens-
avgift på 2 % av borgensbeloppet till Kiruna kommun som ersättning för borgensåtagandet samt att 
Kiruna Kraft AB ska fondera minst 1,25 mnkr/år under perioden 2017 till och med 2025 för 
återställning och efterbehandling av avfallsanläggningen. 
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§ 81 forts    2016.0799  561 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Svante Pounu (KD), Kristina Zakrisson (S) och Henry Emmoth (MP) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 82    2016.0185  900 
 
 
Redovisning av verkställt medborgarförslag 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga redovisningen till handlingarna  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2016-08-01 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunkontoret har 
sammanställt verkställt medborgarförslag med anledning av kommunstyrelsens ansvar och 
rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige, 11 §, kommunstyrelsens reglemente. 
 

Dnr Ärende 
  

11/1024 Sänd alla öppna möten via webben på Kiruna kommuns hemsida, väckt 
medborgarförslag av Agneta Stålnacke 

  
 - Kiruna kommun sänder samtliga öppna sammanträden via Radio Kiruna 

samt via webbradion på kommunens hemsida.  
Nu finns även ljudupptagningar från kommunfullmäktiges öppna möten 
lagrade i digitalt format så att man kan lyssna på mötet i efterhand. 
Ljudfilerna finns utlagda på kommunens hemsida. 

 
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen 
 
att  till kommunfullmäktige redovisa ovan verkställt medborgarförslag 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-08-29, § 214, att redovisa verkställt medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 83    2016.0887  448 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering inom kommunstyrelsens investeringsbudget, 
omläggning av befintlig fiberstruktur, kommunkontoret 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tilläggsbudgetera kommunkontoret år 2016 med 1 033 575 kr inom kommunstyrelsens 

investeringsbudget för nytt objekt ”Omläggning stamfiber” 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2016-06-01 från kommunkontoret av i vilken framgår att Vattenfall erbjuder 
kommunen att kostnadsfritt samförlägga fiber i ny sträckning där förläggning av kraftledning sker. 
Kiruna kommun bekostar optomaterial och arbete som inte berör kraftledning. Kostnaden är 
kalkylerad till 1 033 575 kr. 
 
Kiruna kommun hyr idag fiberkanalisation i Vattenfalls kraftledningar för det ortsammanbindande 
fibernätet. Vattenfall planerar att bygga om sina luftledningar till markförlagda ledningar och vissa 
sträckor flyttas till luftledningar närmare vägar. Ombyggnaden avser väg 395 Kuoksu-Merasjärvi-
Masugnsbyn, väg 45 Övre och Nedre Soppero samt Paksuniemi.  
 
Efter stormen Gudrun 2005 fastslog regeringen nya direktiv för Vattenfall, att verket skulle minska 
sårbarheten samt säkra elförsörjningen i Sverige. I samband med detta började Vattenfall och även 
Jukkasjärvi belysningsförening att strukturera om delar av sitt ledningsbestånd, som antingen innebar 
att stolpar och ledningar flyttades närmare vägar alternativt grävdes ned. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 215, att kommunkontoret tilläggbudgeteras år 2016 för nytt 
objekt ”Omläggning stamfiber” med 1 033 575 kr inom kommunstyrelsens investeringsbudget 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Niklas Sirén (V) med bifall av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C), Svante Pounu (KD), Thore Johansson (C) och Henry 
Emmoth (MP) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
_____ 
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§ 84 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut, medborgarförslag 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Anmäls följande beslut från kultur- och utbildningsnämnden: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-02-23, § 23, att delegera till kultur- och utbildningsnämnden att 
behandla och besluta i väckt medborgarförslag ”Staty” av Lars-Göran Stålnacke. Kultur- och 
utbildningsnämnden beslutar 2015-04-23, § 54, att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning 
till förvaltningens yttrande.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 218, att anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 85    2016.0912  900 
 
 
Antagande av övergripande målsättning 2020 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta Kiruna kommunkoncerns målsättningar för 2020 

att i samverkan med näringslivet har vi skapat förutsättningar för 1000 nya jobb 
att i samverkan med universitet och högskolor har vi etablerat Campus Kiruna med minst 
400 heltidsstuderande studenter 

 att vi har plats för alla, vi är ett jämställt och inkluderande samhälle 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2016-08-25 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår bl a att kommunen 
har under många år varit ganska ensidigt beroende av LKAB och gruvindustrin, vilket naturligtvis på 
många sätt präglar näringslivsstrukturen i Kiruna. Med tanke på den negativa utvecklingen inom 
gruvindustrin de senaste åren och de prognoser som finns för framtiden så kommer med all säkerhet 
även underentreprenörer till gruvindustrin att starkt påverkas. Stadsomvandlingen kommer, å andra 
sidan, att under många år framåt generera en mycket stor efterfrågan inom många olika områden och 
kommer på så sätt att motverka nedgången inom gruvindustrin.  
 
För att skapa förutsättningar för tillväxt i kommunen och för att långsiktigt minska beroendet av 
gruvindustrin enades kommunkoncernledningen 2016-04-22 om tre nya mål för 2020 enligt nedan: 
- I samverkan med näringslivet ska vi skapa förutsättningar för 1000 nya jobb 
- I samverkan med universitet & högskolor etableras Campus Kiruna med minst 400 

heltidsstuderande studenter 
- Vi har plats för alla. Vi är ett jämställt och inkluderande samhälle 
 
För att nå de nya målen och skapa tillväxt i Kiruna kommun är det viktigt att turismen och rymden 
fortsätter sin positiva utveckling samtidigt som näringslivet i stort förmår tillvarata alla de möjligheter 
som stadsomvandlingen medför. De nya målen är ett sätt att tydligt visa kommunens viljeinriktning 
och därmed ge bra förutsättningar för kommunkoncernen att arbeta med att uppnå målen. Det är 
viktigt att framhålla att målen involverar hela kommunkoncernen, inklusive medborgare, föreningar, 
företag och andra organisationer. Att skapa förutsättningar för nya jobb innebär att, i flera 
dimensioner, utveckla ett ännu attraktivare Kiruna. Det innebär, förutom att skapa förutsättningar för 
utveckling av befintliga verksamheter, näringsliv, föreningsliv och andra organisationer och etablering 
av nya, att erbjuda hög kvalitet inom alla kommunala verksamhetsområden som t ex kultur, fritid, 
skola, social omsorg, boende, infrastruktur. För att lyckas så bra som möjligt krävs ett nära samarbete 
inom kommunkoncernen, men också mellan kommunkoncernen och samhället i stort.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 227, att Kiruna kommunkoncerns målsättningar för 2020 
antas att i samverkan med näringslivet skapa förutsättningar för 1000 nya jobb, att i samverkan med 
universitet och högskolor etablera Campus Kiruna med minst 400 heltidsstuderande studenter samt att 
vi har plats för alla, vi är ett jämställt och inkluderande samhälle. 
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§ 85 forts    2016.0912  900 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Svante Pounu (KD), Lisa Ryhänen (FI), Stefan 

Sydberg (M) och Niklas Sirén (V)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
av Henry Emmoth (MP) 
 
att 1:a och 2:a målet bifalles 
 
att 3: målet avslås 
 
att kommunledningen återkommer till kommunfullmäktige med hur man ska uppnå målen   
 
att  kommunledningen startar arbetet med att införa kommunal beskattningsrätt på råvaror 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att 1:a målet ändras till att lyda ”Kiruna ska vara etablerat som en av de 25 bästa 

kommunerna i landet beträffande näringslivsklimatet” 
 
att 2:a målet bifalles 
 
att 3:e målet ändras till att lyda ”Kiruna kommun ska vara en attraktiv kommun för alla, 

inkluderande och jämställt” 
 
att språkligt ändra tempusformen i 1:a och 2:a målen enligt nedan: 

att i samverkan med näringslivet har vi skapat förutsättningar för 1000 nya jobb 
att i samverkan med universitet och högskolor har vi etablerat Campus Kiruna med minst 
400 heltidsstuderande studenter 

 
av Niklas Sirén (V) med bifall av Elisabeth Persson Holmdén (S) 
 
att Gunnar Selbergs 4:e att-sats bifalles 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att Henry Emmoths 2:a, 3:e och 4:e yrkande avslås  
 
att Gunnar Selbergs 1:a och 3:e yrkande avslås 
 
av Elisabeth Persson Holmdén (S) 
 
att Henry Emmoths 2:a, 3:e och 4:e yrkande avslås 
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§ 85 forts    2016.0912  900 
 
 
Mötet ajourneras 7 minuter. 
 
Mötet återupptas. 

  
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars-Åke Mukka (C), Katarina Hjertell (C) och Annica Henelund (C) 
 
Ordföranden har inte för avsikt att pröva Henry Emmoths yrkande vad gäller 4:e att-sats då 
frågeställningen inte omfattas av den kommunala kompetensen. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunnar Selbergs yrkanden vad gäller 1:a och 3:e att-
satsen under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommun-
styrelsens förslag 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Henry Emmoths yrkanden vad gäller 2:a och 3:e 
att-satsen under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag 
 
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Gunnar Selbergs m fl ändringsyrkande vad gäller 4:e 
att-satsen skall bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma 
______ 
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§ 86    2014.1069  265 
 
 
Antagande av detaljplan för ny räddningstjänst, Industrin 9:7 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att markerat område i detaljplanen enligt bilaga undantas antagande 
 
att godkänna och anta resterande del av detaljplanen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger planbeskrivning 2016-02-08 av vilken framgår bl a att Kiruna stad lever i samspel med 
gruvbrytningen och till följd av malmkroppens utbredning under stadskärnan måste delar av Kiruna 
flyttas. Detta omfattar räddningstjänstens huvudbrandstation som ligger i Kiruna tätort. En liten del av 
nuvarande huvudbrandstation ligger innanför deformationsprognosen för 2023 och resterande del 
ligger inom prognosen för 2028.  
 
För att finna lämplig placering av räddningstjänstens nya lokaler har ett utkast till planprogram gjorts. 
Programmet utredde tre olika alternativa placeringar; Östra industriområdet, del av Industrin 9:7 vid 
kvarteret Cisternen i Västra industriområdet samt korsningen mellan kommande E10 och 
Kurravaaravägen. I arbetet med planprogrammet framkom att den bästa lokaliseringen sett till 
insatstider för brandbilarna till alla områden i nuvarande och nya Kiruna var Industrin 9:7 vid 
kvarteret Cisternen. Den föreslagna placeringen ligger på Västra industriområdet men ändå nära 
Kirunas nya centrum.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att räddningstjänsten kan etablera nya lokaler på del av 
fastigheten Industrin 9:7. Detaljplanen ska även möjliggöra för samlokalisering med skolskjuts. 
Tekniska Verkens logistiska del kommer troligen inte att vara i verksamhetsområde. Detaljplan innebär 
samtidigt förändringar i områdets trafik.  
 
Inom planområdet finns även industrifastigheter i kvarter Cisternen som idag är planlagda som 
oljeupplag och bensinstation. Fastigheterna används idag som småindustri och därför ändras 
användningen för fastigheterna till småindustri i denna detaljplan. Marken är förorenad på några 
fastigheter i Cisternen, men fastigheterna är lämpliga för sitt ändamål som industri. Det är olämpligt att 
platsen används till bensinstation och oljeupplag både på grund av att räddningstjänsten är placerad i 
närheten och att olja och bensin kan läcka till Luossajoki och omkringliggande områden. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-16, § 49, att skicka ut detaljplanen på samråd. Kommunstyrelsen 
beslutar 2016-05-16, § 159, att godkänna samrådsredogörelsen samt att skicka ut detaljplanen på 
granskning. Arbetsutskottet beslutar 2016-08-15, 199, att lägga informationen till handlingarna och 
behandla ärendet i kommunstyrelsen 2016-08-29. 
 
Föreligger skrivelse 2016-08-19 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen har 
varit ute på granskning under tidsperioden 2016-05-18—06-09. Under granskningstiden har totalt 13  
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§ 86 forts    2014.1069  265 
 
 
skriftliga yttranden inkommit. Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga synpunkterna som har 
inkommit samt kommentarer till dessa. 
 
Efter granskningen är följande revideringar gjorda i detaljplanen:  
1) Korsningen vid Lastvägen och Österleden är justerad i plankartan.  
2) Planbestämmelse för branddamm tas bort.  
3) U-områdesgränser har justerats och lagts till.   
4) Primärkarta byts till grundkarta.  
5) Rubriken snöröjning är tillagd i planbeskrivningen.  
6) Tekniska tillägg, korrigeringar och övriga redaktionella ändringar är gjorda.   
 
Kommunstyrelsen beslutar 2016-08-29, § 230, att godkänna granskningsutlåtandet med nedanstående 
ändring samt att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med och ytterligare utreda 
den del av detaljplanen som föreslås undantas från antagande. Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, 
§ 230, att markerat område i detaljplanen enligt bilaga undantas antagande samt att resterande del av 
detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Kristina Zakrisson (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 87    2014.1283  900 
 
 
Motion, HBTQ-certifiering 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till kultur- och utbildningsnämndens yttrande 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-12-09, § 246, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en 
av Annica Henelund (C) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bl a att kommunens mål på längre sikt borde vara att samtliga anställda blir hbtq-
certifierade, åtminstone all personal som på olika sätt har med ungdomar att göra. Att ta sig igenom 
tonåren är knappast enkelt för någon och att skolans personal bemöter sina elever på rätt sätt under 
denna känsliga period är av oerhörd vikt. Inledningsvis skulle man kunna börja med att hbtq-certifiera 
ett antal grundskolelärare. 
 
Motionären föreslår 
 
att Kiruna kommun hbtq-certifierar ett lämpligt antal personer inom skolans personal och att 

man säkerställer att varje skola i kommunen har minst en hbtq-certifierad anställd 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2016-08-15, § 3, att infordra yttrande i ärendet från kultur- och 
utbildningsnämnden. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2016-02-18, § 11, att föreslå avslag på motionen om hbtq-
certifiering av personal inom skolan. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 180, att motionen avslås med hänvisning till kultur- och 
utbildningsnämndens yttrande. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Annica Henelund (C) med bifall av Thore Johansson (C), Lilly Rönnebro (KIP), Gunnar 

Selberg (C) och Lars-Åke Mukka (C) 
 
att motionen bifalles 
 
av Roger Suup (S) med bifall av Lisa Ryhänen (FI) och Svante Pounu (KD) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
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§ 87 forts    2014.1283  900 
 
 
Mötet ajourneras 30 minuter för fikarast. 
 
Mötet återupptas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Niklas Sirén (V), Rune Lans (C) och Katarina Hjertell (C) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Annica Henelunds m fl yrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
 
 
Noteras till protokoll av Lisa Ryhänen (FI) att Feministiskt Initiativ anser att alla medarbetare inom 
kommunal verksamhet bör utbildas löpande om samtliga diskrimineringsgrunder men ser inte att det 
är ekonomiskt hållbart att genomföra i nuläget genom RFSL:s HBTQ-certifiering. 
______ 
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§ 88    2016.0569  900 
 
 
Motion, Gång- och cykelväg Riksgränsen-Katterjåkk 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-05-30, § 65, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en 
av Annica Henelund (C) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bl a att turistanläggningarna i Riksgränsen och Katterjåkk ligger intill varandra 
längs väg E10. I området rör det sig mycket folk, såväl bofasta som husvagnscampare och turister. Det 
finns hotell, matbutiker och restauranger i både Riksgränsen och Katterjåkk vilket bidrar till att 
människor rör sig mycket mellan dessa båda platser. Dessutom finns många motionärer i området som 
förutom skidåkning ägnar sig åt att jogga/springa, cykla och promenera. 
 
Trafikfaran är stor när de som färdas till fots eller med cykel rör på samma vägbana som bussar, 
lastbilar och andra tunga fordon som förekommer i stort antal längs väg E10. 
 
Motionären föreslår 
 
att Kiruna kommun tillskriver Trafikverket om byggandet av gång- och cykelväg mellan 

Riksgränsen och Katterjåkk 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 181, att motionen bifalles. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 89    2016.0161  900 
 
 
Motion, Samhällsservice i Laxforsen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets yttrande 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2016-04-11, § 43, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av 
Lilly Rönnebro (KIP) väckt motion i rubricerat ärende.  
 
Av motionen framgår bl a att motionären känner oro då byar med många permanentboende med 
familjer helt saknar kommunal service. Det finns över 50 permanentboende personer i Nordöstra 
Laxforsen, över 35 personer efter Fors- och Färjevägen och efter Kallovaaravägen bor ett antal 
småbarnsfamiljer.  
 
Vid planering av nya områden, kan det tyckas vara självklart, att kommunen ser till att det finns 
gatlysen så barnen och boende kan vistas utomhus vintertid. Det är viktigt att skapa trygga boenden 
och trivsel för kommunmedborgare. Soptunnor och postlådor är över en kilometer bort vilket innebär 
en hel del bilkörande för de som bor i området.  
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige  
 
att  besluta om omedelbara åtgärder angående gatubelysning, sophämtning samt post för våra 

skattebetalande medborgare i Laxforsen 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2016-04-25, § 93, att infordra yttrande i ärendet från kommunkontoret. 
 
Föreligger yttrande 2016-06-27 från kommunkontoret av vilket framgår att kommunkontoret arbetar 
med en översyn av den kommunala gatubelysningen i kommunen utifrån permanentboende och 
bebyggelsens täthet. För delar av Laxforsen finns riktlinjer för gatubelysning redan antagna av 
kommunstyrelsen och som håller på att verkställas för andra delar håller riktlinjer på att utarbetas. 
 
Kommunkontoret bedömer inte att renhållningen kan åtgärdas i linje med motionärens förslag då 
vägstandarden på befintliga vägar är för låg jämfört med den som krävs för renhållningsfordon. 
Kommunen kan inte heller besluta om standardhöjning då vägarna inte är kommunala. 
 
Postservicen till privatpersoner och företag i Sverige ligger utanför kommunens ansvarsområde. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016-08-29, § 182, att motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunkontorets yttrande. 
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§ 89 forts    2016.0161  900 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Lilly Rönnebro (KIP) med bifall av Svante Pounu (KD), Gunnar Selberg (C), Thore 

Johansson (C) och Henry Emmoth (MP) 
 
att motionen bifalles 
 
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Siv Gunillasson (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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§ 90 
 
 
Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motion: 
 
  ”Gör kommunala handlingar tillgängliga”, väckt av Mats Holmström (C) 
_______ 
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§ 91 
 
 
Val 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Mattias Timander (C), Åkaregatan 5, 981 32 Kiruna till ersättare i kommunstyrelsen 

efter Katarina Hjertell (C) 
 
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 nämndeman i Gällivare tingsrätt efter Gun-Britt Emmoth (MP) 
 
att bordlägga val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Erik Swedberg (KD) 
 
att bordlägga val av ersättare i partiberedningen efter Erik Swedberg (KD)  
 
att utse Hanna Rannerud (S), Mäster Palmsgatan 9, 981 37 Kiruna till ledamot i kultur- och 

utbildningsnämnden efter Anders Tano (S) 
 
att utse Mary Kangas (S), Deltavägen 13, 981 45 Kiruna till ersättare i kultur- och 

utbildningsnämnden efter Hanna Rannerud (S) 
 
att bordlägga val av ledamot i partiberedningen efter Tommy Hjertberg (KNEG) 
 
att bordlägga val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Tommy Hjertberg 

(KNEG) 
 
att utse Rauno Sirén (S), Skolgatan 12, 981 31 Kiruna till ombud i Malmfältens Folkhögskola 

efter Krister Stenman (S) 
 
att utse Ulf Isaksson (SJVP), Skjutbanevägen 2, 980 1o Vittangi till ledamot i miljö- och 

byggnämnden efter Per Eriksson (SJVP)  
______ 
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§ 92 
 
 
Anmälan av gruppledare 
 
Kristdemokraterna anmäler följande: 
 
- Peter Stenberg (KD), gruppledarersättare efter Erik Swedberg (KD) 
_____ 
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§ 93    2016.0610  900 
 
 
Interpellation, Rivningen av Kiruna   
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse interpellationen besvarad 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade interpellation, ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Kristina Zakrisson (S) av Henry Emmoth (MP) skall besvaras vid nästa sammanträde. 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S). 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Henry Emmoth (MP) och Kristina Zakrisson (S) 
______ 
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§ 94    2012.1245   900  
 
 
Information om stadsomvandlingen    
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunchef Peter Niemi lämnar följande information om stadsomvandlingen:  
 
-  Saneringsarbeten i nya centrumkärnan är klar hösten 2016 och infrastrukturen är klar till 

barmarkssäsongen 2017 
 
-  Det pågår behovsinvestering av kommunala verksamhetslokaler  
 
-  På Skjutbaneområdet slutför Svenska Studenthus AB arbetet med nya husen, några hus är redan 

inflyttningsklara 
 
-  Kirunabostäder AB planerar påbörja byggnation nästa år i nya centrumkärnan och 

Skjutbaneområdet 
 
-  Jägarskoleområdet är i slutfasen av detaljplanearbetet 
 
-  Mark och infrastrukturarbeten pågår i Luossavaaraområdet, kulturbyggnader såsom Hjalmar 

Lundbohmsgården och Bolagshotellet flyttas nästa år samt att LKAB planerar byggande av 
bostadshus i området 

 
-  Första markanvisningsavtalen planeras presenteras till kommunstyrelsen november 2016  
 
-  Under senhösten kommer stadsbyggnadsförvaltningen att presentera fler etableringar i 

stormarknadsområdet till kommunstyrelsen 
 
-  I frågan om E10:ans nya vägsträckning runt Kiruna har kommunen varit tydlig och väntar nu på 

besked från staten om finansieringen  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Henry Emmoth (MP), Gunnar Selberg (C), Katarina Hjertell (C) och 
Rune Lans (C),  
_____ 
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