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KALLELSE
2016-04-01

1 (3)

Kommunfullmäktige
Tid:

2016-04-11, 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 Nyhlén 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
Norrbottens sjukvårdsparti sammanträder kl 09.00 i Parlatoriet,
Stadshuset
Till dagens sammanträde väljs justerare från (SL) och (KD)
Ärenden

Bil nr Dnr

§ nr

1

Kf Avsägelser

1

16/41

§ 24

2

Kf Röstsammanräkning

2

16/41

§ 25

Ks 160307
3

§ 59

Kf Bolagsordning och aktieägaravtal för Norrbottens
Energikontor/Energikontor Norr, Kommunförbundet
Norrbotten

3

16/27

§ 26

4

§ 60

Kf Språkpolicy och riktlinjer för skrivregler för Kiruna
kommun

4

16/114

§ 27

5

§ 68

Kf Redovisning av verkställda motioner,
kommunkontoret

5

16/185

§ 28

6

§ 74

Kf Anmälan av delegationsbeslut, Medborgarförslag

6

§ 29

Ks 160329

2 (3)

7

Kf Revisionsberättelse 2015

8

Kf Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

7

§ 30
§ 31

9

§ 85

Kf Årsredovisning 2015

9

16/314

§ 32

10

§ 86

Kf Budgetdirektiv 2017-2019

10

16/356

§ 33

11

§ 87

Kf Prismodell, företag inom Gironet, kommunkontoret

11

15/375

§ 34

12

§ 91

Kf Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel för inköp av nya band till pistmaskin i
Luossabacken, Tekniska verken i Kiruna AB

12

16/197

§ 35

13

§ 93

Kf Revidering av reglemente för kommunala
pensionärsrådet, socialnämnden

13

16/229

§ 36

14

§ 95

Kf Förslag till budget år 2016, Karesuando
skogsallmänning

14

16/63

§ 37

15

§ 98

Kf Anmälan av delegationsbeslut, Medborgarförslag

15

16

§ 103

Kf Anhållan om investeringsmedel till nytt objekt
Matojärvi, servicehus skidverksamhet med tillhörande
vallabodar, kommunkontoret

16

16/349

§ 39

§ 38

Ks 160307
Motioner

17
a

§ 54

Kf Turbulens i Karesuando skogsallmänning, väckt av
Dick Vånsjö (NS)

17a

13/773

§ 40

b

§ 55

Kf Karesuando skogsallmänning - en angelägenhet för
folket i Karesuando gamla kommun eller Kiruna
kommun, väckt av Svante Pounu (KD)

17b

13/809

§ 41

Kf Klocktornet ett värdigt minnesmärke från gamla
stadshuset till nya Kiruna, väckt av Svante Pounu (KD)

17c

14/91

§ 42

d

Kf Överlämnande av motioner

17d

18

Kf Val

18

Ks 160329
c

§ 84

§ 43
16/41

§ 44

3 (3)

Kf 160222
Besvarande av interpellation

19
a

§ 19

Kf Öka antalet arbetstillfällen inom Kiruna kommun,
väckt av Henry Emmoth (MP)

19a

15/1310

§ 45

b

§ 22

Kf Interpellation, Saneringsarbetet för Ala-Lombolo,
väckt av Henry Emmoth (MP)

19b

15/1385

§ 46

12/1245

utgår

16/316

§ 47

20

Kf Information om stadsomvandlingen

Ann-Kristin Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Fråga, Kiruna avfallsanläggning

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

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

§ 24

2016.0041

Sida
2

900

AVSÄGELSER
Kf 160411

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Jörgen Lövgrens (C) avsägelse som ombud i Malmfältens
Folkhögskola
att godkänna Stefan Tanos (S) avsägelse som nämndeman vid Gällivare
Tingsrätt
att godkänna Marie Perssons (V) avsägelse som ersättare i Sámi Teáhter
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

§ 25

2016.0041

Sida
3

900

RÖSTSAMMANRÄKNING
Kf 160411

Föreligger beslut 2016-01-20 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket
framgår att till ny ledamot i kommunfullmäktige för tiden till och med
den 14 oktober 2018 efter Jan-Åke Tiensuu, Centerpartiet, har utsetts Anna
Lans, Centerpartiet.
Vidare framgår av beslutet att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till
och med den 14 oktober 2018 efter Anna Lans, Centerpartiet, har utsetts Robert
Larsson, Centerpartiet.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningen till handlingarna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

§ 26

2016.0027

Sida
4

440

BOLAGSORDNING OCH AKTIEÄGARAVTAL FÖR NORRBOTTENS
ENERGIKONTOR/ENERGIKONTOR NORR, KOMMUNFÖRBUNDET
NORRBOTTEN
Au 160215

Föreligger protokoll 2015-12-11, § 103, från Kommunförbundet Norrbotten av
vilket framgår att Norrbottens Energikontor AB:s styrelse föreslår ett namnbyte
från Norrbottens Energikontor AB till Energikontor Norr AB. Detta för att
bättre spegla bolagets verksamhet geografiskt och för att vara i linje med hur
flera andra energikontor namnges. Förslaget har godkänts av ägarrepresentanter vid bolagets ägarsamråd den 2015-03-17 och vid årsstämman
2015-04-30.
För att ändringen ska träda ikraft behöver bolagsordningen ändras och därmed
även aktieägaravtalet. Av 18 § i bolagsordningen framgår att bolagsordningen
inte får ändras utan godkännande av ägarnas fullmäktige. Namnändringen
måste registreras vid Bolagsverket och för att Bolagsverket ska bevilja detta
kommer de, utifrån 18 § i bolagsordningen, att kräva att beslut från fullmäktige
bifogas för att namnbytet ska godkännas. Beslut om namnändringen måste
därmed godkännas av respektive ägares fullmäktige innan fastställande kan
göras på en bolagsstämma. Bolagsordningen är nu föremål för godkännande i
respektive ägares fullmäktige.
Kommunförbundet Norrbottens styrelse beslutar rekommendera medlemskommunerna
att godkänna bolagsordningen för Energikontor Norr AB
att aktieägaravtalet uppdateras med det nya bolagsnamnet
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att Kommunförbundet Norrbottens förslag bifalles
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att bolagsordningen för Energikontor Norr AB godkänns
______

Ks 160307

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår således
att bolagsordningen för Energikontor Norr AB godkänns
_____
Kf 160411

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att godkänna bolagsordningen för Energikontor Norr AB
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

2016.0114

Sida
6

900

SPRÅKPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR SKRIVREGLER FÖR KIRUNA
KOMMUN
Au 160215

Föreligger skrivelse 2016-02-02 från kommunkontoret av vilken framgår förslag
till språkpolicy och riktlinjer för skrivregler i Kiruna kommun. Myndigheternas
skyldighet att uttrycka sig på ett begripligt sätt är viktigt både av rättssäkerhetsskäl och av demokratiska skäl. Därför är det angeläget att ta fram ett
gemensamt sätt att skriva exempelvis skrivelser, yttranden, besvara motioner,
remisser och beslutsformuleringar. Skrivreglerna omfattar även protokoll,
rubricering och standardiserad märkning av styrande dokument.

Vidare framgår av aktuell skrivelse bl a att i och med att kommunfullmäktige
antar språkpolicy och skrivregler för Kiruna kommun startar ett långsiktigt
klarspråksarbete. Kommunstyrelsens klarspråksarbete genomförs som
kompetensutveckling till handläggare på kommunkontoret och stadsbyggnadsförvaltningen som i första hand skriver beslutsunderlag. Genomförandet ryms
inom befintlig budgetram.
Varje nämnd bör utse en egen klarspråksansvarig person som ansvarar för
verkställigheten i den egna förvaltningen. Kommunkontoret kommer att ha det
samordnande ansvaret med stöd till övriga förvaltningarnas klarspråksarbete.

Vinsterna med klarspråk är att få bättre kommunikation med mottagarna, ge
ökat förtroende för kommunen och genom att skriva tydligt och enkelt undviker
man tidskrävande följdfrågor.
Kommunkontoret föreslår
att Språkpolicy och riktlinjer för skrivregler i Kiruna kommun antas enligt
förslag 2016-02-02
att motsvarande regelverk gäller för protokoll enligt förslag 2016-02-02
att kommunkontoret får i uppdrag att ta fram en handbok Skrivregler för
Kiruna kommun
att kommunkontoret får i uppdrag att utse en klarspråksansvarig för kommunstyrelsens förvaltningar samt att kommunkontoret har det samordnande
ansvaret för klarspråksarbetet i kommunkoncernen
att övriga förvaltningar och bolag utser klarspråksansvarig inom sin respektive
verksamhet
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Gunnar Selberg (C)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida
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900

att kommunkontorets förslag bifalles
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons m fl yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att Språkpolicy och riktlinjer för skrivregler i Kiruna kommun antas enligt
förslag 2016-02-02
att motsvarande regelverk gäller för protokoll enligt förslag 2016-02-02
att kommunkontoret får i uppdrag att ta fram en handbok Skrivregler för
Kiruna kommun
att kommunkontoret får i uppdrag att utse en klarspråksansvarig för kommunstyrelsens förvaltningar samt att kommunkontoret har det samordnande
ansvaret för klarspråksarbetet i kommunkoncernen
att övriga förvaltningar och bolag utser klarspråksansvarig inom sin respektive
verksamhet
_____
Ks 160307

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V) med bifall av Frida Kullebjörk (FI) och Rune Lans (C)
att arbetsutskottets förslag bifalles
av Frida Kullebjörk (FI) med bifall av Niklas Sirén (V), Elisabeth Persson
Holmdén (S) och Rune Lans (C)
att språkpolicyn och riktlinjerna tillförs på sidan 5, enkla regler, ny rubrik
Inkluderande språk med följande kommentar ”Kiruna kommun ska ha en
medveten och jämlik kommunikation så att varje läsare, lyssnare eller
person som vi möter känner sig inkluderad – oavsett klass, etnicitet, ålder,
religion, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och sexuell läggning.”
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och Frida
Kullebjörks m fl tilläggsyrkande
Kommunstyrelsen beslutar således
att tillföra språkpolicyn och riktlinjerna på sidan 5, enkla regler, ny rubrik
Inkluderande språk med följande kommentar ”Kiruna kommun ska ha en

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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medveten och jämlik kommunikation så att varje läsare, lyssnare eller
person som vi möter känner sig inkluderad – oavsett klass, etnicitet, ålder,
religion, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och sexuell läggning.”
Kommunstyrelsen föreslår således
att Språkpolicy och riktlinjer för skrivregler i Kiruna kommun antas enligt
förslag 2016-03-07
att motsvarande regelverk gäller för protokoll enligt förslag 2016-02-02
att kommunkontoret får i uppdrag att ta fram en handbok Skrivregler för
Kiruna kommun
att kommunkontoret får i uppdrag att utse en klarspråksansvarig för kommunstyrelsens förvaltningar samt att kommunkontoret har det samordnande
ansvaret för klarspråksarbetet i kommunkoncernen
att övriga förvaltningar och bolag utser klarspråksansvarig inom sin respektive
verksamhet
______
Kf 160411

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att anta Språkpolicy och riktlinjer för skrivregler i Kiruna kommun enligt
förslag 2016-03-07
att motsvarande regelverk gäller för protokoll enligt förslag 2016-02-02
att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram en handbok Skrivregler för Kiruna
kommun
att ge kommunkontoret i uppdrag att utse en klarspråksansvarig för kommunstyrelsens förvaltningar samt att kommunkontoret har det samordnande
ansvaret för klarspråksarbetet i kommunkoncernen
att övriga förvaltningar och bolag utser klarspråksansvarig inom sin respektive
verksamhet
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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REDOVISNING AV VERKSTÄLLDA MOTIONER, KOMMUNKONTORET
Ks 160307

Föreligger skrivelse 2016-02-15 från kommunkontoret av vilken framgår att
kommunkontoret har sammanställt verkställda motioner med anledning av
kommunstyrelsens ansvar och rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige,
11 §, kommunstyrelsens reglemente.
Dnr

Ärende

05/861

Kiruna C, vinterled genom vinterstaden, väckt motion av Gunnar
Selberg (C)
-Verkställighet sker inom ramen för planering av Kirunas nya
centrum. Skoterleder inom tätbebyggelse är upptagna i antagen
Trafikplan för Kiruna C. I trafikplanen står bl a att belysta skidspår
och skoterleder in till det nya centrum är viktiga beståndsdelar i
besöksnäringens utveckling av konkurrenskraftiga produkter i en
vinterdestination. Närhet till hotellanläggning, aktivitet och
service är fundamentalt. Nya centrum kommer vara tillgänglig för
skotertrafikanter via kombinerade skid- och skoterleder som
planeras att gå längs med de två grönstråken nordväst om torget
och vid Tuolluvaaratornen. Tanken är att det under vintertid ska
vara tillåtet att parkera sin snöskoter en kortare tid vid
grönområdena, för att uträtta ärenden, handla, eller besöka någon.

12/296

Lax och öring i våra älvar, väckt motion av Timo Vilgats (MP)
-Kiruna kommun har varit en part i Fiskeområde Tornedalen

Haparanda skärgård under programperioden 2007-2013 tillsammans med Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner.
Genom Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård har vattenrättsägare, byaföreningar, företag i samverkan fått finansiering till
att genomföra olika projekt med fisk och fiske som gemensam
nämnare.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen
att till kommunfullmäktige redovisa ovan verkställda motioner
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att kommunkontorets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Niklas Siréns yrkande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår således
att ovan verkställda motioner redovisas till kommunfullmäktige
_____
Kf 160411

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att lägga redovisningen till handlingarna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT, MEDBORGARFÖRSLAG
Ks 160307

Anmäles följande beslut från kultur- och utbildningsnämnden:
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23, § 23, att delegera till kultur- och
utbildningsnämnden att behandla och besluta i väckt medborgarförslag ”Nya
Kulturhuset” av Dennis Brunström. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade
2015-04-23, § 63, att anse medborgarförslaget besvarat med hänsyn till
förvaltningens yttrande.
Anmäles följande beslut från kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24, § 8, att delegera till kommunstyrelsen att behandla och besluta i väckt medborgarförslag ”Användande av
ordet kund” av Doris Lindberg och Birgitta Holmgren. Kommunstyrelsen
beslutade 2016-02-01, § 8, att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-01, § 9, att delegera till kommunstyrelsen att behandla och besluta i väckt medborgarförslag ”Samlingslokal för
olika aktiviteter, Gläntans minoritetsboende” av Ragnhild Mannela.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-01, § 9, att avslå medborgarförslaget med
hänvisning till socialnämndens yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-14, § 103, att delegera till kommunstyrelsen att behandla och besluta i väckt medborgarförslag ”Parkeringsmöjligheter i anslutning till alla motionsspår Kiruna C” av Hjördis Mämmi.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-01, § 10, att avslå medborgarförslaget
med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Niklas Siréns yrkande
Kommunstyrelsen föreslår således
att anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna
______
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Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna
______
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REVISIONSBERÄTTELSE 2015
Kf 160411

Föreligger av Kiruna kommuns revisorer upprättad revisionsberättelse för år
2015 inklusive granskningsrapporter och revisionsrapporter för de kommunala
bolagen.
Revisorerna bedömer sammantaget
att styrelsen och nämnderna, undantaget överförmyndarnämnden, i huvudsak
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt
att styrelsernas och nämndernas interna kontroll, undantaget överförmyndarnämnden, i stort har varit tillräcklig
att överförmyndarnämnden har ett behov av att utveckla styrning och kontroll
för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet, vilket revisorerna avser att
följa upp under kommande år
att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed
att den finansiella måluppfyllelsen är delvis uppfylld och att verksamhetsmålen
sammantaget inte har uppnåtts
Den årliga granskningen av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande har
genomförts genom att löpande under året följa nämndernas verksamhet bl a via
protokoll samt i samband med granskningen av delårsrapporten. Avslutningsvis
har revisorerna även träffat kommunstyrelsen och de övriga nämnderna.
Den sammanfattande bedömningen är att nämndernas/styrelsens ansvarsutövande, med undantag av överförmyndarnämnden, under 2015 i huvudsak
har varit tillräcklig. Revisorerna har dock sett utvecklingsområden även vad
gäller kommunstyrelsens, socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens fullgörande av sitt ansvar. Med utgångspunkt i granskningsiakttagelserna kan nämnas att revisorerna för framtiden vill poängtera vikten av
tydlighet i styrning, kontroll och beslut om åtgärder vid prognostiserade
underskott.
Vad gäller överförmyndarnämnden är revisorerna bedömning att ansvarsutövandet inte varit fullt tillräckligt. Granskningen visade bl a på ett tydligt
behov av stärkt styrning och intern kontroll samt att roll- och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 30 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

2016.0409

Sida
14

900

ansvarsfördelningen mellan politisk nivå och tjänstemannanivå behöver tydliggöras.
Resultatet av de fördjupade granskningarna visar bland annat följande:
- En granskning av hantering av investeringsprojekt visade att kommunstyrelsen hanterar investeringsprojekt på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt,
samt att den interna kontrollen inom området i huvudsak är tillräcklig även
om viss förbättringspotential finns. Det finns tillfredställande riktlinjer och
rutiner för genomförande av investeringsprojekt och att dessa generellt sett
tillämpas i verksamheten, men att dessa riktlinjer och rutiner inte är
formellt fastställda. Det sker tillräcklig uppföljning under tiden för ett
projekts genomförande samt att den ekonomiska analysen under uppföljningen av investeringsprojekt är tillräcklig. Revisorerna såg dock en tydlig
förbättringspotential vad gäller budgetering och redovisning av investeringsprojekt samt att budgeteringsprocessen avseende investeringsprojekt bör ses
över. Detta så att en mer realistisk investeringstakt kan uppnås liksom en
bättre överensstämmelse mellan under ett år budgeterade och förbrukade
medel.
- Granskningen av arbetet med personal- och kompetensförsörjning, med
särskild inriktning mot miljö- och byggområdet, visade att arbetet bedrivs på
ett delvis ändamålsenligt sätt och med en delvis tillräcklig intern kontroll.
Mål för området personal- och kompetensförsörjning finns, men att
utrymme finns att utveckla och förtydliga dessa för att tydligare ange
kopplingen till fullmäktiges mål samt mått för måluppfyllelse. Det finns
ingen dokumenterad strategi för personal- och kompetensförsörjningsområdet, men att en kompetensförsörjningsplan är under utarbetande och
att det finns behov av att säkerställa att detta arbete slutförs och implementeras i organisationen. Det finns en aktuell och lättillgänglig personalhandbok som stöd för verksamheterna, men att det kan finnas anledning att
stärka kontrollen vad gäller tillämpningen av personalhandboken. Vad gäller
chefsförsörjning bedömde revisorerna att en tydligare strategi bör utarbetas
och att det i högre utsträckning går att ta till sig av avgående chefers
synpunkter och upplevelser.
- Granskningen avseende elevers utveckling i förhållande till kunskapsmålen
visade att kultur- och utbildningsnämnden i begränsad utsträckning genom
styrning och uppföljning säkerställer ett ändamålsenligt arbete. Det finns
risker kopplat till att tillgången till specialpedagogisk kompetens varierar
mellan enheterna, att det inte finns en tydlig rutin för överlämning mellan
enheter samt att det saknas styrning av verksamheten för att tillgodose en
ändamålsenlig utbildning även för elever som lätt når kunskapsmålen.
Resursfördelningen inte tar hänsyn till variationer mellan enheterna vad
gäller elevernas behov och förutsättningar samt att det på nämndsnivå inte
sker någon tydlig utvärdering av det särskilda stödet till elever.
- Granskningen av beredskap avseende krissituationer inom för- och
grundskolan visade att kultur- och utbildningsnämnden till övervägande del
har säkerställt en ändamålsenlig beredskap. Vad gäller arbetet med
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upprättande av krisplaner kan detta dock enligt revisorernas bedömning
utvecklas ytterligare främst vad gäller utbyte mellan enheter och att åstadkomma en ökad enhetlighet, bl a mot bakgrund av rörligheten av personal
och ledare mellan enheter. Det föreligger viss osäkerhet på enhetsnivå vad
gäller den faktiska delaktigheten och kännedomen bland personalen, vilket
gör att det kan finnas anledning att se över rutinerna för hur rektor/
förskolechef på ett lämpligt sätt säkerställer detta i sin organisation.
Revisorerna såg även att det kan finnas anledning att se över och tydliggöra
roll- och ansvarsförhållanden i händelse av kris när det gäller personal vid
en enhet som inte förskolechef/rektor ansvarar för.
Granskningen av samverkan mellan kommun och landsting kring palliativ
vård visar att samverkan i begränsad utsträckning är tillräcklig för att kunna
erbjuda personer en god vård i livets slutskede, och att det finns utvecklingsbehov inom området. Vad som avses är bl a att det inte har skett en fullt
tillräcklig implementering av Nationellt vårdprogram för palliativ vård samt
Handlingsprogrammet Vård i livets slutskede – Palliativ vård i Norrbotten
som tagits fram av kommunförbundet och landstinget. Riktlinjer för den
palliativa vården är inte kända och tillämpade i tillräckligt hög utsträckning,
att det finns risker för att de patienter som uppfattas som palliativa, men
som inte fått en palliativ diagnos, inte får en fullgod planering av vården i
livets slutskede, att informationsöverföringen mellan vårdgivarna inte är
välfungerande och säker samt att det finns behov av ytterligare kompetensutveckling inom området framförallt hos baspersonal.
Granskningen av hemsjukvården visade att socialnämnden till övervägande
del bedriver hemsjukvården på ett ändamålsenligt sätt, men att det finns
brister avseende den interna kontrollen inom området. Av granskningsiakttagelserna kan lyftas fram att avtalet med landstinget inte tillämpas i helt
tillfredsställande utsträckning, att definitionen av och kriterier för vad som
är ett hemsjukvårdsärende inte är helt tydligt, att det finns risker för patientsäkerheten kopplat till informationsöverföring samt att nämnden behöver
utveckla uppföljningen av hemsjukvårdens kvalitet.
Granskningen av LSS-verksamheten visade att verksamheten till övervägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, även om verksamheten står
inför en del utmaningar och utvecklingsbehov. Granskningen visade vidare
att det till viss del finns brister avseende nämndens interna kontroll av LSSverksamheten. Bland iakttagelserna kan nämnas att rutlinjer och rutiner är i
behov av översyn och revidering, samt att det finns behov av att tillse att
tillämpningen av dessa är tillfredsställande. Vidare visande granskningen att
socialnämnden systematiskt följer upp LSS-verksamhetens kostnader, men
att det finns utvecklingspotential avseende uppföljning av kvalitet inom
området.
Granskningen avseende om överförmyndarnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig kontroll över ställföreträdarnas
fullgörande av uppdraget visade på tydliga behov av utveckling.
Revisorernas bedömning var att överförmyndarnämnden under 2015 endast
i begränsad utsträckning bedrivit en ändamålsenlig verksamhet och att
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kontrollen över ställföreträdarnas fullgörande av uppdraget inte varit tillräcklig. Organiseringen av överförmyndarverksamheten innebär en otydlig
roll- och ansvarsfördelning mellan nämnd och expedition, att en kvalitativ
granskning av ställföreträdare är svår att hinna med på grund av arbetsbelastningen samt att det inte för 2015 beslutats om ändamålsenliga riktlinjer för granskning av års- och sluträkningar. Vidare att det saknas tillfredsställande riktlinjer och rutiner för kontroll vad gäller ställföreträdarens
uppdrag att sörja för en person, samt att det genom avsaknad av tillfredsställande rutiner kan innebära risk för att eventuella oegentligheter inte
upptäcks i tid. Revisorerna såg även att det är osäkert vilka dokumenterade
riktlinjer eller rutiner som finns avseende förfarandet i de fall fel påträffas i
granskningen av årsräkningar, samt vad som gäller vid eventuell
polisanmälan.
Granskning av om det finns ändamålsenliga rutiner för debitering av barnomsorgsavgifter som säkerställer en tillräcklig intern kontroll har påbörjats
inom ramen för 2015 års revisionsår. Granskningen kommer att avslutas
under 2016 och därmed ingå som underlag till 2016 års revisionsberättelse.
Kommunens delårsrapport är i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Noteras kan att införandet av
komponentavskrivning inte är fullt genomförd än, samt att kommunen inte
redovisat avsättningen till avfallsdeponi till nuvärde. Dessa avsteg bedöms
dock inte påverka den rättvisande bilden av kommunens räkenskaper. Vad
gäller målen för god ekonomisk hushållning konstateras att möjligheterna
att nå de verksamhetsmål som kommunfullmäktige fastställt inte går att
bedöma då dessa vid rapportperiodens slut inte hade hunnit mätas och
redovisas.
Granskning av årsredovisningen 2015 visar att den huvudsakligen redogör
för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen. Årsredovisningen uppfyller i allt väsentligt kraven
på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Årsresultatet innebär att balanskravet är uppfyllt för 2015. Resultatet i
årsredovisningen bedöms som delvis förenligt med de finansiella mål
fullmäktige har beslutat om. Vidare gör revisorerna den sammantagna
bedömningen att verksamhetsmålen som fullmäktige har beslutat om inte
har uppnåtts.

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2015 samt tillstyrker
att kommunens årsredovisning för år 2015 godkänns.
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Aitomäki (C) ordförande kommunens
revisorer, Gunnar Selberg (C), Henry Emmoth (MP), Kristina Zakrisson (S),
Niklas Sirén (V), Kenneth Nilsson (S) och Katarina Hjertell (C)
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Ordföranden frågar kommunfullmäktige om revisionsberättelsen för år 2015
läggs med beaktande till handlingarna
Kommunfullmäktige beslutar således
att lägga revisionsberättelsen för år 2015 med beaktande till handlingarna
______
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ANSVARSFRIHET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015
Kf 160411

Föreligger av Kiruna kommuns revisorer upprättad revisionsberättelse för år
2015. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2015 samt
tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2015 godkänns.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
och nämnder beviljas
Kommunfullmäktige beslutar således
att bevilja kommunstyrelsen och nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015
______
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ÅRSREDOVISNING 2015
Au 160314

Ekonomichef Gun Sörensen föredrar i rubricerat ärende.
Resultat kommunkoncernen 2015 (mnkr):
2015

2014

Kiruna kommun

2 260

342

Tekniska verken i Kiruna AB
Kirunabostäder AB
Övriga
Summa

21
13
0
2293

18
36
3,1
399

Resultaträkning kommunkoncernen 2015 (mnkr):
Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande intäkter
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Koncernen Kommunen
3 108
2 701
12
12
-1 866
-1 595
-187
-187
-119
-50
947
881
1 288
1 288
99
99
4
20
-32
-29
-13
0
2 293

2 260

Resultaträkning kommunen och stadsomvandling 2015 (mnkr):
Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkter

12

0

Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande intäkter

-1 534
-187

-61
0

-50

0

-1 509

2 390

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
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Kommunen

Stadsomv

1 288
99
20
-29
0
-131

0
0
0
0
0
2 390

Driftredovisning nämnder 2015 (tkr):
Verksamhet
Kommunrevisionen
Valnämnd
Kommunstyrelse
Kultur- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Miljö- och byggnämnd
Överförmyndarnämnd
Resultat verksamhet

Budget 2015 Avvikelse Avvikelse %
-1 786
-48
-3 %
0
-11
-323 161
3 397
1%
-470 116
1 026
0%
-509 591
-2 926
-1 %
-34 192
606
2%
-2 249
-15
-1 %
-1 341 095
2 029
0

Yrkanden i arbetsutskottet
av Stefan Sydberg (M)
att årsredovisningen presenteras i kommunstyrelsen 2016-03-29
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs yrkande
Arbetsutskottet beslutar således
att presentera årsredovisningen i kommunstyrelsen 2016-03-29
_____
Ks 160329

Ekonomichef Gun Sörensen, kommunkontoret, föredrar i rubricerat ärende.
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S)
att årsredovisning för redovisningsåret 2015 fastställs och överlämnas till
kommunfullmäktige för godkännande
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att till kommunfullmäktiges behandling av ärendet korrigeras layouten och
redaktionella justeringar
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkanden
Kommunstyrelsen beslutar således
att fastställa årsredovisning för redovisningsåret 2015 och överlämna
årsredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande
att korrigera layout och redaktionella justeringar i årsredovisningen till
kommunfullmäktiges behandling av ärendet
_____
Kf 160411

Yttranden i kommunfullmäktige: Kristina Zakrisson (S), Lars Törnman
ordförande Tekniska Verken i Kiruna AB, Sten Nylén (S), Henry Emmoth (MP),
Gunnar Selberg (C), Rune Lans (C), Lars-Åke Mukka (C), Dick Vånsjö (NS) och
Tommy Hjertberg (KNEG)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att godkänna årsredovisning för redovisningsåret 2015
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

§ 33

2016.0356

Sida
22

900

BUDGETDIREKTIV 2017-2019
Ks 160329

Föreligger skrivelse 2016-03-23 från kommunkontoret av vilken framgår förslag
till direktiv och budgetramar för årsbudget 2017 samt flerårsplan 2018-2019.
Den prognos som nu föreligger (Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
16:7) samt de förutsättningar som tagits hänsyn till i budgeten visar på att det
inte kommer att finnas utrymme för att tilldela ramförstärkning till någon
nämnd för år 2017 då det egna kapitalet ska återställas och investeringarnas
självfinansieringsgrad öka. Varje nämnd ska utgå från att klara av ökade
ambitioner, volymökningar osv. i sin aktuella ram med undantag för
lönerevisionen som är budgeterad i finansen.
Volymökningar och kvalitetsförbättringar skall i första hand finansieras inom
given ram genom omprioriteringar i verksamheten, effektiviseringar, förändringar av taxor och avgifter eller genom att annan finansiering anvisas.
Den politiska viljeinriktningen och strategiska inriktningarna är de samma som
för åren 2015-2018.
Ekonomichef Gun Sörensen, kommunkontoret, föredrar i rubricerat ärende.
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S)
att budgetdirektiv 2017-2019 samt tidplan för budgetarbetet antas
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Kommunstyrelsen föreslår således
att budgetdirektiv 2017-2019 samt tidplan för budgetarbetet antas
______

Kf 160411

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Kristina Zakrisson (S)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C), Roger Suup (S), Thore
Johansson (C), Rune Lans (C), Stefan Sydberg (M), Katarina Hjertell (C), Niklas
Sirén (V), Gunnar Selberg (C) och Henry Emmoth (MP)
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Mötet ajourneras 10 minuter.
Mötet återupptas efter ajournering.
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att anta budgetdirektiv 2017-2019 samt tidplan för budgetarbetet
_____
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PRISMODELL, FÖRETAG INOM GIRONET, KOMMUNKONTORET
Ks 160329

Föreligger skrivelse 2016-03-15 från kommunkontoret av vilken framgår att
GIRONET avser att erbjuda företag möjlighet att ansluta sig till fibernät. Att
kunna erbjuda företag en högkvalitativ och säker anslutning till internet är idag
en absolut förutsättning för att kunna behålla företagen i kommunen.
Vidare framgår av aktuell skrivelse bl a att idag ser företagare att vissa försäljningskanaler och affärssystem brister i sin funktionalitet på grund av brister i
infrastrukturen avseende IT-tjänster.
GIRONET avser därför att erbjuda företag möjlighet att ansluta sig till fibernät
enligt följande modell:
Affärsmodell
GIRONET kommer att fungera som en grossistleverantör gentemot marknadens
operatörer. GIRONET kommer således inte att aktivt att arbeta med säljande
verksamhet mot slutkund, endast mot operatör. En behovsinventering visar på
att en heltidstjänst bör räcka för att täcka arbetsuppgifterna.
Prissättning
Zonprissättning kommer att tillämpas där prisbilden inom respektive zon är
densamma. För områden som ligger utanför utbyggnadsplanen kommer
befintlig prissättningsmodell (IT-norrbottenmodellen) att tillämpas.
GIRONET avser att erbjuda följande tjänster till de områden som byggs ut
enligt vår utbyggnadsplan.
Svartfiber
Startavgift: 10 000: Månadsavgift: 24 mån 1 700: -, 36 mån 1 600: -, 60 mån 1 400: Ethernet/Kapacitetstjänst
Startavgift: 10 000: Månadsavgift 100 Mbps: 12 mån 1 700: -, 24 mån 1 500: -, 36 mån 1 100: Månadsavgift 1000 Mbps: 12 mån 2 700: -, 24 mån 2 400: -, 36 mån 1 800: Alla priser avser svenska kronor exklusive moms.
Kommunkontoret föreslår
att godkänna fiberutbyggnad till företag enligt den framlagda modellen
att godkänna prissättningen av tillhandahållna tjänster
att anta avgifterna som kommunal taxa
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Konsult Magnus Eriksson, WSP, föredrar i rubricerat ärende.
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S)
att kommunkontorets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Kommunstyrelsen föreslår således
att fiberutbyggnad till företag godkänns enligt den framlagda modellen
att prissättningen av tillhandahållna tjänster godkänns
att avgifterna fastställs som en kommunal taxa
______
Kf 160411

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Niklas Sirén (V)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att godkänna fiberutbyggnad till företag enligt den framlagda modellen
att godkänna prissättningen av tillhandahållna tjänster
att fastställa avgifterna som en kommunal taxa
_____
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGETERING FÖR INKÖP AV NYA BAND TILL
PISTMASKIN I LUOSSABACKEN, TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB
Au 160314

Föreligger skrivelse 2016-02-17 från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilken
framgår att Tekniska Verken anhåller om tilläggsbudgetering på 250 tkr för
investering av nya band till pistmaskinen inför säsongen 2016/17.
Pistmaskinen som i dag används i Luossabacken är fem år gammal. Kiruna
kommun står idag som ägare på maskinen, avskrivningstiden är satt till tio år.
Nu visar det sig att maskinens band och bandsteg börjar vara så slitna så risken
är att dessa kommer gå av. Tekniska Verken anser att denna reparationskostnad
skall bekostas av Kiruna kommun.
Konsekvensen om inköpet inte kan genomföras kan leda till att banden går av
och kostnaden kan då bli ännu större. Det föreligger risk att hela bandupphängningen går sönder.
Yrkanden i arbetsutskottet
av Stefan Sydberg (M)
att nytt objekt ”Nya band till pistmaskin” tillförs kommunstyrelsens
uppdragsverksamhet Fritid och avser förbättring av anläggning 122008000
att nytt objekt ”Nya band till pistmaskin” tilläggsbudgeteras år 2016
investeringsmedel om 250 tkr
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs yrkanden
Arbetsutskottet föreslår således
att nytt objekt ”Nya band till pistmaskin” tillförs kommunstyrelsens
uppdragsverksamhet Fritid och avser förbättring av anläggning 122008000
att nytt objekt ”Nya band till pistmaskin” tilläggsbudgeteras år 2016 med
investeringsmedel om 250 tkr
______

Ks 160329

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
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Kommunstyrelsen föreslår således
att nytt objekt ”Nya band till pistmaskin” tillförs kommunstyrelsens
uppdragsverksamhet Fritid och avser förbättring av anläggning 122008000
att nytt objekt ”Nya band till pistmaskin” tilläggsbudgeteras år 2016 med
investeringsmedel om 250 tkr
______
Kf 160411

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att tillföra nytt objekt ”Nya band till pistmaskin” kommunstyrelsens
uppdragsverksamhet Fritid och avser förbättring av anläggning 122008000
att tilläggsbudgetera nytt objekt ”Nya band till pistmaskin” år 2016 med
investeringsmedel om 250 tkr
_____
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REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET,
SOCIALNÄMDNEN
Au 160314

Föreligger socialnämndens protokoll 2016-09-22, § 313, av vilket framgår att
kommunala pensionärsrådet beslutade 2015-06-09, § 27, att revidera
reglementet.
Revideringen avser:
- Ny grafisk profil
- Ändra ordet omsorgsnämnd till socialnämnd
- Nominering av ledamöter till kommunala pensionärsrådet från andra
nämnder, skrivs in i nya reglementet
- Ändra antal sammanträden från 6 gånger per år till 4 gånger per år
Socialnämnden beslutar
att godkänna reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet
att reviderat reglemente antas av kommunfullmäktige
Yrkanden i arbetsutskottet
av Stefan Sydberg (M)
att socialnämndens förslag bifalles
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att reglemente för kommunala pensionärsrådet antas
______

Ks 160329

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår således
att reglemente för kommunala pensionärsrådet antas
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Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Bergman (V)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att anta reglemente för kommunala pensionärsrådet
_____

Justerandes sign
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FÖRSLAG TILL BUDGET ÅR 2016, KARESUANDO SKOGSALLMÄNNING
Au 160314

Föreligger förslag till budget år 2016 för Karesuando skogsallmänning.
Karesuando skogsallmänning och Naturvårdsverket befinner sig i förhandlingar
om bildandet av naturreservat Mukkaharju. Det handlar om bytesmark delvis,
men också intrångsavgift i form av pengar. Skogsallmänningen kan idag inte
säga när förhandlingarna blir klar och affären slutförd, men om detta skulle ske
under år 2016 önskar skogsallmänningen lämna in nytt budgetförslag.
Skogsallmänningen lämnar tillägg till 2016 års budget. Ingen virkesförsäljning
har skett på grund av den rådande virkesefterfrågan och de låga priser som idag
erbjuds av marknaden. Styrelsen har beslutat att inte minska på dispositionsfonden då det inte går att förutse hur länge de rådande omständigheterna råder,
varför det inte finns utrymme för bidrag till allmännyttiga ändamål.
Förslag till budget år 2016 för Karesuando skogsallmänning enligt
nedanstående sammanfattning (tkr):
Inkomster
Räntor, Bank, Obligationer, Aktie
Försäljning
Jaktavgift
Hyra
Summa inkomster

60 000
202 020
30 000
292 020

Utgifter
Förvaltningskostnader:
Ordförandearvode
Vice ordförandearvode
Revisorarvode
Resor, traktamente, styrelsesammanträden
Kontorshyra
Bokföring, bokslut
Medlemsavgift Norrbottensallmänningars förbund
Representation
Kontorsmaterial
Arbetsgivaravgift
Försäkringar
Telefon
Övriga oförutsedda
Summa förvaltningskostnader

1 500
20 000
2 500
5 000
144 020

Vinterplogning, tillsyn och avsyn, stämpling
Fällavgift länsstyrelsen
Skogsvård
Justerandes sign

25 000
5 000
2 120
40 000
8 400
30 000
4 500
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Plantering, markberedning, röjning mm
Underhåll
Skogsvägar
Byggnader
Avskrivningar
Inventarier
Byggnader
Skogsvägar

80 000
20 000
5 000
5 000
3 000

Summa utgifter

292 020

Yrkanden i arbetsutskottet
av Stefan Sydberg (M)
att Karesuando skogsallmänningens förslag till budget för år 2016 godkänns
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att Karesuando skogsallmänningens förslag till budget för år 2016 godkänns
_____
Ks 160329

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Svante Pounu (KD)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår således
att Karesuando skogsallmänningens förslag till budget för år 2016 godkänns
_____

Kf 160411

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Kristina Zakrisson (S)
att kommunstyrelsens förslag bifalles

Justerandes sign
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Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att godkänna Karesuando skogsallmänningens förslag till budget för år 2016
_____
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT, MEDBORGARFÖRSLAG
Ks 160329

Anmäles följande beslut från kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31, § 66, att delegera till kommunstyrelsen att behandla och besluta i väckt medborgarförslag ”Gör området Kasen
på Lombolo till ett trevligt friluftsområde” av Monica Autio. Kommunstyrelsen
beslutade 2016-03-07, § 57, att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-09, § 247, att delegera till kommunstyrelsen att behandla och besluta i väckt medborgarförslag ”Ställplats för
husbilar” av Henrik Päiviö. Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-07, § 58, att
avslå medborgarförslaget.
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S)
att anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Kommunstyrelsen föreslår således
att anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna
______

Kf 160411

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna
______
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ANHÅLLAN OM INVESTERINGSMEDEL TILL NYTT OBJEKT MATOJÄRVI,
SERVICEHUS SKIDVERKSAMHET MED TILLHÖRANDE VALLBODAR,
KOMMUNKONTORET
Ks 160329

Föreligger skrivelse 2016-03-22 från kommunkontoret av vilken framgår att
området runt Luossavaara och Matojärvi får en kraftig påverkan av stadsomvandlingen och bostadsexploatering, samtidigt kräver anläggningarna i
området stora reinvesteringar och åtgärder.
Vidare framgår av aktuell skrivelse bl a att Matojärvi idrottsplats servicebyggnad för skidverksamheter, inklusive draghund, innehåller idag dusch och
omklädningsutrymmen, kök, kontorsrum, sekretariat, mindre kök och
samlingsrum för föreningslivet samt i anslutning vallabodar. IFK Kiruna har sitt
kansli förlagt till fastigheten. Både IFK Kiruna och Jukkasjärvi IF utgår med sin
ungdoms- och tävlingsverksamhet från fastigheten och Matojärvi arena.
Befintlig servicebyggnad på Matojärvi idrottsplats och i Varggropen har låg
standard, fuktskador och sättningar, delar av fastigheten är stängd för verksamhet. Befintliga vallabodar är allmänt nedgångna och har en tveksam
placering.
Kommunkontoret bedömer, efter dialog med föreningslivet och driftsorganisation Tekniska verken i Kiruna AB, att den fuktskadade delen av
servicebyggnaden skall rivas. Kommunkontoret anser att en ny tillbyggnad ska
uppföras innehållande enkelt kök med samlingslokal för ungdomsverksamheten, utrymme för kansli, toaletter samt förråd. Befintliga vallabodar skall
upprustas vad gäller ytskikt och flyttas för en bättre anslutning till ny servicebyggnad.
Nya omklädningsrum och dusch ska förläggas till utbyggnad av befintliga
omklädningsrum kopplat till Matojärvi ishall. Samnyttjande av den totala
resursen omklädningsrum i dialog mellan verksamhet ishockey/skidor vid
större arrangemang. Omklädningsrum skall vara åtkomliga för allmänhet och
förening dagtid och kvällstid genom tagsystem för låsning.
Kommunkontoret föreslår
att bifalla nytt investeringsobjekt Matojärvi servicehus skidverksamhet, med
tillhörande vallabodar, till kommunstyrelsens uppdragsverksamhet,
kommunala fastigheter
att kommunstyrelsens uppdragsverksamhet kommunala fastigheter beviljas
investeringsmedel om 9 000 tkr år 2016 till objekt Matojärvi servicehus
skidverksamhet, vilket omfattar rivning av del av befintlig servicebyggnad,
uppförande av ny del av servicebyggnad, upprustning av tillhörande
vallabodar samt tillbyggnad omklädningsrum Matojärvi Ishall
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Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S)
att nytt investeringsobjekt Matojärvi servicehus skidverksamhet med
tillhörande vallabodar bifalles till kommunstyrelsens uppdragsverksamhet,
kommunala fastigheter
att investeringsmedel för år 2016 om 9 000 tkr omfördelas från kommunala
uppdragsverksamheten fritid, objekt Luossabacken liftsystem (IV-10456) till
kommunstyrelsens uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, nytt objekt
Matojärvi servicehus skidverksamhet med tillhörande vallabodar
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkanden
Kommunstyrelsen föreslår således
att nytt investeringsobjekt Matojärvi servicehus skidverksamhet med
tillhörande vallabodar bifalles till kommunstyrelsens uppdragsverksamhet,
kommunala fastigheter
att investeringsmedel för år 2016 om 9 000 tkr omfördelas från kommunala
uppdragsverksamheten fritid, objekt Luossabacken liftsystem (IV-10456) till
kommunstyrelsens uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, nytt objekt
Matojärvi servicehus skidverksamhet med tillhörande vallabodar
_____
Kf 160411

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Mats Holmström (C)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
av Mats Holmström (C) med bifall av Sten Nylén (S)
att kommunstyrelsens uppdragsverksamhet kommunala fastigheter får i
uppdrag att genomföra nybyggnation i nära dialog med berörda föreningar
och tillse att daglig verksamhet och arrangemang kan bedrivas under
byggtiden så långt det är möjligt
av Kristina Zakrisson (S)
att Mats Holmströms tilläggsyrkande avslås
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Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 39 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

2016.0349

Sida
36

900

av Sten Nylén (S)
att mötet ajourneras 5 minuter
Mötet återupptas efter ajournering.
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Ordförande frågar vidare kommunfullmäktige om Mats Holmströms tilläggsyrkande skall bifallas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla detsamma
Kommunfullmäktige beslutar således
att bifalla nytt investeringsobjekt Matojärvi servicehus skidverksamhet med
tillhörande vallabodar till kommunstyrelsens uppdragsverksamhet,
kommunala fastigheter
att omfördela investeringsmedel för år 2016 om 9 000 tkr från kommunala
uppdragsverksamheten fritid, objekt Luossabacken liftsystem (IV-10456) till
kommunstyrelsens uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, nytt objekt
Matojärvi servicehus skidverksamhet med tillhörande vallabodar
att ge kommunstyrelsens uppdragsverksamhet kommunala fastigheter i
uppdrag att genomföra nybyggnation i nära dialog med berörda föreningar
och tillse att daglig verksamhet och arrangemang kan bedrivas under
byggtiden så långt det är möjligt
_____
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MOTION, TURBULENS I KARESUANDO SKOGSALLMÄNNING
Au 131007

Kommunfullmäktige har 2013-09-23, § 112, beslutat att till kommunstyrelsen
för beredning överlämna en av Dick Vånsjö (NS) väckt motion i rubricerat
ärende.
Av motionen framgår bl a att älgjakten är viktig för alla boende i förutvarande
Karesuando kommun och fler borde kunna komma i åtnjutande av jakten.
Därför är det viktigt att alla boende i förutvarande Karesuando kommun
behandlas rättvist och lika.
Enligt motionären skrivs det i Karesuando skogsallmännings stadgar att återstående medel skall användas till förutvarande Karesuando kommuns medlemmar till nyttiga ändamål, som skogsvårdsåtgärder, odlingsföretag, boskapsoch renskötselfrämjande, hantverksstöd och andra jämförliga ändamål. Kan hos
allmänningsstyrelsen sökas av kommunmedborgare bosatta i förutvarande
Karesuando kommun.
Motionären föreslår fullmäktige
att vår kommunjurist tillsammans med allmänningsstyrelsen ser över
verksamheten så att alla boende i förutvarande Karesuando kommun kan ta
del av verksamheterna
om inte detta går vill motionären
att revisorerna gör en revision av skogsallmänningen
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att yttrande i ärendet infordras från kommunkontoret
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet beslutar således
att infordra yttrande i ärendet från kommunkontoret
_____

Au 160215

Justerandes sign

Föreligger yttrande 2015-12-15 från kommunkontoret av vilket framgår bl a att
att styrelsen har befogenheter att fastställa regelverk för deltagande i älgjakten
såsom man finner lämpligt, förutsatt att det följer och tillämpas i enlighet med
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de allmänna kommunala principerna om transparens, förutsägbarhet, likabehandling och jäv. På motsvarande sätt förhåller det sig med förvaltningsbeslut
som styrelsen fattar. Det finns i reglementet utrymme och stöd för att styrelsen
på affärsmässiga grunder under en viss period inte delar ut anslag till allmännyttiga ändamål.
Beslut av allmänningsstyrelsen kan inte överklagas genom laglighetsprövning
enligt kommunallagens kap 10. Sådan överklagan kan bara riktas mot beslut av
kommunfullmäktige eller en nämnd. Även om allmänningsstyrelsen skall vara
underkastad reglerna för en nämnd enligt kommunallagens kap 6 så leder detta
inte till att styrelsen är en nämnd och laglighetsprövningen är därför inte
möjligt. Beslutet utgör inte heller myndighetsbeslut som kan överprövas genom
förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen.
Den prövning och granskning som kan, och skall, ske av allmänningsstyrelsens
verksamhet är därför begränsad till den tillsyn som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige utövar. På detta sätt påminner allmänningen om de
kommunala bolagen, och den kontroll och tillsyn som kommunstyrelsen och
fullmäktige utöver över dessa.
I enlighet med reglementet för allmänningen så underställs allmänningens
budget för nästkommande år kommunfullmäktige för godkännande. Ekonomikontoret infordrar även allmänningens resultat- och balansrapport inför
upprättandet av koncernredovisningen.
Däremot saknas från såväl allmänningsstyrelsen som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige tillräckliga åtgärder för att säkerställa de övriga krav på
styrning, kontroll och transparens som följer av allmänningens reglemente.
Någon sammanhållen årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse behandlas inte i kommunen, vilket leder till att frågan om
ansvarsfrihet för allmänningens styrelse inte prövas överhuvudtaget.
Staten har beslutat att allmänningens mark är så skyddsvärd att man avser att
bilda naturreservat av allmänningen. Eftersom allmänningens karaktär är sådan
att markinnehavet enligt reglementet inte får minskas har under de senaste åren
pågått förhandlingar mellan allmänningsstyrelsen och statens företrädare om
såväl engångsersättning för intrång som ersättningsmark för de arealer som
kommer att beröras av hårdare restriktioner såsom jaktförbud.
Allmänningsstyrelsen har anlitat advokat Nils Rinander som ombud i
förhandlingarna. Enligt allmänningsreglementet § 6 skall styrelsen företräda
allmänningen hos myndigheter och föra allmänningens talan. Styrelsens
agerande i samband med dessa förhandlingar är därför korrekt. Däremot kan
ingen uppgörelse träffas utan att kommunfullmäktige godkänner det, och då
ärendet är tämligen komplicerat är det rimligt att i vart fall kommunledningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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eller kommunstyrelsens arbetsutskott får information i frågan innan förhandlingarna med staten avslutas.
För att säkerställa transparens och formell korrekthet såväl i Karesuando
skogsallmännings verksamhet som avseende kommunstyrelsens och
fullmäktiges skyldigheter föreslår kommunkontoret några tämligen enkla
rutiner. Det kan också vara lämpligt att dessa dokumenteras i ett kortfattat
ägardirektiv.
Kommunkontoret föreslår följande åtgärder:
- Allmänningens styrelseprotokoll är allmänna handlingar. Lämpligen skall
protokollen löpande skickas in till kommunkontoret för diarieföring och
arkivförvaring.
- Kommunfullmäktige, i sin helhet eller genom valt ombud såsom för bolagen,
skall pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Inför denna prövning skall
årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse skickas in till
kommunkontoret.
- I förvaltningsberättelsen skall styrelsen kortfattat redogöra för det gångna
årets verksamhet, liksom de överväganden som gjorts vad avser
allmänningens ekonomiska ställning.
- Kommunledningen skall minst en gång per år träffa allmänningsstyrelsens
presidium för att informeras om verksamheten, och få tillfälle att ställa
frågor om densamma. Detta sker ju månadsvis med de kommunala bolagen
och förvaltningarna, men så tät frekvens för möten torde inte vara
nödvändigt vad avser skogsallmänningen.
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att motionen bifalles
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att motionen bifalles
______
Ks 160307

Kommunjurist Ann-Catrin Fredriksson, kommunkontoret, föredrar i ärendet.
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Dick Vånsjö (NS) med bifall av Niklas Sirén (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår således
att motionen bifalles
_____
Kf 160411

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Dick Vånsjö (NS)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att bifalla motionen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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MOTION, KARESUANDO SKOGSALLMÄNNING – EN ANGELÄGENHET
FÖR FOLKET I KARESUANDO GAMLA KOMMUN ELLER KIRUNA
KOMMUN
Au 131007

Kommunfullmäktige har 2013-09-23, § 112, beslutat att till kommunstyrelsen
för beredning överlämna en av Svante Pounu (KD) väckt motion i rubricerat
ärende.
Av motionen framgår bl a att när Karesuando hade en egen kommun valdes
styrelsen till skogsallmänningen av mandat från röstande med delägarskap och
angelägenhet i denna. Det innebar att styrelsen tillsattes av en majoritet som
röstats fram av folket som denna tillhörde och var en viktig tillgång för bygden.
När Karesuando kommun lades under Kiruna kommun innebar det att hela den
kommunens medborgare med rösträtt gav majoritet och presidium i styrelsen
för Karesuando skogsallmänning.
Detta förfarande tog bort den demokratiska möjligheten för människorna och
delägarna som bor i Karesuando gamla kommun att tillsätta en styrelse i skogsallmänningen som speglar den politiska majoritet som finns i densamma. Under
lång tid har ca 95 % av röstande i allmänna val avgjort en angelägenhet och
ägarskap som bara 5 % av röstande har.
Det har inneburit att en av de minsta byarna i Karesuando gamla kommun styr
Karesuando skogsallmänning med sin nytta, angelägenhet och intresse. Majoriteten av människorna och den egentliga politiska majoriteten i området körs
över av en minoritet som efter 10-tals år mer och mer har börjat anse allmänningen som sin egendom. Denna styrelses arbetssätt och beslut utöver stadgarna utestänger en majoritet av befolkningen från delägarskap och nyttjande
av den gemensamma skogsallmänningen.
Motionären föreslår kommunfullmäktige uppdra till kommunstyrelsen
att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna och medverka till:
- att länsstyrelsen och Kungliga majestät ser över stadgarna så att röstresultatet i ”allmänna val till Kiruna kommun” räknas inom Karesuando
gamla kommuns område och får ge underlag för den politiska majoriteten i
Karesuando skogsallmänning
- att undersöka om skogsallmänningens styrelsebeslut strider mot demokrati
och stadgar
- att undersöka om styrelsens beslut undergräver delägares rätt till nyttjande
av skogsallmänningen
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att yttrande i ärendet infordras från kommunkontoret
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet beslutar således
att infordra yttrande i ärendet från kommunkontoret
_____
Au 160215

Föreligger yttrande 2015-12-15 från kommunkontoret av vilket framgår bl a att
att styrelsen har befogenheter att fastställa regelverk för deltagande i älgjakten
såsom man finner lämpligt, förutsatt att det följer och tillämpas i enlighet med
de allmänna kommunala principerna om transparens, förutsägbarhet, likabehandling och jäv. På motsvarande sätt förhåller det sig med förvaltningsbeslut
som styrelsen fattar. Det finns i reglementet utrymme och stöd för att styrelsen
på affärsmässiga grunder under en viss period inte delar ut anslag till allmännyttiga ändamål.
Beslut av allmänningsstyrelsen kan inte överklagas genom laglighetsprövning
enligt kommunallagens kap 10. Sådan överklagan kan bara riktas mot beslut av
kommunfullmäktige eller en nämnd. Även om allmänningsstyrelsen skall vara
underkastad reglerna för en nämnd enligt kommunallagens kap 6 så leder detta
inte till att styrelsen är en nämnd och laglighetsprövningen är därför inte
möjligt. Beslutet utgör inte heller myndighetsbeslut som kan överprövas genom
förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen.
Den prövning och granskning som kan, och skall, ske av allmänningsstyrelsens
verksamhet är därför begränsad till den tillsyn som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige utövar. På detta sätt påminner allmänningen om de
kommunala bolagen, och den kontroll och tillsyn som kommunstyrelsen och
fullmäktige utöver över dessa.
I enlighet med reglementet för allmänningen så underställs allmänningens
budget för nästkommande år kommunfullmäktige för godkännande. Ekonomikontoret infordrar även allmänningens resultat- och balansrapport inför
upprättandet av koncernredovisningen.
Däremot saknas från såväl allmänningsstyrelsen som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige tillräckliga åtgärder för att säkerställa de övriga krav på
styrning, kontroll och transparens som följer av allmänningens reglemente.
Någon sammanhållen årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse behandlas inte i kommunen, vilket leder till att frågan om
ansvarsfrihet för allmänningens styrelse inte prövas överhuvudtaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Staten har beslutat att allmänningens mark är så skyddsvärd att man avser att
bilda naturreservat av allmänningen. Eftersom allmänningens karaktär är sådan
att markinnehavet enligt reglementet inte får minskas har under de senaste åren
pågått förhandlingar mellan allmänningsstyrelsen och statens företrädare om
såväl engångsersättning för intrång som ersättningsmark för de arealer som
kommer att beröras av hårdare restriktioner såsom jaktförbud.
Allmänningsstyrelsen har anlitat advokat Nils Rinander som ombud i
förhandlingarna. Enligt allmänningsreglementet § 6 skall styrelsen företräda
allmänningen hos myndigheter och föra allmänningens talan. Styrelsens
agerande i samband med dessa förhandlingar är därför korrekt. Däremot kan
ingen uppgörelse träffas utan att kommunfullmäktige godkänner det, och då
ärendet är tämligen komplicerat är det rimligt att i vart fall kommunledningen
eller kommunstyrelsens arbetsutskott får information i frågan innan förhandlingarna med staten avslutas.
För att säkerställa transparens och formell korrekthet såväl i Karesuando
skogsallmännings verksamhet som avseende kommunstyrelsens och
fullmäktiges skyldigheter föreslår kommunkontoret några tämligen enkla
rutiner. Det kan också vara lämpligt att dessa dokumenteras i ett kortfattat
ägardirektiv.
Kommunkontoret föreslår följande åtgärder:
- Allmänningens styrelseprotokoll är allmänna handlingar. Lämpligen skall
protokollen löpande skickas in till kommunkontoret för diarieföring och
arkivförvaring.
- Kommunfullmäktige, i sin helhet eller genom valt ombud såsom för bolagen,
skall pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Inför denna prövning skall
årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse skickas in till
kommunkontoret.
- I förvaltningsberättelsen skall styrelsen kortfattat redogöra för det gångna
årets verksamhet, liksom de överväganden som gjorts vad avser
allmänningens ekonomiska ställning.
- Kommunledningen skall minst en gång per år träffa allmänningsstyrelsens
presidium för att informeras om verksamheten, och få tillfälle att ställa
frågor om densamma. Detta sker ju månadsvis med de kommunala bolagen
och förvaltningarna, men så tät frekvens för möten torde inte vara
nödvändigt vad avser skogsallmänningen.
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att motionens 1:a att-sats avslås
att motionens 2:a och 3:e att-sats bifalles
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkanden
Arbetsutskottet föreslår således
att motionens 1:a att-sats avslås
att motionens 2:a och 3:e att-sats bifalles
______
Ks 160307

Kommunjurist Ann-Catrin Fredriksson, kommunkontoret, föredrar i ärendet.
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår således
att motionens 1:a att-sats avslås
att motionens 2:a och 3:e att-sats bifalles
_____

Kf 160411

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Svante Pounu (KD)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
Yttranden i kommunfullmäktige: Lilly Rönnebro (KIP)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att avslå motionens 1:a att-sats
att bifalla motionens 2:a och 3:e att-sats
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

2014.0091

Sida
45

900

MOTION, KLOCKTORNET ETT VÄRDIGT MINNESMÄRKE FRÅN GAMLA
STADSHUSET TILL NYA KIRUNA
Au 140324

Kommunfullmäktige har 2014-02-24, § 18, beslutat att till kommunstyrelsen för
beredning överlämna en av Svante Pounu (KD) väckt motion i rubricerat
ärende.
Av motionen framgår bl a att enligt centrumplanerarna har klocktornet i det
vinnande förslaget till stadshus lagts direkt på backen utan någon som helst
sockel. Enligt motionären ser inte detta bra ut varken stilmässigt eller
säkerhetsmässigt. Som placering ser ut nu kommer tornet att locka minst
ungdom till klättring och toppstigning.
Klockspelets manöverbord finns också idag utanför, under tornet och kräver ett
separat rum. Motionären föreslår att man utlyser en liten arkitekttävling med
syfte att få fram en säker och stilmässigt passande och stabil sockel.
Som det syns i skissen hamnar 23 klockor på rätt låg nivå om man jämför med
de framtida husen runt om. Om det är bostadshus med lägenheter kommer
klangljuden från klockorna att studsa mot husväggarna och in i lägenheterna.
Den olägenhet och styrka som ljudet av klockorna medför kunde undvikas med
en högre placering av tornet.
En placering av klocktornet på det nya stadshuset borde ha varit med på
kravspecifikationen inför arkitekttävlingen. Motionären anser att med god vilja
borde det vara möjligt att installera tornet på det nya stadshuset.
I övrigt anser motionären att fritids- och kulturnämnden ges i uppdrag att aktivt
i musikala sammanhang föra ut klocktornet som en kulturskatt inte minst i
form av riktiga klockspel lämpliga att framföras exempelvis i Sveriges Radios
musiksändningar.
Med hänvisning till ovan yrkar motionären
att möjligheten till placering av klocktornet på nya stadshuset utreds
att möjligheten till placering av klocktornet på en passande sockel med inslag av
materialet från gamla stadshuset utreds
att fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att i musikala sammanhang föra ut
klocktornet som en kulturskatt
Yrkanden i arbetsutskottet
av Niklas Sirén (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att yttrande i ärendet infordras från kommunkontoret
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Niklas Siréns yrkande
Arbetsutskottet beslutar således
att infordra yttrande i ärendet från kommunkontoret
_____
Au 160314

Föreligger yttrande 2016-01-05 från stadsbyggnadsförvaltningen av vilket
framgår bl a att en av förutsättningarna i arkitekttävlingen för nytt stadshus var
att tornet skulle finnas med i förslaget. Det vinnande förslaget är en hög
byggnad och i förslaget har klocktornet placerats på en sockel på torget. Stadshusbyggnaden är därför inte tekniskt förberedd för att klocktornet ska kunna
placeras på byggnaden.
Nuvarande förslag till placering av klocktornet på nya stadstorget har tagits
fram av stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med vinnarna i arkitekttävlingarna för stadsbyggnad respektive nytt stadshus med utgångspunkt i det
vinnande förslaget. Förslaget innebär att klocktornet placeras på en sockel
enligt motionärens förslag. I sockeln placeras luftintag till stadshuset. Klockorna
kommer att styras från vaktmästeriet i nya stadshuset. Förslaget att utreda
möjligheten att återanvända material från nuvarande stadshus till sockeln
föreslås tas med i arbetet med utformningen av sockeln.
Stadshusprojektet har anlitat en akustiker för att utreda möjligheterna att
använda klockspelet i den nya placeringen. Slutsatsen är att ljudnivåerna från
klockringningen kan upplevas som mycket höga men inte störande för samtal/
TV tittande. Enligt uppgift från kultursekreteraren fungerar inte klockorna i
tornet för närvarande. Det pågår ett arbete för att se om det är möjligt att
åtgärda klockorna till en ekonomiskt försvarbar kostnad.
Yrkanden i arbetsutskottet
av Stefan Sydberg (M)
att motionen anses besvarad med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens
yttrande
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs yrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet föreslår således
att motionen anses besvarad med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens
yttrande
_____
Ks 160329

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår således
att motionen anses besvarad med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens
yttrande
______

Kf 160411

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Svante Pounu (KD) med bifall av Gunnar Selberg (C) och Henry Emmoth
(MP)
att motionen bifalles
av Kristina Zakrisson (S)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Svante Pounus m fl yrkande
under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar således
att anse motionen besvarad med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens
yttrande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
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ÖVERLÄMNANDE AV MOTIONER
Kf 160411

Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
följande motion:
-

”Säg upp avtalet med RKM”, väckt av Gunnar Selberg (C), Kenneth Paulsson
(C) och Lars-Åke Mukka (C)

-

”Utveckling före avveckling”, väckt av Gunnar Selberg (C)

-

”Stadsomvandling på stabil grund, väckt av Gunnar Selberg (C)

- ”Samhällsservice i Laxforsen”, väckt av Lilly Rönnebro (KIP)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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VAL
Kf 160411

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga val av representant till bad- och tvättstugeföreningen i Övre
Soppero efter Evert Thorneus (V)
att bordlägga val av ersättare i kommunstyrelsen efter Katarina Hjertell (C)
att utse Roger Siik (C), Raketvägen 46, 981 44 Kiruna till ersättare i miljö- och
byggnämnden efter Andreas Wahlberg (C)
att utse Mirja Niva (C), Olaus Sirmas gata 36, 980 16 Karesuando till ersättare i
Tekniska Verken i Kiruna AB efter Jörgen Lövgren (C)
att utse Mirja Niva (C), Olaus Sirmas gata 36, 980 16 Karesuando till ersättare i
Kiruna Kommunpartner AB efter Jörgen Lövgren (C)
att utse Mirja Niva (C), Olaus Sirmas gata 36, 980 16 Karesuando till ersättare i
Kiruna Kraft AB efter Jörgen Lövgren (C)
att utse Gunnar Selberg (C), Tvärgatan 5, 981 37 Kiruna till ombud i
Malmfältens Folkhögskola efter Jörgen Lövgren (C)
att utse Anders Fors (S), Byavägen 80, 980 13 Lannavaara till nämndeman i
Gällivare Tingsrätt efter Stefan Tano (S)
att bordlägga val av ersättare i Sámi Teáhter efter Marie Persson (V)
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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INTERPELLATION, ÖKA ANTALET ARBETSTILLFÄLLEN INOM KIRUNA
KOMMUN
Kf 151124

Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade interpellation, ställd till kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) av Henry Emmoth (MP), skall
besvaras vid nästa sammanträde.
_____

Kf 160222

Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S)
föreligger.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationen då kommunstyrelsens ordförande ej är
närvarande vid dagens möte
_____

Kf 160411

Yttranden i kommunfullmäktige: Henry Emmoth (MP), Kristina Zakrisson (S),
Gunnar Selberg (C), Lars-Åke Mukka (C, Dick Vånsjö (NS) och Mattias
Abrahamsson (M)
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall anses vara besvarad
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11
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INTERPELLATION, SANERINGSARBETET FÖR ALA-LOMBOLO
Kf 160222

Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade interpellation, ställd till
kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) av Henry Emmoth (MP)
skall besvaras vid nästa sammanträde.
_____

Kf 160411

Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S)
föreligger.
Yttranden i kommunfullmäktige: Henry Emmoth (MP) och Kristina Zakrisson
(S)
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall anses vara besvarad
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11
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FRÅGA, KIRUNA AVFALLSANLÄGGNING
Kf 160411

Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens
2:e vice ordförande Stefan Sydberg (M) av Mats Holmström (C) skall besvaras
vid dagens sammanträde.
Muntligt svar från kommunstyrelsens 2:e vice ordförande lämnas.
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Holmström (C) och Stefan Sydberg (M)
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan skall anses besvarad
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

