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KIRUNA KOMMUN
KOMMUNKONTORET

KALLELSE
2016-02-12

1 (3)

Kommunfullmäktige
Tid:

2016-02-22, 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 Päronsalen, Stadshuset
Norrbottens sjukvårdsparti sammanträder kl 09.00 i Parlatoriet,
Stadshuset
Till dagens sammanträde väljs justerare från (M) och (MP)
Ärenden

Bil nr Dnr

§ nr

1

Avsägelser

1

15/73
16/41

§1

2

Röstsammanräkning

2

16/41

§2

Ks 151207
3

§ 352

Kf Anmälan av delegationsbeslut, Medborgarförslag

3

§3

Ks 160201
4

§2

Kf Anhållan om investeringsmedel, nya lokaler för
Räddningstjänsten, kommunkontoret

4

16/11

§4

5

§ 16

Kf Revidering av bolagsordning för Tekniska Verken i
Kiruna AB

5

15/1277

§5

6

§ 19

Kf Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL)
och (LSS), ej verkställda beslut 2015, socialnämnden,
delgivning

6

15/649

§6

2 (3)
7

§ 20

Kf Taxa 2016 för fritidsverksamhet, Pistning utöver
ordinarie tid, kommunkontoret

7

15/1038

§7

8

§ 40

Kf Pågående arbeten investeringar 2015, kommunkontoret

8

16/36

§8

9

§ 42

Kf Verksamhetsområde kommunalt vatten och avlopp i
Kiruna C, Kapellet i Tuolluvaara, kommunkontoret

9

12/874

§9

10

Kf Internbanken, Kreditlimit 2016

10

§ 10

11

Kf Interbanken, Räntepåslag och borgensavgift 2016

11

§ 11

Ks 160216

Ks 160201
Motioner

12
a

§3

Kf Öppna ett äldreboende i Övre Soppero, väckt av
Tommy Hjertberg (KNEG)

12a

14/920

§ 12

b

§4

Kf Luftmätningar samt hälsoundersökningar på barn i
Kiruna, väckt av Dick Vånsjö (NS)

12b

15/119

§ 13

c

§5

Kf Säg upp avtalet med Migrationsverket, väckt av
Roger Olsson (SD)

12c

15/1022

§ 14

d

§6

Kf Säg upp avtalet med Migrationsverket, väckt av
Roger Olsson (SD)

12d

15/1335

§ 15

e

§7

Kf Sänkt skatt för pensionärer, väckt av Roger Olsson (SD)

12e

15/1336

§ 16

f

Kf Överlämnande av motioner

12f

13

Kf Val

13

16/41

§ 18

§ 17

Kf 151123--24
Besvarande av interpellation

14
a

§ 145

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

14a

15/1310

§ 19

b

§ 146

Kf Interpellation, Snöröjningen i Svappavaara, väckt
av Roger Olsson (SD)

14b

15/1337

§ 20

c

§ 147

Kf Interpellation, Kiruna avfallsanläggning, väckt av
Mats Holmström (C)

14c

15/1364

§ 21

3 (3)
15

Kf Information om stadsomvandlingen

12/1245

§ 23

15/1385

§ 22

Ann-Kristin Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Interpellation, Saneringsarbetet för Ala-Lombolo

Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal.
Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-22

§1

2015.0073
2016.0041

Sida
2

900

AVSÄGELSER
Kf 160222

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Jan-Åke Tiensuus (C) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
att godkänna Jan-Åke Tiensuus (C) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen
att godkänna Jan-Åke Tiensuus (C) avsägelse som ledamot i miljö- och
byggnämnden
att godkänna Mirja Nivas (KIP) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
att godkänna Mathias Gerströms (NS) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige
att godkänna Mathias Gerströms (NS) avsägelse som ersättare i Kirunabostäder
AB
att godkänna Mathias Gerströms (NS) avsägelse som ersättare i Kiruna
Näringsfastigheter AB
att godkänna Mathias Gerströms (NS) avsägelse som ledamot i miljö- och
byggnämnden
att godkänna Mathias Gerströms (NS) avsägelse som ledamot i gymnasienämnden
att godkänna Arne Esbergs (NS) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
att godkänna Jörgen Lövgrens (C) avsägelse som ersättare i Tekniska Verken i
Kiruna AB
att godkänna Jörgen Lövgrens (C) avsägelse som ersättare i Kiruna Kraft AB
att godkänna Jörgen Lövgrens (C) avsägelse som ersättare i Kiruna
Kommunpartner AB
att godkänna Jörgen Lövgrens (C) avsägelse som huvudman i Sparbanken Nord
att godkänna Jörgen Lövgrens (C) avsägelse som ersättare i Malmfältens
Folkhögskola
att godkänna Jörgen Lövgrens (C) avsägelse som ledamot i Malmfältens
Kraftverk AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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att godkänna Ulla Olssons (C) avsägelse som ledamot i överförmyndarnämnden
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-22

§2

2016.0041

Sida
4

900

RÖSTSAMMANRÄKNING
Kf 160222

Föreligger beslut 2015-11-30 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket
framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med
den 14 oktober 2018 efter Kalle Hollström, Kirunapartiet, har utsetts Mirja
Niva, Kirunapartiet.
Föreligger beslut 2016-01-12 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket
framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med
den 14 oktober 2018 efter Mirja Niva, Kirunapartiet, har utsetts Kenneth
Eriksson, Kirunapartiet.
Föreligger beslut 2016-02-16 från länsstyrelsen i Norrbottens län av vilket
framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med
den 14 oktober 2018 efter Mathias Gerström, Norrbottens sjukvårdsparti, har
utsetts Arne Esberg, Norrbottens sjukvårdsparti.
Föreligger vidare beslut 2016-02-16 från länsstyrelsen i Norrbottens län av
vilket framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med
den 14 oktober 2018 efter Arne Esberg, Norrbottens sjukvårdsparti, har utsetts
Birgitta Pounu, Norrbottens sjukvårdsparti.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningen till handlingarna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida
5

§3

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT, MEDBORGARFÖRSLAG
Ks 151207

Anmäles följande beslut från kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige har 2015-02-23, § 23, beslutat att delegera till kommunstyrelsen att behandla och besluta i väckt medborgarförslag ”Nytt bostadsområde i Abisko” av Charlotta Rosengren. Kommunstyrelsen har 2015-11-02,
§ 289, beslutat att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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 160222

Yttranden i kommunfullmäktige: Niklas Sirén (V)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

2016.0011

Sida
6

265

ANHÅLLAN OM INVESTERINGSMEDEL, NYA LOKALER FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN, KOMMUNKONTORET
Ks 160201

Föreligger skrivelse 2016-01-25 från kommunkontoret av vilken framgår att
kommunkontoret har tillsammans med räddningstjänsten och kultur- och
utbildningsförvaltningen genomfört en behovsanalys för nya lokaler för
räddningstjänstens verksamhet. Nuvarande lokaler räddningstjänst ingår i GP2avtalet.
Behovsanalysen visar att det går att samordna räddningstjänstens verksamhet
och kultur- och utbildningsnämndens behov av garage för skoltransporter och
bokbuss inom samma ytor som nuvarande räddningstjänstens lokaler.
Den beräknade totala kostnaden för ny räddningstjänst inklusive bygg-, mark-,
projekterings- och byggherrekostnader är 111 mnkr, projektet finansieras med
stadsomvandlingsmedel och beräknas vara avslutat år 2018-19.
Kommunkontoret föreslår kommunfullmäktige
att investeringsmedel om 111 mnkr tilldelas från stadsomvandlingens eget
kapital till kommunstyrelsen för nytt investeringsobjekt ”Ny
räddningstjänst”
Föreligger miljö- och byggnämndens protokoll 2016-01-07 av vilket framgår att
räddningstjänstens nuvarande lokaler är lokaliserade inom Gruvstadsparksområde 2 och måste avvecklas med anledning av deformationerna som uppstår
på grund av gruvbrytningen. Nuvarande byggnad är redan påverkad av de
markrörelser som förekommer och planen är att en ny brandstation ska stå
inflyttningsklar i slutet av år 2018.
I ett första steg behöver projekteringen av nya lokaler för räddningstjänsten
påbörjas och i uppdraget bör ingå att se över möjligheterna till samlokalisering
tillsammans med skolan.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att godkänna att projektering av nya lokaler för Kiruna räddningstjänst
inleds
Arkitekt Bengt Aili, Tirsén & Aili AB, tillsammans med Lars Wredendal, Tirsén
& Aili AB, och Stefan Sandklint, Kirunabostäder AB, föredrar i ärendet.
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att kommunkontorets förslag bifalles med den ändringen att investeringsmedel
om 116 mnkr tilldelas kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Niklas Siréns yrkande
Kommunstyrelsen föreslår således
att investeringsmedel om 116 mnkr tilldelas från stadsomvandlingens eget
kapital till kommunstyrelsen för nytt investeringsobjekt ”Ny
räddningstjänst”
______
Kf 160222

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Niklas Sirén (V) med bifall av Sten Nylén (S) och Roger Olsson (SD)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars-Åke Mukka (C), Mats Holmström (C),
Gunnar Selberg (C), Henry Emmoth (MP), Bo Ek (NS) och Roger Suup (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att tilldela investeringsmedel om 116 mnkr från stadsomvandlingens eget
kapital till kommunstyrelsen för nytt investeringsobjekt ”Ny
räddningstjänst”
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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8
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REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB
Au 160118

Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att bolagsordningen under § 3, andra styckets sista mening, tillförs Kiruna
Kommunpartner AB enligt nedan:
”Bolaget är moderbolag med Kiruna kraft AB och Kiruna Kommunpartner
AB som dotterbolag.”
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att bolagsordningen under § 3, andra styckets sista mening, tillförs Kiruna
Kommunpartner AB enligt nedan:
”Bolaget är moderbolag med Kiruna kraft AB och Kiruna Kommunpartner
AB som dotterbolag.”
______

Ks 160201

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår således
att bolagsordningen under § 3, andra styckets sista mening, tillförs Kiruna
Kommunpartner AB enligt nedan:
”Bolaget är moderbolag med Kiruna kraft AB och Kiruna Kommunpartner
AB som dotterbolag.”
_____

Kf 160222

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att tillföra Kiruna Kommunpartner AB i bolagsordningen under § 3, andra
styckets sista mening, enligt nedan:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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”Bolaget är moderbolag med Kiruna kraft AB och Kiruna Kommunpartner
AB som dotterbolag.”
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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RAPPORTERINGSSKYLDIGHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL) OCH
(LSS), EJ VERKSTÄLLDA BESLUT, SOCIALNÄMNDEN, DELGIVNING
Au 160118

Föreligger protokoll 2015-11-17, § 389, 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.
I statistikrapport för kvartal 3-2015 har sammanlagt 25 ärenden inrapporterats,
vilket innebär att verkställighet dröjt 3 månader eller mer från datum då beslut
beviljades. Två ärenden avser bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
och ett ärende avser avlösarservice i hemmet enligt LSS. 22 ärenden avser
särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL.
Socialnämnden beslutar
att statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att sammanställningen och redovisningen delges kommunfullmäktige och läggs
till handlingarna
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att sammanställningen och redovisningen delges kommunfullmäktige och läggs
till handlingarna
_______

Ks 160201

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår således
att sammanställningen och redovisningen delges kommunfullmäktige och läggs
till handlingarna
_____
Kf 160222

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att lägga sammanställningen och redovisningen till handlingarna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-22
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2015.1038
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TAXA 2016 FÖR FRITIDSVERKSAMHET, PISTNING UTÖVER ORDINARIE
TID, KOMMUNKONTORET
Au 160118

Föreligger skrivelse 2015-12-29 från kommunkontoret av vilken framgår att
kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 131, att fastställa kommunkontorets taxor. I fritidsverksamhetens taxeförslag saknades ett belopp för
timtaxa för pistning utöver ordinarie tid.
Taxan ska vara 2 800 kr per timme exklusive moms och 3 500 kr per timme
inklusive moms. Taxan kvarstår på samma nivå som 2015.
Kommunkontoret föreslår
att taxa för pistning utöver ordinarie tid fastställs till 2 800 kr per timme
exklusive moms samt 3 500 kr per timma inklusive moms
att taxan skall gälla från och med 2016-03-01
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att kommunkontorets förslag bifalles
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att taxa för pistning utöver ordinarie tid fastställs till 2 800 kr per timme
exklusive moms samt 3 500 kr per timme inklusive moms
att taxan skall gälla från och med 2016-03-01
______

Ks 160201

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår således
att taxa för pistning utöver ordinarie tid fastställs till 2 800 kr per timme
exklusive moms samt 3 500 kr per timme inklusive moms
att taxan skall gälla från och med 2016-03-01
______
Kf 160222

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att fastställa taxa för pistning utöver ordinarie tid till 2 800 kr per timme
exklusive moms samt 3 500 kr per timme inklusive moms
att taxan skall gälla från och med 2016-03-01
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PÅGÅENDE ARBETEN INVESTERINGAR 2015, KOMMUNKONTORET
Ks 160201

Föreligger skrivelse 2016-01-26 från kommunkontoret av vilken framgår att
upparbetade kostnader för perioden är 308 840 tkr (248 652 tkr) av en budget
för perioden på 545 314 tkr (542 868 tkr).
Resultatet för avslutade arbeten 2015 hamnade på ett underskott om -14 640 tkr
(-465 tkr). Överföring av budget för pågående, ej avslutade investeringar uppgår
till 276 215 tkr (314 681 tkr).
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att överföra budget om 276 215 tkr för pågående investeringsprojekt till 2016
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att kommunkontorets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Niklas Siréns yrkande
Kommunstyrelsen föreslår således
att investeringsöverföringar om 276 215 tkr till år 2016 godkänns för pågående
investeringsprojekt
______

Kf 160222

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Niklas Sirén (V)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
Yttranden i kommunfullmäktige: Henry Emmoth (MP), Gunnar Selberg (C),
Roger Suup (S) och Sten Nylén (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att godkänna investeringsöverföringar om 276 215 tkr till år 2016 för pågående
investeringsprojekt
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VERKSAMHETSOMRÅDE KOMMUNAL VATTEN OCH AVLOPP I KIRUNA C,
KAPELLET I TUOLLUVAARA, KOMMUNKONTORET
Ks 160201

Föreligger skrivelse 2016-01-18 från kommunkontoret av vilken framgår att
kommunstyrelsen har 2011-08-29, § 170, fastställt principer som skall gälla vid
uppdatering av verksamhetsområden för vatten och avlopp. Verksamhetsområde kommunalt vatten och avlopp i Kiruna C uppdateras löpande då behov
uppstår.
Kommunen har beställt utredning av verksamhetsområden för kommunalt
vatten och avlopp från Tekniska Verken i Kiruna AB. Utredningen av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kiruna C lämnar förslag till
revidering för nytt bostadsområde på Kapellet, Tuolluvaara. Kapellet i
Tuolluvaara är en ny detaljplan som tidigare har antagits och även anlagts med
kommunal infrastruktur.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kiruna C
med revidering för Kapellet, Tuolluvaara enligt utredningsförslag
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att kommunkontorets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Niklas Siréns yrkande
Kommunstyrelsen föreslår således
att verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kiruna C med
revidering för Kapellet, Tuolluvaara enligt utredningsförslag godkänns
_____

Kf 160222

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att godkänna verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kiruna C
med revidering för Kapellet, Tuolluvaara enligt utredningsförslag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-22

§ 10

2016.0151

Sida
16

900

INTERNBANKEN, KREDITLIMIT 2016
Ks 160216

Föreligger skrivelse 2016-02-10 från kommunkontoret av vilken framgår att för
2014 har kommunfullmäktige fastställt kreditlimiten för internbanken till totalt
1 731 mkr vilket utgör ramarna för hur mycket kapital internbanken kan låna
upp och vidare utlåna i koncernen. Under 2016 beräknas det inte uppstå ett
kapitalbehov i koncernen som överstiger detta och att kreditlimiten rekommenderas att hållas oförändrad.
Kommunen och bolagen har även individuella limiter att förhålla sig inom
jämtemot koncernbanken.
Kommunkontoret föreslår
att den totala kreditlimiten lämnas oförändrad under 2016
att fastställa kreditlimiten till 602 mkr för Kiruna kommun, till 630 mkr för
Kirunabostäder AB och 499 mkr för Tekniska verken i Kiruna AB
att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder till kommunkoncernens maximala kreditnivå
att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under 2016
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S)
att kommunkontorets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Kommunstyrelsen föreslår således
att den totala kreditlimiten lämnas oförändrad under 2016
att kreditlimiten fastställs till 602 mkr för Kiruna kommun, till 630 mkr för
Kirunabostäder AB och 499 mkr för Tekniska verken i Kiruna AB
att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder till kommunkoncernens maximala kreditnivå
att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 10 forts

Kf 160222

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-22

2016.0151

Sida
17

900

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Niklas Sirén (V)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C), Henry Emmoth (MP), Sten
Nylén (S) och Siv Henriksson (V)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att lämna den totala kreditlimiten oförändrad under 2016
att fastställa kreditlimiten till 602 mkr för Kiruna kommun, till 630 mkr för
Kirunabostäder AB och 499 mkr för Tekniska verken i Kiruna AB
att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder till kommunkoncernens maximala kreditnivå
att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-22
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INTERNBANKEN, RÄNTEPÅSLAG OCH BORGENSAVGIFT 2016
Ks 160216

Föreligger skrivelse 2016-02-10 från kommunkontoret av vilken framgår att
Kiruna kommunkoncern har en gemensam skuldportfölj samt en snittränta
kopplat till skuldportföljen som debiteras de ingående bolagen. Snitträntan
beräknas utifrån koncernens samtliga lån och utöver snitträntan debiteras ett
räntepåslag som ska täcka internbankens kostnader samt för att inte otillbörligen gynna de egna bolagen ur ett konkurrensperspektiv.
Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag skall
bostadsbolag bedrivas enligt affärsmässiga principer. Kommunen som bedriver
utlåning via internbank ska därmed ta ut marknadsmässig avgift/ränta.
Avgiften ska utgå från företagets ekonomiska styrka och hur den förändras över
tid. Denna avgift har tidigare benämnts borgensavgift, vilket lätt kan leda till att
den förväxlas med den avgift som tas ut när kommunen lämnar kommunalborgen till sina bolag. Därför bör den hädanefter benämnas marknadspåslag.
Under 2015 har internräntepåslaget uppgått till 0,10 procent och den särskilda
borgensavgiften till 0,25 procent för Kirunabostäder AB.
Kommunkontoret föreslår
att internräntepåslaget på 0,10 procent lämnas oförändrat under 2016
att borgensavgiften hädanefter benämns marknadspåslag och lämnas
oförändrad på 0,25 procent under 2016
Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S)
att kommunkontorets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Kommunstyrelsen föreslår således
att internräntepåslaget på 0,10 procent lämnas oförändrat under 2016
att borgensavgiften hädanefter benämns marknadspåslag och lämnas
oförändrad på 0,25 procent under 2016
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att lämna internräntepåslaget på 0,10 procent oförändrat under 2016
att benämna borgensavgiften hädanefter marknadspåslag och lämna
marknadspåslaget oförändrat på 0,25 procent under 2016
______

Justerandes sign
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MOTION, ÖPPNA ETT ÄLDREBOENDE I ÖVRE SOPPERO
Au 141110

Kommunfullmäktige har 2014-09-22, § 181, beslutat att till kommunstyrelsen
för beredning överlämna en av Tommy Hjertberg (KNEG) väckt motion i
rubricerat ärende.
Av motionen framgår bl a att det idag saknas platser för äldre som är i behov av
plats på äldreboende i östra kommundelen då äldreboendet i Karesuando är
fullsatt. Det är i många fall ett stort trauma för äldre att behöva flytta hemifrån
till ett äldreboende. Att dessutom tvingas flytta från Karesuando, Övre Soppero,
Idivuoma etc. till Kiruna kan innebära en otrolig försämring av livskvalitén när
hembygden, anhöriga och bekanta plötsligt är 15-20 mil bort.
I åldern över 75 år finns i dagsläget 115 personer i Karesuando, 22 personer i
Övre Soppero och 19 personer i Lannavaara. Detta talar för att det kommer att
finnas gott om underlag för ett äldreboende.
Motionären föreslår
att kommunen öppnar ett äldreboende i Övre Soppero
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att yttrande i ärendet infordras från socialnämnden
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet beslutar således
att infordra yttrande i ärendet från socialnämnden
_____

Au 160118

Föreligger socialnämndens protokoll 2015-12-15, § 418, av vilket framgår att
förvaltningen har genomfört en mer omfattade översyn av boendesituationen
under 2010. Syftet med boendeplanen var att ge socialnämnden ett underlag till
planeringen av framtida bostäder för äldre och funktionshindrade i Kiruna
kommun. Uppföljningar av boendeplanen har därefter genomförts årligen.
En mer detaljerad uppföljning av boendesituationen för äldre i Karesuando- och
Sopperoområdet har genomförts. Uppföljningen har analyserats åren 20112014. Där konstateras att andelen äldre-äldre är fortsatt högre än kommunen i
sin helhet. Förändringen i antalet äldre är i det närmaste konstant, med en
marginell nedgång av antalet 80 år och äldre.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Antalet beslut om särskilt boende för äldre har varit oförväntat lågt, under 20112014, två beviljade boendebeslut per år. Under 2011-2012 beviljades inga beslut
om särskilt boende. 2013 beviljades sex boendeplatser av vilka fyra verkställdes
på boendeenheter i Kiruna, huvudsakligen på begäran av den äldre som ville bo
närmare barn och barnbarn. 2014 beviljades fem boendeplatser, varav tre ledde
till verkställighet, en i Karesuando, en i Vittangi och en i Kiruna.
Under 2015 har hittills två boendeplatser beviljats varav en verkställts. En av
anledningarna till relativt få beviljade boendebeslut i Karesuando- och
Sopperoområdet kan vara det faktum att behoven i flera fall ombesörjs med
omfattande hemtjänstinsatser, vilket i sin tur möjliggör kvarboende i en invand
miljö som är positivt för många äldre.
Vidare rapporteras det från förvaltningens uppsökande verksamheten att äldre i
Karesuando- och Soppero området inte efterfrågar vård- och omsorgboendeplatser i någon nämnvärd omfattning. I dagsläget finner därför socialförvaltningen att behoven av fler vård- och omsorgsboendeplatser i Karesuando- och
Sopperoområdet inte ökat i en så stor omfattning att det motiverar till ett
uppförande av ett litet och därmed kostsamt äldreboende i Övre Soppero.
Socialnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget
att motionen därmed anses besvarad
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att motionen anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att motionen anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande
_____
Ks 160201

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 motionen anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande
_____
Kf 160222

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Tommy Hjertberg (KNEG) med bifall av Roger Olsson (SD)
att motionen bifalles
av Sirpa Bäckström (S)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Tommy Hjertbergs 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 socialförvaltningens yttrande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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MOTION, LUFTMÄTNINGAR SAMT HÄLSOUNDERSÖKNINGAR PÅ BARN I
KIRUNA
Au 150309

Kommunfullmäktige har 2015-02-23, § 22, beslutat att till kommunstyrelsen för
beredning överlämna en av Dick Vånsjö (NS) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bl a att redan 1968 började luftföroreningsmätningar i
Kiruna, på den tiden var LKAB och Naturvårdsverket aktivt inblandade. Sedan
dess har miljökontoret fortsatt och mätt, ställt krav och försökt påverka
samhällsutvecklingen med egna mätningar.
Motionären yrkar
att Kiruna kommun fortsätter med luftmätningar i Kiruna centralort samt tar
kontakt med överläkare Karl Forsell, miljömedicin Umeå, och tillsammans
med miljökontoret snarast påbörjar detta för oss viktiga arbete
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att yttrande i ärendet infordras från miljö- och byggnämnden
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet beslutar således
att infordra yttrande i ärendet från miljö- och byggnämnden
_____

Au 160118

Föreligger miljö- och byggnämndens protokoll 2015-04-17 av vilket framgår att
miljökontoret bedriver luftmätningar i Kiruna centralort vid Centralskolan och
Petsamo. Samma parametrar analyseras som de senaste åren. En mätpunkt
Centralskolan har använts sedan begynnelsen, vilket är viktigt för kontinuiteten,
Petsamo är relativt ny som mätpunkt och mäter månadsmedelvärden av PM 10
jämfört med dygnsmedelvärden på Centralskolan.
Planen är att fortsätta med mätningarna på samma ställen så länge det är
relevant, sedan är förhoppningarna att hitta nya mätpunkter som blir representativa för den "flyttade staden". Det är dock viktigt att mätningarna i nuvarande
punkter fortsätter för att även fånga upp eventuell påverkan från stadsomvandlingen.
Miljökontoret har sedan våren 2014 ett samarbete med miljömedicin i Umeå.
Det har lett till att vi nu under våren 2015 kommer att skicka ut enkäter där

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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miljökontoret frågar efter hur besvärligt olika miljöpåverkan upplevs. Enkäten
har skickats ut med ca 5 års mellanrum vilket indikerar hur olika påverkan
varierar. Planen var att miljökontoret och miljömedicin skulle skicka ut en
gemensam enkät men på grund av i huvudsak sekretesskrav på miljömedicins
enkät där de kommer att ta upp hälsofrågor kommer de att skicka ut en egen
enkät. Miljömedicin i Umeå kommer att stå för bearbetningen och utvärderingen av enkäterna.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att anta yttrande som sitt eget
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att motionen anses besvarad med hänvisning till miljö- och byggnämndens
yttrande
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att motionen anses besvarad med hänvisning till miljö- och byggnämndens
yttrande
_______
Ks 160201

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår således
att motionen anses besvarad med hänvisning till miljö- och byggnämndens
yttrande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden i kommunfullmäktige
av Dick Vånsjö (NS) med bifall av Tommy Hjertberg (KNEG), Gunnar Selberg
(C), Henry Emmoth (MP) och Lilly Rönnebro (KIP)
att motionen bifalles
av Niklas Sirén (V)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Dick Vånsjös 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 miljö- och byggnämndens
yttrande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOTION, SÄG UPP AVTALET MED MIGRATIONSVERKET
Au 151012

Kommunfullmäktige har 2015-09-14, § 99, beslutat att till kommunstyrelsen för
beredning överlämna en av Roger Olsson (SD) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bl a att vi måste börja tänka på att ta hand om våra egna
medborgare först och få stopp på asylinvandringen till Kiruna kommun. Det
finns bland annat inte bostäder så det räcker. Ensamkommande flyktingbarn
har förtur i bostadskön när de blivit myndig om det inte kan lösas på annat sätt,
medan våra egna ungdomar har svårt att få eget boende. Besparingar dyker upp
här och där medan det satsas på invandringen. De flesta asylsökande stannar
inte kvar och under tiden kostar det skattepengar som kunde användas till
annat.
Motionären föreslår
att kommunen säger upp avtalet med Migrationsverket
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 160118

Föreligger yttrande 2015-11-04 från kommunkontoret av vilket framgår att
kommunen har inget avtal med Migrationsverket som reglerar antalet asylsökanden i kommunen. Antalet asylsökande i kommunen styrs av Migrationsverket som i sin tur baserar sin verksamhet på den generella asylrätten som
regleras av EU och FN och i viss mån indirekt av svensk lag. Migrationsverkets
verksamhets utgår från det regleringsbrev som myndigheten får av regeringen
samt annan lagstiftning.
Antalet kommunplaceringar i kommunen kommer att lagreglernas from 201603-01. Kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn är en fråga
som redan är reglerad i lag. I båda fallen så innebär det att kommunen ska ta
ansvar för de anvisningar som kommunen får.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionären lyfter bland annat fram bostadsbristen som en grund för begränsning av antalet asylsökande, men då det är Migrationsverket som reglerar
antalet asylsökanden i kommunen bör dialogen i första hand föras med
Migrationsverket. Ett annat angreppssätt är att öka bostadsbyggandet vilket
kommunen styr över i vissa delar och arbete pågår i anslutning till den
pågående stadsutvecklingen.
Under de kommande åren ökar också antalet pensionsavgångar vilket leder till
ett ökat arbetskraftsbehov som inte bedöms kunna täckas av nuvarande befolkning. En stor del av den framtida arbetskraften kommer att behövas inom de
kommunala kärnverksamheterna skola och omsorg och kommunen arbetar nu
med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. De kommunplaceringar som
kommer till Kiruna kan i detta avseende innebära framtida möjligheter för vårt
lokalsamhälle genom ökad tillgång till arbetskraft.
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att motionen avslås
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att motionen avslås
_____
Ks 160201

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår således
att motionen avslås
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden i kommunfullmäktige
av Niklas Sirén (V) med bifall av Henry Emmoth (MP), Tommy Hjertberg
(KNEG), Emilia Töyrä (S), Per-Gustav Idivuoma (SL) och Annica Henelund
(C)
att kommunstyrelsens förslag bifalles
av Roger Olsson (SD)
att motionen bifalles
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Roger Olssons yrkande
under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande
voteringsordning
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Roger Olssons yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 42 ja-röster, 1 nej-röster och en ej närvarande i enlighet
med bilagd voteringslista
Kommunfullmäktige beslutar således
att avslå motionen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOTION, SÄG UPP AVTALET MED MIGRATIONSVERKET
Au 160118

Kommunfullmäktige har 2015-11-24, § 141, beslutat att till kommunstyrelsen för
beredning överlämna en av Roger Olsson (SD) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bl a att regeringen håller på att köra Sverige i botten vad
gäller folkvandringen, nu är det inte invandring längre utan ren folkvandring.
Ska vi bara rätta oss i ledet och köra den här kommunen i botten också. Se vad
som hänt nu senast i Paris, vansinniga dåd av muslimer, är bara en tidsfråga
innan något händer här med. Det är för stora kulturskillnader helt enkelt.
Motionären föreslår
att säga upp avtalet med Migrationsverket
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att motionen avslås
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att motionen avslås
_____

Ks 160201

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår således
att motionen avslås
______

Kf 160222

Justerandes sign

Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Olsson (SD)

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Kommunfullmäktige beslutar således
att avslå motionen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOTION, SÄNKT SKATT FÖR PENSIONÄRER
Au 160118

Kommunfullmäktige har 2015-11-24, § 141, beslutat att till kommunstyrelsen för
beredning överlämna en av Roger Olsson (SD) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår att det är de äldre som oftast är en grupp som glöms bort.
Efter att ha jobbat ett helt liv tycker motionären att de ska kunna få lite
uppskattning för sin insats. Sänk kommunalskatten med 1 % för pensionärerna.
Motionären föreslår
att sänka skatten för pensionärerna
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att motionen avslås
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
Arbetsutskottet föreslår således
att motionen avslås
______

Ks 160201

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Niklas Sirén (V)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår således
att motionen avslås
______

Kf 160222

Yrkanden i kommunfullmäktige
av Roger Olsson (SD) med bifall av Dick Vånsjö (NS)
att motionen bifalles

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttranden i kommunfullmäktige: Niklas Sirén (V), Gunnar Selberg (C) och
Henry Emmoth (MP)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Roger Olssons yrkande
under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande
voteringsordning
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Roger Olssons yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 40 ja-röster och 4 nej-röster i enlighet med bilagd
voteringslista
Kommunfullmäktige beslutar således
att avslå motionen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÖVERLÄMNANDE AV MOTIONER
Kf 160222

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

”Sanering av marken i området Tuolluvaara industriområde”, väckt av
Henry Emmoth (MP)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VAL
Kf 160222

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Kärstin Gustafsson (C), Ryttarvägen 1, 981 91 Jukkasjärvi till
ombudsersättare i Kommunförbundet Norrbotten
att utse Kenneth Paulsson (C), Kengisgatan 41, 981 33 Kiruna till
ombudsersättare i Kommunförbundet Norrbotten
att utse Andreas Wahlberg (C), Ripvägen 23, 981 41 Kiruna till godemän vid
fastighetsbildningsförrättning m m
att utse Annica Henelund (C), Hjalmar Lundbohmsvägen 83 C, 981 39 Kiruna
till ombudsersättare till Malmfältens Folkhögskola (VT)
att utse Katarina Sundbaum Funck (C), Minkvägen 4, 981 37 Kiruna till
revisorersättare till Malmfältens Folkhögskola (VT)
att bordlägga val av representant till bad- och tvättstugeföreningen i Övre
Soppero efter Evert Thorneus (V)
att utse Stina Hardell (V), Timmermansgatan 8, 981 37 Kiruna till nämndeman
i Gällivare tingsrätt
att utse Katarina Hjertell (C), Hjalmar Lundbohmsvägen 41, 981 34 Kiruna till
ledamot i kommunstyrelsen efter Jan-Åke Tiensuu (C)
att bordlägga val av ersättare i kommunstyrelsen efter Katarina Hjertell (C)
att utse Andreas Wahlberg (C), Ripvägen 23, 981 41 Kiruna till ledamot i miljöoch byggnämnden efter Jan-Åke Tiensuu (C)
att bordlägga val av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Andreas Wahlberg
(C)
att utse Gert Hejdenberg (NS), Kyrkogatan 14 A, 981 38 Kiruna till ersättare i
Kirunabostäder AB efter Mathias Gerström (NS)
att utse Gert Hejdenberg (NS), Kyrkogatan 14 A, 981 38 Kiruna till ersättare i
Kiruna Näringsfastigheter AB efter Mathias Gerström (NS)
att utse Per Eriksson (NS), Minkvägen 10, 981 37 Kiruna till ledamot i miljöoch byggnämnden efter Mathias Gerström (NS)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att utse Inez Raattamaa (NS), Ripvägen 12 A, 981 41 Kiruna till ledamot i
gymnasienämnden efter Mathias Gerström (NS)
att bordlägga val av ersättare i Tekniska Verken i Kiruna AB efter Jörgen
Lövgren (C)
att bordlägga val av ersättare i Kiruna Kommunpartner AB efter Jörgen
Lövgren (C)
att bordlägga val av ersättare i Kiruna Kraft AB efter Jörgen Lövgren (C)
att utse Thore Johansson (C), Utsikten 10, 980 13 Lannavaara till huvudman i
Sparbanken Nord efter Jörgen Lövgren (C)
att utse Katarina Hjertell (C), Hjalmar Lundbohmsvägen 41, 981 34 Kiruna till
ersättare i Malmfältens Folkhögskola efter Jörgen Lövgren (C)
att utse Rune Lans (C), Johan Thurigatan 5B, 981 37 Kiruna till ledamot i
Malmfältens Kraftverk AB efter Jörgen Lövgren (C)
att utse Karin Uusitalo (C), Tarfalavägen 7H, 981 44 Kiruna till ledamot i
överförmyndarnämnden efter Ulla Olsson (C)
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION, SNÖRÖJNINGEN I SVAPPAVAARA
Kf 151124

Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade interpellation, ställd till
kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) av Roger Olsson (SD),
skall besvaras vid nästa sammanträde.
_____

Kf 160222

Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S)
föreligger.
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Olsson (SD) och Stefan Sydberg (M)
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall anses vara besvarad
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION, KIRUNA AVFALLSANLÄGGNING
Kf 151124

Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade interpellation, ställd till
kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S) av Mats Holmström (C),
skall besvaras vid nästa sammanträde.
_____

Kf 160222

Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson (S)
föreligger.
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Holmström (C), Stefan Sydberg (M),
Henry Emmoth (MP), Gunnar Selberg (C) och Annica Henelund (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall anses vara besvarad
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION, SANERINGSARBETET FÖR ALA-LOMBOLO
Kf 160222

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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INFORMATION OM STADSOMVANDLINGEN
Kf 160222

Kommunchef Peter Niemi lämnar följande information om stadsomvandlingen:
-

Utvecklingsplan för nya Kiruna 2019/2020
GP2-avtalet
Modeller för kompensation är klar
Inflyttning till nya Stadshuset hösten 2018
Intensiv dialog pågår med handlarna om den nya handelsgatan
Kirunabostäder AB startar stort byggprojekt på Skjutbanan
Nya volymhandelsområdet

Etapp 1:
• Uppstartsmöte med handel, restaurang etc i centrum
• Analys A-B lägen i befintliga lokaler, utfört med PrimePitch
• Analys av nya centrum, utfört för ett hypotetiskt stråkscenario
• Samverkan kring paketering av kvarter och centrum – i huvudsak i etapp 2
• Kritiska faktorer – Marknadsramar – Framgångsfaktorer
• Hur skall aktörerna agera i framtiden för att återta marknad och utveckla
orten? – framför allt i etapp 2
Etapp 2:
• Möten med enskilda verksamheter (butiker etc), 22 verksamheter
intervjuade till dags dato
• Möten med enskilda fastighetsägare
• Möten och workshops med fastighetsägar- och handlargrupperna,
kommunen och LKAB
• Precisering av beräkningarna av möjlig försäljning på stråk- och
verksamhetsnivå
• Upprättande och test av under hand allt mer realistiska grupperingsscenarier med bl a olika galleria-, parkerings-och volymhandelsalternativ (i
centrum och externt)
• Rådgivning och stöd till samtliga inblandade när centrum etableras
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Holmström (C), Gunnar Selberg (C),
Jan-Erik Nygren (S), Roland Holmdén, Elisabeth Persson Holmdén (S), Niklas
Sirén (V), Thore Johansson (C) och Henry Emmoth (MP)
Kommunfullmäktige beslutar således
att lägga informationen till handlingarna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

