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KIRUNA 
VILDMARK OCH STAD I HARMONI

annanstans i landet. Vår vision och övertygelse 

värnar om människors lika värde och den ge-

nomsyrar hela vår kommun.

Det har gått mer än 100 år sedan Kiruna grun-

dades och det svarta guldet spelar fortfarande 

en stor roll i stadens framtid. Gruvbrytningen 

närmar sig bebyggelsen och den stora stads-

omvandlingen är idag verklighet. Den lockar 

intresserade från hela världen och ger nya och 

unika möjligheter som ska nyttjas till att knyta 

till sig nationella och forskningsrelaterade verk-

samheter inom hållbarhet, arkitektur, konst, mil-

jö,  energi, infrastruktur och kommunikationer.

Produktion: Favör Reklambyrå AB. 

Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår 
malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världs- 
ledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna.  

Längst upp i nordligaste Sverige. Där norr-

skenets sprakande skådespel underhåller i mid-

vinternattens mörker och midnattssolen lyser 

dygnet runt om somrarna, ligger Kiruna. 

En ung stad vars mark har trampats av Sveriges 

urbefolkning sedan urminnes tider och som 

berikar vår stad med en kultur att förvalta och 

bevara. Med Europas sista vildmark och sta-

dens spännande utveckling skapas en harmoni 

med extrema kontraster i fokus. Sveriges nord-

ligaste kommun har en internationell prägel, 

en expan siv utveckling, stark besöksnäring och 

unik rymdverksamhet som inte finns någon 
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NYCKELTAL KOMMUNKONCERNEN

 2011 2012 2013 2014 2015

ALLMÄNT     
Folkmängd per 31/12, antal 22 967 22 972 23 196 23 241 23 178

Skattesats 34,43 34,43 34,43 34,43 34,43
 varav kommunen 22,83 22,83 23,05 23,05 23,05
 varav landstinget 10,40 10,40 10,18 10,18 10,18

EKONOMI     
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr -1 126 -1 192 -1 290 -565 947

Skatteintäkter, Mnkr 1 038 1 114 1 182 1 234 1 288
Generella statsbidrag, Mnkr 200 143 115 94 99

Verksamhetens nettokostnader i % av  93% 95% 99% 43% 68%
skatte- och statsbidragsintäkter     

Finansnetto, Mnkr -32 -38 -38 -34 -28

Årets resultat, Mnkr 79 26 -30 399 2 293

INVESTERINGAR     
Nettoinvesteringar, Mnkr 400 359 231 362 376

TILLGÅNGAR OCH SKULDER     
Tillgångar, Mnkr 2 604 2 799 2 784 3 484 5 706
Tillgångar per invånare i kr 112 269 121 827 120 008 149 886 246 173

Eget kapital, totalt Mnkr 897 923 895 1 550 3 844
Eget kapital per invånare i kr 37 923 40 185 38 584 66 710 165 843

Avsättningar pension/skatter Mnkr 45 45 50 153 142

Skulder, totalt Mnkr 1 626 1 803 1 810 1 780 1 720
Skulder per invånare i kr 70 788 78 468 78 044 76 584 74 195

Soliditet % 34% 33% 32% 45% 67%

Kassalikviditet % 100% 84% 80% 100% 55%

ALLMÄN ÖVERSIKT

TILLGÅNGAR 2015

Totala Tillgångar, Mnkr 4 948
tillgångar per invånare i kr 213 487

EGET KAPITAL 
Eget kapital, Mnkr 3 402
Eget kapital per invånare i kr 146 777

Avsättningar pension/skatter Mnkr 35

SKULDER 
Totala skulder, Mnkr 1 500
skulder per invånare i kr 64 712
 
Soliditet % 82%

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse % 68%

 
Kassalikviditet % 38%

NYCKELTAL KOMMUN
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BEFOLKNINGSUTVECKLING

ALLMÄN ÖVERSIKT

Kiruna har sedan mitten av 70-talet haft en 

befolkning som minskar i antal. Minskning-

en har varit kopplad till utvecklingen på  

arbetsmarknaden och dess rationalise-

ringar. Trenden bröts år 2006 då Kirunas  

befolkningsmängd ökade med drygt 100  

kommuninvånare. Sedan dess har befolk-

ningsmängden legat runt 23 000 fram till 

2013 då antalet kommuninvånare ökade 

med 224 personer och under 2014 med 

ytterligare 45 personer. Under de tre första 

kvartalen 2015 minskade befolkningen med 

39 personer och uppgick då till 23 202  

personer.

De stora åldersavgångarna i den offentliga sektorn och  
näringslivet samt en ökning av andelen äldre i befolkningen 
innebär att kommunen behöver följa denna del av befolk-
ningsutvecklingen särskilt noga. Detta för att säkerställa en 
god framförhållning för att möta den växande andelen äldres 
behov av boende, vård och omsorg och samtidigt säkerställa 
tillgången till nödvändig arbetskraft.

NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD

Kiruna förknippas med gruvnäring, rymd och besöks- 
näring. År 2014 stod gruvnäringen tillsammans med  
entreprenörer för ungefär 3 200 av totalt cirka 13 600  
arbetstillfällen.

Kiruna har under flera år upplevt en högkonjunktur,  
mycket tack vare den starka gruvnäringen. Under 2015 har 
dock gruvnäringens nedgång börjat synas i Kiruna.

Kiruna har, trots nedgången i gruvnäringen, ett bra läge för 
näringslivet. Turismen utvecklas positivt och det planeras för 
stora framtida satsningar inom rymdområdet. Till det ska 
läggas stadsomvandlingen som nu går in i en genomföran-
defas och som under många år framåt kommer att generera 
stor ekonomisk aktivitet och därmed också arbetstillfällen. 

Ett diversifierat näringsliv är mindre sårbart jämfört med 
ett näringsliv som vilar på få branscher. För Kirunas del är 

det därför viktigt att verksamheterna inom besöksnäring 
och rymd är starka och fortsätter att utvecklas.

Idag har vissa näringar i Kiruna en obalans i fördelningen 
mellan män och kvinnor. Det är givetvis att föredra om 
alla arbetsplatser är attraktiva för alla oavsett kön, vilket 
också skulle bidra till att minska obalansen i arbetslöshets- 
siffrorna mellan män och kvinnor. 

Rymden som verksamhetsområde, inklusive forskning och 
utbildning, sysselsätter cirka 500 personer vid Esrange 
(SSC), Eiscat, Institutet för rymdfysik (IRF) och Luleå 
tekniska universitet. Esrange utvecklar vid sidan av satellit- 
operatörstjänster även nya tjänster kopplat till raketupp-
skjutning och ballongkampanjer där obemannade flyg är 
senaste tillskottet. Luleå tekniska universitet har under året 
satsat stort på en forskarskola inom rymdteknik där två 
internationella professorer plus ett flertal doktorander har 
anställts. Bedömningen är att verksamheterna inom rymd-
området sammantaget kommer att växa.

När det gäller besöksnäringen är satsningarna offensiva och 
det är Kiruna Lapplands vision att Kiruna år 2020 ska vara 
ett av Europas attraktivaste resmål.

SYSSELSÄTTNING

Under de senaste åren har Kiruna uppvisat en sjunkande  
arbetslöshet, en trend som bröts 2015 då arbetslösheten 
ökade något. Arbetslösheten i Kiruna ligger, trots ökningen, 
betydligt under arbetslöshetssiffrorna på läns- och riksnivå. 

År 2015 var 2,4 procent av kommunens registerbaserade 
arbetskraft öppet arbetslösa, vilket är en liten ökning  
jämfört med år 2014 då siffran låg på 2,2 procent. För länet 
låg motsvarande siffra för 2015 på 2,9 procent och i riket 
på 3,2 procent. 

Öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd bland 
ungdomar i Kiruna i åldern 18-24 år har under några år 
sjunkit med mer än en procentenhet per år för att 2014 
landa på 6,0 procent. Under 2015 bröts trenden och ung-
domsarbetslösheten ökade till 7,7 procent. Motsvarande 
siffra för 2015 i länet låg på 9,9 procent och i riket på  
8,1 procent.
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Kiruna kommun bedriver en väsentlig del av sin verksam-
het i andra former än nämnder och förvaltningar. För att få 
fullständig ekonomisk information upprättas en samman-
ställd redovisning, koncernredovisning,

Kiruna kommunkoncern omfattar, förutom kommunens 
egen verksamhet, även den verksamhet som bedrivs i bo-
lagsform. I den sammanställda redovisningen ingår alla 
bolag med ett kommunalt intresse om minst 50 procent 
av aktiekapitalet. Dessutom ingår övriga företag där kom-
munens intresse är minst 33 procent.

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Då koncernredovisning-
en endast skall visa koncernens relationer mot omvärlden 
har interna mellanhavanden inom koncernen eliminerats, 
varvid väsentlighetsprincipen tillämpas.

I koncernredovisningen ingår förutom Kiruna kommun

 • Kirunabostäder AB, med dotterbolag

 • Tekniska Verken i Kiruna AB, med dotterbolag

 • Malmfältens Kraftverk AB

 • Lapplands Kommunalförbund

 • Karesuando skogsallmänning

KONCERNEN

Andelsinnehavet i respektive bolag framgår av organisa-
tionsschemat. Verksamheten i bolagen domineras av Tek-
niska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB varför 
dessa bolags årsberättelser återfinns under rubriken Verk-
samhetsberättelse – kommunens bolag. Inom dessa bolag 
har verksamheten utökats och omfattar även uppdragsverk-
samhet inom kommunens verksamhetsområden, fastighe-
ter och Gator/park/slam och VA-verksamhet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SOLIDITET

Sedan 2002 har kommunen vidareförmedlat koncernlån 
via internbanken vilket påverkar soliditeten negativt då de 
långfristiga skulderna blir betydligt högre. Utlåningen från 
internbank till de kommunala bolagen uppgår till totalt 
777 Mnkr (837 Mnkr). Eget kapital ökar med 2 294 Mnkr 

ÅRETS RESULTAT 
Koncernen visar ett resultat på 2 293 Mnkr (399 Mnkr) vil-
ket är 1 895 Mnkr högre jämfört med föregående år. Sam-
manlagt årligt resultat under femårsperioden 2011-2015 är 
i koncernen 2 772 Mnkr varav 2 644 Mnkr i kommunen. 
Motsvarande siffror perioden 2010-2014 är i koncernen 
520 Mnkr varav 408 Mnkr i kommunen.

I koncernen ökar verksamhetens intäkter med 1 750 Mnkr, 
+229 procent och kostnaderna med ökar med 85 Mnkr, 
+5 procent, totalt en nettokostnad på +947 Mnkr (-565 
Mnkr). 2014 blev delar av skadeståndsersättningen i GP2 
avtalet med LKAB utbetalad och resterande kostnadsförs 
för året då de sista köpeavtalen som regleras i huvudavtalet 
är klara. Dessa svängningar kommer att fortsätta så länge 
stadsomvandlingen fortsätter både stora plus och minus.

(655 Mnkr) och det totala kapitalet ökar med 2 222 Mnkr 
(700 Mnkr) vilket sammantaget medför en ökad solidi-
tet med 23 procentenhet till 67 procent. Beaktas även de 
pensionsåtaganden inklusive löneskatt som redovisas som 
ansvarsförbindelse blir soliditeten för koncernen 57 pro-
cent jämfört med 20,7 procent 2014. Det är tack vara den 
resultatförda skadeståndsersättningen för GP2 avtalet till-
sammans med pensionsförsäkringslösning på 186,6 Mnkr, 
som kommunen löst under året, soliditeten kraftigt ökat.

KONCERNENS LÅNESKULDER

Internbank Kommunen Bolagen 
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SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

Koncernens totala skulder inklusive lång/kortfristiga skul-
der och avsättningar minskar med 71 Mnkr till 1 862 Mnkr 
(1 933 Mnkr). Den totala skuldsättningsgraden, skulder 
och avsättningar i förhållande till eget kapital, uppgår till 
48 procent (125 procent). Den långfristiga skuldsättnings-
graden uppgår till 32 procent (80 procent). Avsättningar 
har minskat med -11 Mnkr till 142 Mnkr (153 Mnkr) 
medan långfristiga skulder har ökat med 4 Mnkr till 1241 
Mnkr (1237 Mnkr). Kortfristiga skulder har minskat med 
64 Mnkr till 479 Mnkr (543 Mnkr). Det rör sig åt rätt håll 
när man tittar bakåt på den långsiktiga skuldens förhållan-
de till det egna kapitalet.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅTAGANDEN

Koncernens totala åtaganden för avtalspensioner uppgår 
till 596 Mnkr (830 Mnkr). Varav 554 Mnkr (781 Mnkr) 
redovisas som ansvarsförbindelse och 41 Mnkr (50 Mnkr) 
som avsättning i balansräkningen.

Koncernens ansvars- och borgensförbindelser uppgår till 
175 Mnkr (183 Mnkr) efter eliminering av borgen av kom-
munala företag.

FÖRFALLOSTRUKTUREN  
PÅ INTERNBANKENS LÅN

Under 2015 har lån om 448,75 Mnkr (478 Mnkr) omsatts, 
varav 253,75 var tidigare så kallade KI-lån som gjorts om 
till rörliga STIBOR-lån. Förändringen gjordes dels för att 
de rörliga STIBOR-lånen innebar bättre villkor men även 
för att få en enhetlighet i skuldportföljen där STIBOR 3M 
är basräntan för samtliga lån och instrument efter föränd-
ringen. Inga nyupplåningar eller amorteringar har gjorts 
under året.  Under 2016 förfaller lån om 415 Mnkr (195 
Mnkr) vilket motsvarar 35 procent av koncernens skuld-
portfölj. Förutsättningarna för upplåning har varit mycket 
gynnsamma då både priset på kapital och marknadsräntor-
na har varit låga under 2015.

Förfallostruktur 

 Kapitalbindning Räntebindning

12 mån (inkl. Tsv. Lån) 625 140

24 mån 459 30

48 mån 74 0

49 mån eller mer 0  460

Totalt 1 158 630

Räntebindning i förhållande till lånen  54%

Den genomsnittliga nominella räntan 
inklusive derivater (exklusive påslag)  2,16%

RISKHANTERING

Kommunkoncernen har samordnat sin finansiella verk-
samhet. Denna regleras i en finanspolicy som prövas och 
fastställs av kommunfullmäktige. Policyn reglerar riskta-
gandet i den finansiella verksamheten. För att uppnå en 
effektiv finansförvaltning finns en central finansfunktion 
med internbank. Då marknadsläget har premierat rörlig 
ränta har internbanken under 2015 haft minsta möjliga 
andel bunden ränta.

FINANSNETTOT OCH INTERNBANKEN

Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och 
finansiella kostnader. Finansnettot uppgår till minus 28 
Mnkr (-34 Mnkr) för koncernen och minus 8,6 Mnkr (-6,3 
Mnkr) för kommunen. För koncernen är det en förbättring 
med 6 Mnkr. 

Finansiella intäkter uppgår till 3,9 Mnkr och finansiella 
kostnader 32,3 Mnkr för koncernen. För kommunen 20 
Mnkr (29 Mnkr) och finansiella kostnader till 28,6 Mnkr 
(35 Mnkr). De finansiella intäkterna består huvudsakligen 
av ränteintäkter från kommunens bolag för de lån de har 
hos koncernbanken.  Anledningen till att ränteintäkterna 
har minskat under året grundar sig i att Tekniska verken i 
Kiruna med dotter bolag har minskat sin kapitalskuld. Vi-
dare har Kiruna Kommun sålt sina andelar i strukturerade 
produkter under året på grund av att kreditrisken i dessa 
steg och för att förhindra att hela det investerade kapitalbe-
loppet skulle förloras. Försäljningen innebar en förlust på 
573 Tkr men övertid har placeringarna genererat ett posi-
tivt kassaflöde. Kostnadsräntorna härrör huvudsakligen från 
koncernbankens skuldportfölj. Både kostnadsräntorna och 
intäktsräntorna har sjunkit på grund av det låga ränteläget.

Placeringar (Mnkr) 

Tillgångsslag Bokfört värde Marknadsvärde 

Finansiella placeringar    2014 2015 2015-12-31

Strukturerade produkter,  
kapitalgaranterade    12 0 0

Räntefonder    310 0 0,6

Kontoplaceringar    3 0 0

Summa    325 0 324,8
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KOMMUNEN
Enligt kommunallagen skall budgeten upprättas så att in-
täkterna överstiger kostnaderna och mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning skall fastställas och utvärderas. 
Med mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning av-
ses både verksamhetsmål och finansiella mål. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Det samlade resultatet för 2011-2015 uppgår till 2 643 
Mnkr (408 Mnkr) och skatter och statsbidrag uppgår till 6 
507 Mnkr (6 323 Mnkr). Årets resultat är 2 260 Mnkr och 
skatter och statsbidrag uppgår till 1 387 Mnkr. Resultatets 
andel av skatter och statsbidrag för året uppgår till 162,9 
procent (25,7 %). Överskottsmålet kommunerna helst ska 
klara är på 2 procent varje år och kommunen har ett finan-
siellt mål på 1 procent varje år. 

Verksamheterna har återhämtat sig efter den kraftiga be-
folkningstillväxten och avviker positivt mot budget. Finan-
sen avviker negativt men en stor pensionsförsäkringslös-
ning har avtalats till goda villkor för att säkra kommande 
generationer från en hög pensionsskuld. Den åtgärden gör 
att den stora” pensionspuckeln” kommunen står inför är 
bortförsäkrad och håller utbetalningarna på en jämn nivå 
och lätt nedåtgående under en 20 års period.

Tar man och exkluderar stadsomvandlingen gör kommu-
nen ett resultat på -130,6 Mnkr som beror på den pen-
sionsförsäkringslösning som gjorts under året.

FINANSIELLA MÅL

•  Resultatet ska på sikt uppgå till minst en procent av skatter 
och statsbidrag

 �  Målet är uppnått då resultatet uppgår till +2 260 mnkr 
vilket ger ett resultat på 162,9 % av skatter och bidrag, 
men om man bortser från stadsomvandlingen och jämfö-
relsestörande engångsposter så ligger kommunens resultat 
på +3,2 % vilket är bra. 

•  Intäkter från försäljning av mark och marktillgångar 
skall i huvudsak användas till köp av ny mark och byg-
gande av nya bostäder i Kiruna. 

 �  5,6 Mnkr är reavinsten och ingen ny mark är förvärvad 
under året.

•  Investeringar ska i normalfallet finansieras genom internt 
tillförda medel. Upplåning ska endast ske till större in-
vesteringsprojekt.

 �  Resultatet är positivt med 2 260 Mnkr är självfinansie-
ringsgraden är över 100% vilket gör att målet är uppfyllt. 

•  På sikt ska tillräckliga resurser avsättas till underhåll av 
kommunala fastigheter så att fastigheter, byggnader och 
fastighetstillbehör inte skadas eller förstörs på grund av 
eftersatt underhåll. 

 �  Med komponentavskrivningsreglerna förflyttas under-
hållskostnader till investeringssidan. Det är satsat 10 
Mnkr på investeringssidan för underhåll för uppdrag 
fastigheter vilket är det som äskats och ses som tillräckliga 
resurser. Målet ska uppdateras till nästkommande.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

•  Det ansamlade stadsomvandlingskapitalet skall aldrig 
vara negativt, det vill säga att de redovisade kostnaderna 
ej får överstiga redovisade intäkter

 �  Målet är uppnått då de redovisade kostnaderna ej över-
stiger de redovisade intäkterna. Totala överskottet är nu 2 
798,5 Mnkr och årets resultat 2 390,3 Mnkr

•  Som en följd av utbetalda skadeersättningar för stadsom-
vandlingen kan vi få stora variationer i årets redovisade 
resultat. I resultaträkningen ska kommunens ordinarie 
verksamhet följas upp separerad från stadsomvandlingen 
och därmed får kommunen och stadsomvandlingen egna 
”resultat”. Om den ordinarie verksamhetens redovisade 
resultat är negativt ska åtgärdsplan upprättas och det ne-
gativa resultatet återställas till det egna kapitalet inom tre 
år. Med kommunens ordinarie verksamhet menas samt-
liga verksamheter som finansieras med skattemedel där 
även finansverksamheten ingår.

 �  Målet är ej nått i år. Verksamheterna går med överskott 
men finansen går med underskott om -151 Mnkr mot 
budget på grund av en pensionsförsäkringslösen som gjorts. 
Det blir en ”skuld” till det egna kapitalet om 131 Mnkr 
för året tillsammans med 67 Mnkr från föregående år, vil-
ket gör den samlade ”skulden” till 197,6 Mnkr. Sista året 
för återställning av 67 Mnkr är 2017 och en större väntad 
inbetalning till kommunen under nästkommande år kom-
mer att återställa stora delar till det egna kapitalet.

•  Årliga avsättningar och/eller förtida inlösen av ITP (in-
tjänad tjänstepension) skall göras, när ekonomin tillåter, 
för att minska pensionsskulden och framtida pensionsut-
betalningar.

 �  Målet är uppnått då den överlikviditet som uppstått av 
skadeståndsersättningen från GP2 avtalet använts till att 
lösa ut en pensionsförsäkring om 186,6 mnkr inklusive 
löneskatt. Målet ska uppdateras till nästkommande år.

•  Kiruna kommun har beslutat att stora delar av centrala 
Kiruna skall omlokaliseras pga. LKAB:s gruvdrift. För 
att klara denna stadsomvandling krävs det att erforderlig 
finansiering finns. Redovisning av detta ska ske både i 
resultaträkningen och som egen ”därav”-rad under eget 
kapital i balansräkningen.

•  Finansieringen ska ske genom de utbetalningar av ersätt-
ningar som följer av redan tecknade, och kommande, ci-
vilrättsliga avtal mellan Kiruna Kommun och LKAB.   

 �  Målet är uppnått. De påbörjade investeringarna och drift-
kostnader har finansierats av de utbetalda ersättningarna. 
Transparant redovisade i både RR och BR.

•  Erhållna ersättningar ska oavkortat användas för stads-
omvandlingsrelaterade kostnader

 �  Målet är ej uppnått. Resultatet för stadsomvandlingen gav 2 
390 Mnkr att förflyttas till det egna kapitalet och resultatet 
för kommunen  blev -131 Mnkr. Exkluderar man de jäm-
förelsestörande posterna, särskilt en stor pensionsförsäkrings-
lösning om 186,6 Mnkr, så skulle målet vara uppnått.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSMÅL

•  Kiruna kommuns Vision är en viljeriktning för ett önsk-
värt framtida tillstånd och ett riktmärke för samtliga 
nedbrutna mål i kommunen och ska långsiktigt spegla 
en god ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhets-
perspektiv i Kiruna kommun.

� �  Målet är uppnått då verksamhetsplaner är framtagna ut-
ifrån Versionen och den politiska Norrskenssamverkan do-
kumentet. Hela kommunen har nedbrutna mål ända ut 
på enhetsnivå. Individnivå är påbörjat.  Målet kommer 
att uppdateras nästkommande år.

•  Medarbetarna har en god kompetens som upprätthålls, 
är långtidsfriska, är delaktiga i processer och beslut och 
har ett positivt förhållningssätt till både kunder och ar-
betsgivare.

� �  Målet ej uppnått/följs ej upp i år. Under 2015 hade 32,1 
procent av tillsvidareanställda inte någon sjukdag vilket är 
en minskning mot 2014 med 2,2 procentenheter. Medar-
betarenkäten är bestämd att utföras vartannat år vilket gör 
att kompetensutveckling, delaktighet och förhållningssätt ej 
följs upp i år. 

•  Kommuninvånarna upplever att kommunen erbjuder 
god service och erbjuder attraktiva miljöer att bo och 
leva i.

� �  Målet kan sägas delvis vara nått då Kiruna har utsetts till 
”årets glesbygdskommun” av tidningen FOKUS. Till en 
del inte nådd då det inte gjorts en mätning för kommun-
invånarna.  

•  Kommunen uppfattas som en god arbetsgivare med en 
tydlig värdegrund och en väl fungerande organisation 
som hjälper till att stärka dess varumärke.

� �  Målet följs inte upp i år. Medarbetarenkäten är bestämd 
att utföras vartannat år. Nästa år är 2016.

RESULTAT

Intäkter från skatter och statsbidrag skall förutom att betala 
verksamhetens nettokostnader generera ett överskott som skall 
räcka till investeringar, finansiella kostnader och avsättningar.

Inför budgetår 2015 fastställde kommunfullmäktige budgete-
rat resultat till + 18,3 Mnkr, som motsvarar 1,4 % av skatter 
och statsbidrag enligt det finansiella målet. Skatter, statsbidrag 
och fastighetsavgiften uppgick till 1 395 Mnkr (1 326 Mnkr). 
Övriga finansposter uppgick till -74 Mnkr (-106 Mnkr) och 
verksamhetens kostnader till -1 303 Mnkr (-1 237 Mnkr).

De totala intäkterna från skatter och statsbidrag har ökat med 
59 Mnkr (31 Mnkr) jämfört med föregående år och uppgår 
till 1 387 Mnkr (1 328 Mnkr) vilket är 8 Mnkr (2 Mnkr) 
sämre än budgeterat. Särskilt är det inkomstutjämningsavgif-
ten som ökat mot budgeterat.

Skatteintäkterna för året uppgår till 1 288 Mnkr (1 236 
Mnkr), intäkterna har i bokslutet justerats ned med prelimi-
när slutlig skatt för 2015 med – 1 Mnkr (-2,3 Mnkr) och slu-
tavräkning upp med 0,2 Mnkr (0,2 Mnkr) till sammanlagt 1 
288 Mnkr (1 1234 Mnkr), enligt not 4 till resultaträkningen. 
Statsbidragets olika beståndsdelar och förändring mot föregå-
ende år redovisas utförligt i resultaträkningens not 4.
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SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAGSUTVECKLINGEN (Mnkr)

2011 2012 2013 2014 2015

Skatt och STB/invånare 

53 899 54 710 

55 900 57 140 

Nettokostnad/invånare 

49 967 

53 961 
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42 158 
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NETTOKOSTNADEN OCH SKATTER/STB PER INVÅNARE

UTVECKLING AV NETTOKOSTNADSANDEL

Nettokostnadsandel visar hur stor del av skatteintäkter och 
statsbidrag den löpande verksamheten tar i anspråk. 

Verksamhetens nettokostnad uppgick till 881 Mnkr (980 
Mnkr) vilket är en minskning av nettokostnaderna med 
1 861 Mnkr (-367 Mnkr) jämfört med föregående år. År 
2014 betalades in en skadeståndsersättning som påverkade 
nettokostnaderna positivt och så även nu, jämförelsen mel-
lan åren avviker kraftigt och kommer fortsättningsvis också 
göra det. Nettokostnadstal/invånare ligger lägre än skatter 
och statsbidrag/invånare för året. Vid en justering av stads-
omvandlingsrelaterade intäkter skulle nettokostnaderna 
ligga på 65 113 kr/invånare istället för 38 014 kr/invånare 
men det beror på en stor pensionsförsäkringslösning som 
lösts under året, annars vore även det talet lägre än skatter 
och statsbidrag/invånare vilket visar på att verksamheten är 
i balans. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta vida-
re under 2016 och framåt.
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som placerades bäst genom att lösa ut gamla pensioner, så 
kallat ansvarsförbindelsen. Sett till det så klarar kommunen 
balanskravet även exklusive stadsomvandlingen.

NÄMNDERNAS VERKSAMHET

DRIFT

Verksamheterna uppvisar sammantaget ett överskott mot 
budget med 2 Mnkr vilket är ett positivt styrkebesked att de 
växt in i den nya kostymen som den betydande befolkning-
sökning som varit. Nämndernas nettokostnader är 1 339 
Mnkr och budgeten till 1 341 Mnkr. Stadsomvandlingen 
som redovisas separat ger ett positivt netto på 2 390 Mnkr.

Kommunstyrelsen som består av två förvaltningar visar på 
ett överskott om 3,4 Mnkr vilket är en positiv avvikelse 
mot delårsprognosen på -6,4 Mnkr.  

Kommunkontoret har ett resultat på 4 Mnkr som är 
en positiv avvikelse mot delårsprognosen på -4,4 Mnkr. 
Främst är det ett flertal vakanser som inte tillsats under året 
men som kommer att tillsättas. En fastighetsskatts skuld 
har reglerats mellan KBAB och Kommunen samt att upp-
dragsverksamhet fastigheter har gett ett överskott på grund 
av minskade media kostnader.

Ekonomiavdelningen har färdigställt komponentavskriv-
ningar för fastigheter och byggnationer. Kvar är anlägg-
ningar för gator, VA och Park som färdigställs under näst-
kommande år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat uppgår till 2 260 Mnkr (+342 Mnkr) vilket 
är 2 242 Mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 18,2 
Mnkr (0 Mnkr). Resultatet i förhållande till skatteintäkter 
och statsbidrag uppgår till 163 procent (+25,7 %). Verk-
samheterna visar på ett överskott om 2 Mnkr (-41 Mnkr) 
och finansen på ett underskott om -150 Mnkr (-6 Mnkr) 
jämfört mot budget. Stadsomvandlingen på ett överskott 
om 2 390 (408 Mnkr). 

Analyseras resultatet i fler delar så kan man se att det sker 
en vändning för året där verksamheterna är i balans och 
att det är jämförelsestörande engångsposter som påverkar 
resultatet. Även resultatet där skadeståndsersättningen ex-
kluderas är positivt om jämförelsestörande engångsposter 
tas bort.

KOMMUNEN KLARAR BALANSKRAVET

Balanskravet innebär att intäkterna skall överstiga kostnader 
och är ett krav på lägsta godtagbara nivå.  Kommunen kla-
rar balanskravet med ett balanskravsresultat på 946 Mnkr. 
Verksamheterna går med överskott om 2 Mnkr mot budge-
terat och finansen med ett underskott om -150 Mnkr mot 
budget. Utan den utbetalda skadeståndsersättningen från 
LKAB enligt GP2 avtalet gör kommunen ett underskott 
om -131 Mnkr. Dock har en pensionsförsäkringslösning 
engångsutbetalats om 186,6 Mnkr som påverkar årets re-
sultat men som får avräknas från balanskravsutredningen 
som synnerligt skäl, då kommunen haft en överlikviditet 

Balanskravsutredning (Mnkr) 

Årets resultat 2 260

(-) Samtliga realisationsvinster 1 501

(+) Vissa reavinser enl undantagsmöjlighet  

(+) Vissa reaförluster enl undantagsmöjlighet  

(+) Orealiserade förluster i värdepapper  

(-) Återföring av orealiserade förluster i värdepapper  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 759  

(-)Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

(+) Användning av medel till resultatutjämningsreserv 0

Balanskravsresultat  759

Balanskravsunderskott från tidigare år 0

Synnerliga skäl 186,6

Balanskravsresultat att återställa 946

Årets resultat och jämförelsestörande poster (Mnkr) 

År    2012 2013 2014 2015

Årets resultat    -22 -33 342 2260

Årets resultat exkl.jämförelsestörande poster  13 -58 -66 2458

Årets resultat exkl. stadsomvandling  -22 33 -66 -131

Årets resultat exkl. stadsomvandling och jamförelsestörande poster  -22 33 -66 45

Nämndernas resultat mot budget  -12 -31 -41 2
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IT-avdelningen har startat upp statsnätet ”Gironnet”. 
Nytt växelsystem har tagits i drift i början av hösten i sam-
verkan med Jokkmokk och Gällivare kommun. Även övrig 
samverkan ses över.

Kommunkansliet omorganiserades och lämnade över 
trafikfrågor, statistik samt kommunstrategiska frågor till 
stadsbyggnadsförvaltningen. Samtidigt inrättades en kom-
munikationsenhet under kansliet för att samnyttja infor-
mationsresurserna. Kommunens och Tekniska verkens in-
köpsenhet har nu slagits samman och är ett delsteg till en 
koncerngemensam inköpsavdelning. 

Badhus och sporthall är en ny verksamhet under kom-
munkontoret efter omorganisationen med fritid- och kul-
turförvaltningen. Störningar i badhusverksamheten har 
funnits som främst berott på gammal teknik. Sporthallen 
fyllde 50 år under hösten och det firades med öppet hus, 
fika och föreningsuppvisningar.

Personalavdelningen har tagit fram en kompetensförsörj-
ningsplan för hela kommunen för att säkerställa det kom-
mande behovet i framtiden. Insatser för att minska kort-
tidsfrånvaro har gjorts med fokus på arbetsförmåga och 
möjligheten att utföra arbetsuppgifter utifrån den. 

Under våren genomfördes en vård- och omsorgskurs föra att 
kompetenshöja semestervikarier och skapa intresse för vår-
dyrket. Målgruppen var arbetslösa ungdomar och nyanlända. 
Utbildning kring schemaläggning och planering har också 
hållits ute i verksamheterna.

Introduktionen vid nyanställning av timanställda har för-
bättrats och nya rutiner kring introduktion har upparbetas.

Kommunala uppdragsverksamheten fastigheter har fått 
nytt LSS boende, en fotbollshall- Tarfalahallen, ny försko-
leavdelning och tolv lägenheter på Ripvägen att förvalta. 
Många investeringar och underhållsinsatser har utförts un-
der året. 

Kommunala uppdragsverksamheten Gatu och Park har 
upplevt ett snörikt år. Snömängden är uppmätt till 224 
cm mot 176 cm 2014. Flera belysningsprojekt med arma-
turbyten har påbörjats och även genomförts, tyvärr utsattes 
belysningen i Kiruna C för omfattande skadegörelse under 
julhelgen.

Kommunala uppdragsverksamheten VA har haft ett fåtal 
haverier avseende drift. Två allvarliga strömavbrott har dock 
inträffat vid Kiruna vattenverk under året. Utredningar och 
försök kring kompletterande reningsmetoder i Kiruna Nytt 
Vatten-projekt har genomförts och blir underlag för inrikt-
ningsbeslut 2016. Infrastruktur har anlagts till bostadstom-
ter på flera områden samt även för nya industritomter.  All 
VA-verksamhet ska miljöcertifieras och identifiering av mil-
jöaspekter pågår.

Kommunala uppdragsverksamheten Fritid som har blivit 
till under året efter omorganisationen med fritid- och kultur-
förvaltningen. Verksamheten innefattar drift av idrottshallar, 
skidspår, slalombacken och skoterspår och driftas av kom-
munens bolag, Tekniska verken i Kiruna AB.

Stora mängder snö har fallit som tyngt ned träd över skidspå-
ren och störningar har uppstått i prepareringen av spåren i 
hela kommunen. Det har varit bra med besökare på samtliga 
anläggningar vilket är glädjande. Renoveringar har utförts av 
utomhusplaner och en större renovering av isladan på Ma-
tojärvi är gjord. 

Stadsbyggnadsförvaltningen gör ett underskott om -611 
Tkr mot delårsprognosen som visade -2 000 Tkr.  Där är det 
främst det nya lokaltrafikavtalet som påverkat resultatet ne-
gativt men vakanta tjänster samt högre intäkter än förväntat 
dämpade upp underskottet.

Stadsbyggnadsförvaltningen bildades 1 januari 2015 och lyder 
under kommunstyrelsen. Förvaltningen rymmer fyra avdel-
ningar, Mark- och Exploateringsavdelningen, Planavdelningen, 
Projektavdelningen och Stadsbyggnadskansliet. Förvaltningens 
gemensamma uppdrag är att genom en flexibel och långsiktig 
plan- och markberedskap leda och skapa förutsättningar för en 
attraktiv och hållbar stads- och landsbygdsutveckling för boen-
de, besökande och verksamma i Kiruna kommun.  

Många byggnationer har kommit igång och färdigställts un-
der året. Kirunas nya stadshus har påbörjats, nya skjutbanan 
på 4:e km klar, sjunde huset är färdigt, 16 tomter för småhus 
är utdelade via tomtkön, detaljplanen för skjutbaneområdet 
etapp 1 har vunnit laga kraft och byggandet av 72 studentbo-
städer och ca 150 lägenheter påbörjas under våren och som-
maren 2016. Vidare står Bo kloks bostadsrätter på Lomobolo 
färdiga och boende har flyttat in, nya Nikkaluoktavägen är 
tagen i drift, anläggandet av ny infrastruktur för nya Kiruna 
C området har påbörjats, saneringsarbetet i nya Kiruna C 
fortsätter enligt plan och fördjupad översiktsplan för Svappa-
vaara är antagen. Slutligen har även detaljplanearbetet för 
GP2 påbörjats, kommunfullmäktige har fattat beslut om att 
ny översiktsplan för hela Kiruna kommun ska upprättas och 
flygbussar trafikerar samtliga ankomster och avgångar till och 
från Kiruna flygplats.

Stadsomvandlingen gör ett stort resultat på 2 390 Mnkr 
för året då GP2 avtalets tas upp i sin helhet i kommunens 
resultat då underliggande köpekontrakt är upprättade enligt 
huvudavtalet. Stadsomvandlingen har inte direkt tillhört nå-
gon förvaltning men det har beslutats i slutet av året att den 
ska tillhöra stadsbyggnadsförvaltningen. White arkitektbyrå 
har presenterat ett förslag till torg och park i nya Kiruna som 
ligger som utkast för framtiden. I januari i år bytte ett antal 
kommunala verksamhetslokaler ägare från kommunen till 
LKAB. Kommunen förstahands hur lokalerna av LKAB så 
länge de behöver nyttjas.
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järvi nya förskoleavdelning togs även i bruk under året och 
ett flertal åtgärder har beslutats och verkställts för att under 
2016 kunna tillgodose förskolans behov och utveckling.

Elever och personal vid skolenhet F-3 vid Nya Raketsko-
lan kunde under våren flytta tillbaka till ordinarie lokaler 
efter tidigare problematik. En ny digital läroplattform för 
grundskolan har upphandlats och implementering påbör-
jats. Omvärldsutvecklingen och flyktingströmmarna i Eu-
ropa har även utmanat skolverksamheten. Under november 
och december organiserades skola för ett hundratal elever i 
Riksgränsen.

I syfte att förbättra måluppfyllnaden sker utvecklingsinsats-
er med utgångspunkt i Skolverkets kartläggning från 2012 
rörande centrala aspekter på effektiv kompetensutveckling. 
Här är det kollegiala lärandet en nyckelfaktor. Vidare sker 
prioriterade insatser i för- och grundskola utgående från en-
heternas egna kvalitetsredovisningar.

Socialnämnden visade i delårsrapporten på en prognos med 
ett underskott om 7 400 Tkr men har vänt det till ett -2 
926 tkr.

Personalförsörjningen har varit en utmaning hela året, inte 
minst på grund av den rådande flyktingsituationen. Till-
komsten av ensamkommande barn har ökat markant och 
utmaningarna har varit att hitta boenden samt att personal-
försörja fler HVB- hem. Överlag har det har varit en an-
strängd situation framför allt senare delen av året då det tagit 
större resurser i anspråk av handläggare, chefer och adminis-
trativ personal. 

En kartläggning har gjorts under året av den totala kompe-
tensen på basnivå och under 2016 startar utbildningar för 
personal i yrkesgrupperna personliga assistenter och vårdbi-
träden inom äldreomsorgenen som saknar grundkompetens 
inom vård och omsorg. Arbetet påbörjades under hösten 
och sker i projektform via ESF (europeiska sociala fonden) 
och kommer att pågå t o m februari 2017. Syftet och målet 
är att höja den teoretiska grundkompetensen hos vård- och 
omsorgspersonal samt stärka socialförvaltningens attraktivi-
tet och konkurrenskraft som arbetsgivare i Kiruna kommun. 

Miljö- och byggnämnden prognostiserade vid delåret ett 
resultat på -500 Tkr och avslutar året mycket positivt med 
ett plus på 606 tkr

Förvaltningen har sedan omorganisationen i början av år 
2015 koncentrerat sig på att uppfylla de krav som ställs på 
verksamheten, skapa god arbetsmiljö, att uppfylla handlägg-
ningstider och hålla en god kvalitet. Arbetet verifieras av låga 
ohälsotal, få arbetsmiljöärenden som lyfts i skyddskommit-
tén samt av att förvaltningens eller nämndens beslut sällan 
överklagas. 

Under våren presenterades tidplaner för köp av fastigheter i 
Kiruna centrum av Kommunen och LKAB. Sveriges nordli-
gaste ”passivhus” har byggts och tagits i bruk under året. Hu-
set är byggt för att testa och lära sig mer om energioptimering. 

E10:ans nya sträckning har vunnit laga kraft och bygget 
kan påbörjas samt ny sträckning a väg 870 (Nikkaluokta 
vägen) har färdigställts och invigts. Nya skjutbanan är även 
den färdigställd och överlämnad till Kiruna Jakt- och fiske-
vårdsförening.

Överförmyndarnämnden visade vid delåret på en prognos 
om -100 tkr men har hämtat in och slutar på ett underskott 
om 14,9 Tkr vilket är ett mindre underskott än prognostise-
rat. Främst är det ökade kostnader för utbildningsinsatser till 
den nya politiken samtidigt som arvodeskostnaderna mins-
kat efter nya rutiner upparbetats.

Expeditionen har haft ett högt tryck på sig att tillsätta gode 
män till ensamkommande barn, som ökade markant i antal 
under året.

Kultur- och utbildningsnämnden visar på ett överskott om 
1 000 tkr vilket är en kraftig upphämtning från delårsprog-
nosen som visade på ett underskott om 12 400 tkr. Främst är 
det ett flertal nya förskoleavdelningar som inte hunnit kom-
ma i drift som påverkat resultatet positivt.

Inom kultur området har Kiruna kommun bl. a. genomfört 
den välbesökta konstutställningen ”Kiruna i konsten”, läns-
konferens för bibliotekarier, Kiruna bokfestival och Kiruna-
festivalen samt ett teaterläger för lågstadieelever. 

Under 2015 har en omfattande tillsyn bedrivits i dessa verk-
samheter från såväl Skolinspektion som Arbetsmiljöverket. 
Detta har varit planerade tillsyner och skett inom ramen för 
dessa myndigheters nationella uppdrag.

Vidare har förskolans utveckling utmanat våra verksamheter, 
men kommunen har lyckats erbjuda alla barn plats. Jukkas-
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FINANSFÖRVALTNINGEN

Årets utfall inom finansförvaltningen uppgår till minus 
151 Mnkr vilket är mindre än delårsprognosen som visade 
ett minus på -168,8 Mnkr. Underskottet beror främst på 
en pensionsförsäkringslösning som försäkrar bort stor del 
av den pensionsskuld eller även kallat ansvarsförbindelse 
kommunen har.  Den positiva effekten har främst varit 
effekterna av införandet av komponentavskrivning istället 
för linjär avskrivning.

Avskrivningarna i relation till nettoinvesteringarna visar i 
vilken utsträckning kommunen förmår att re- och nyin-
vestera. Vid nivån 100 procent är avskrivningar och in-
vesteringar lika stora och innebär endast reinvesteringar. 
Under senaste femårsperioden har investeringar skett för 
1 113 Mnkr (922 Mnkr) och avskrivningarna uppgår till 
298 Mnkr (300 Mnkr), vilket innebär att tillgångarnas vär-
de ökat något. Anläggningstillgångarna har ökat med 76,7 
Mnkr, från 2 376 Mnkr till 2 453 Mnkr.

Investeringarna har detta år finansierats med 0 procent av 
egna tillförda medel (164 Mnkr). Perioden 2003 till 2007 
har gjorda investeringar till fullo kunnat genomföras med 
internt tillförda medel från verksamheten vilket också är 
det övergripande finansiella investeringsmålet över tid. 
Men från 2008 och framåt har upplåning krävts då investe-
ringsnivåerna legat på över 100 Mnkr årligen. För år 2015 
uppstår inget överskott då pensionsförsäkringslösningen 
påverkade resultatet negativt. 

SOLIDITET 

Soliditeten beskriver med hur stor del kommunen finansierat 
sina tillgångar med eget kapital och vilken betalningsför-
måga som finns på lång sikt. 

Kommunens soliditet exklusive internbank har under året 
ökat med 24 procentenhet till 82 procent (58 %). Skulle 
skadeståndsersättningen från GP2 avtalet exkluderas skulle 
soliditeten exklusive internbank ligga på 34 procent vilket 
är en försämring med 13 procentenheter från föregående 
år. Om samtliga pensionsförpliktelser inklusive löneskatt, 
intjänade före 1998, som redovisas under linjen i balans-
räkningen, medräknas skulle soliditeten vara 68 procent 
(18 %), vilket har stärkts av den pensionsförsäkringslösning 
som gjort för att minska pensionsskulden samt det starka re-
sultatet. Utan skadeståndsersättning men inklusive ansvars-
förbindelsen skulle soliditeten ligga på 3 procent vilket är en 
förbättring från föregående år då soliditeten var negativ. 

Budgetföljsamhet drift (Mnkr) 

År   2011 2012 2013 2014 2015

Verksamhetens resultat  6 -12 -31 -41 2

Finansens resultat   81 25 -27 -6 -151

Budgeterat resultat   6 0 0 -20 18

Totala driftsresultat   93 13 -58 -67 -131

BUDGETFÖLJSAMHET

För att mäta hur nämnderna följer kommunfullmäktiges 
beslut och vilken kontroll kommunen har över den ekono-
miska utvecklingen analyseras budgetföljsamheten. Årets re-
sultat för driften (nämnderna samt finansverksamheten) mot 
det budgeterade resultatet avviker med -131 Mnkr. Detta är 
exklusive stadsomvandlingen.

Under perioden 2011-2015 uppgår budgetavvikelsen till 
-150 Mnkr för driften vilket är 145 Mnkr sämre än perioden 
2010-2014. Finansverksamheten avviker negativt med -78 
Mnkr samma period men är den verksamheten som bidragit 
till den största delen av det positiva resultat tidigare år men 
inte i år då det betalades ut en större pensionsförsäkringslös-
ning som är den största avvikelsen på resultatet för året.

INVESTERINGAR

Årets totala investeringsvolym uppgår till 308 Mnkr (249 
Mnkr) varav stadsomvandlingsrelaterade investeringar 
uppgår till 58 Mnkr. Begäran om överföring av investe-
ringsbudget för år 2015 för pågående projekt uppgår till 
276 Mnkr (315 Mnkr). Återlämnade medel blev 0 då det 
blev ett underskott om -14,6 Mnkr (-0,5 Mnkr).

NETTOINVESTERING OCH AVSKRIVNING (Mnkr)
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PENSIONSFÖRPLIKTELSEN OCH AVSÄTTNINGAR (Mnkr)SKULDER

Skuldsättningsgraden visar i vilken utsträckning kommu-
nen är skuldsatt och är den del av kommunens tillgång-
ar som finansierats med främmande kapital. Kommunens 
skuldsättningsgrad ligger på 0,7 vilket säger att det egna ka-
pitalet är högre än kommunens skuld. Om stadsomvand-
lingskapitalet utesluts från det egna kapitalet ligger skuld-
sättningsgraden på 1,3 vilket betyder att skulderna är högre 
än det egna kapitalet. Det är viktigt att det egna kapitalet 
stärks långsiktigt allt eftersom stadsomvandlingskapitalet 
börjar minska. Det kommer ta många år innan stadsom-
vandlingskapitalet tar slut men återställningen bör planeras 
in i budgetarbetet så fort som möjligt. Kommunen har varit 
i en expansiv period med ökande befolkning och ökade in-
vesteringsbehov. För att klara av befolkningsökningen som 
varit har driften stärkts upp och kommunen har budgeterat 
utan överskott. Till kommande bör ett överskott beräknas 
för att kunna återställa det egna kapitalet för kommunen 
(beräknat exklusive skadeståndsersättningarna).

Kommunens avsättningar och skulder minskar med  
46 Mnkr (22 Mnkr). 

 • Långfristig skuld ökar med 59 Mnkr (-127 Mnkr) 
 •  Kortfristiga skulder har minskat med 93 Mnkr  

(152 Mnkr)
 • Avsättningarna har minskat med 12 Mnkr (-3 Mnkr)

LIKVIDITET OCH RÖRELSEKAPITAL

Likviditeten beskriver betalningsförmågan på kort sikt och 
ska överstiga 100 % för att kunna betala av kortsiktiga skul-
der direkt om så var tvunget. Likvida medel har jämfört med 
förra året ökat med 13,8 Mnkr (-35 Mnkr) till totalt 66 
Mnkr (52 Mnkr). Med totala omsättningstillgångar uppgår 
kassalikviditeten till 38 procent jämfört med 96 procent fö-
regående år. 

PENSIONSÅTAGANDEN

Totala pensionsförpliktelser inklusive löneskatt uppgår till 
589 Mnkr (826 Mnkr) vid årets slut.  Finansiella placeringar 
och öronmärkta avsättningar uppgår till 35 Mnkr varvid ej 
finansierade pensionsförpliktelser uppgår till 554 Mnkr (781 
Mnkr) vid årets slut. Via försäkringslösning är alla tillkom-

mande pensionsåtaganden tryggade efter 1998. En analys 
över hur pensionsskulden kommer att påverkas i framtiden 
har utförts under året. Analysen visar på att kommunen står 
inför stora pensionsutbetalningar över ett antal år framåt som 
påverkar driften och behöver lösas bort. Då kommunen är i 
en tillväxt behövs driftutrymmet till att täcka ökade kostna-
der i verksamheten. En pensionsförsäkring om 186,6 Mnkr 
har lösts ut under året med den överlikviditet kommunen 
haft och skapar utrymme med mellan 3 till 8 Mnkr över en 
20 års cykel.

BORGENSÅTAGANDEN

Borgen innebär alltid ett risktagande. Det totala borgensan-
svaret uppgår till 262 Mnkr (286 Mnkr). Borgensansvaret 
för Tekniska Verken i Kiruna AB har minskat 15 Mnkr (-15 
Mnkr) till totalt 91,2 Mnkr (106,2 Mnkr), borgensåtagandet 
för Kirunabostäder AB ligger kvar på 15 Mnkr medan bor-
gensansvaret för bostadsrättsföreningar och egnahem minskat 
med 8 Mnkr till totalt 157 Mnkr (165 Mnkr). 

1992 beslutade kommunfullmäktige att kommunal bor-
gen endast skulle lämnas till kommunkoncernens företag. 
I samband med medlemskap i Kommuninvest ekonomisk 
förening medgavs undantag från denna regel och kommu-
nen tecknade en solidarisk borgen. I enlighet med stadgar-
na i Kommuninvest ingår Kiruna kommun som part i det 
regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar 
för borgensåtagandet regleras. Borgensåtagandet för Kom-
muninvest har förnyats enligt beslut i Kommunfullmäktige.
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DRIFTSREDOVISNING (Tkr)

   Bokslut 2015    Avvikelse 

 Intäkt Kostnad Årets resultat  Budget 2015 mot budget  Resultat 2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE      
Kommunrevision 0 -1 834 -1 834 -1 786 -48 -1 606
      
KOMMUNSTYRELSE      
 - Kommunkontor* 29 563 -121 485 -91 922 -95 636 3 714 -95 662
 - Stadsbyggnadsförvaltningen* 9 077 -33 821 -24 743 -24 133 -611 0
 - Centrala poster 64 -11 789 -11 725 -9 122 -2 603 -25 219
 - Lapplands Kommunalförbund 0 -107 935 -107 935 -108 262 326 -106 614
 - Uppdrag Fritid** 5 534 -20 486 -14 952 -15 890 938 -31 049
 - Uppdrag Kommunala fastigheter 106 625 -134 685 -28 060 -29 671 1 610 -47 659
 - Uppdrag Gatu/VA/Park 16 971 -57 397 -40 426 -40 448 22 -45 217

SUMMA KOMMUNSTYRELSE 167 834 -487 598 -319 764 -323 161 3 397 -351 420 
     
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND** 57 093 -526 183 -469 090 -470 116 1 026 -470 387

SOCIALNÄMND 120 920 -633 437 -512 517 -509 591 -2 926 -506 079

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND* 9 628 -43 213 -33 586 -34 192 606 -41 442

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 372 -2 636 -2 264 -2 249 -15 - 2 317

VALNÄMND 0 -11 -11 0 -11 -1 032

SUMMA VERKSAMHETER 355 847 -1 694 912 -1 339 066 -1 341 095 2 029 -1 374 283
      
FINANS 25 380 1 183 117 1 208 497 1 359 345 -150 848 1 307 637
      
SUMMA TOTALT 381 228 -511 796 -130 569 18 250 -148 819 -66 646 
     
STADSOMVANDLING 2 451 079 -60 807 2 390 273 0 2 390 273 408 206
      
SUMMA TOTALT INKL STADSOMVANDLING 2 832 307 -572 602 2 259 703 18 250 2 241 454 341 560
      
*Stadsbyggnadsförvaltningen ingick i Kommunkontoret och Miljö- och Byggnämnd under 2014

**Fritids och Kulturnämnd tillhör från och med 2015 Kultur- och utbildningsnämnd och Kommunstyrelse (Uppdragsverksamhet Fritid)   

 

INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)

 Budget Utfall  

 Förbrukad Överfört Tillägg Summa Före  Summa Differens Påg arb  Under-/ 

 budget 2014 2015 budget 2015 2015 utfall  2016 överskott 

          avslutade proj

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunkontoret 197 780 139 712 57 977 395 469 196 937 147 441 344 378 51 091 65 069 -12 500

Uppdragsverksamhet 
fritid 3 782 3 144 4 300 11 226 4 493 4 661 9 154 2 072 2 887 -185

Uppdragsverksamhet  
fastigheter 53 657 28 194 7 500 89 351 53 557 13 686 67 243 22 108 21 517 591

Uppdragsverksamhet  
Gatu/VA 34 283 17 239 71 500 123 022 24 482 53 004 77 486 45 536 48 273 -2 737

Stadsbyggnads- 
förvaltningen 3 204 0 1 196 4 400 204 1 191  1 395 3 005 3 029 0

KULTUR- OCH  
UTBILDNINGSNÄMND 2 646 26 885 60 880 90 411 1 450 24 385 25 835 64 576 64 401 175

SOCIALNÄMND 4 503 1 217 780 6 500 4 503 2 226 6 730 -230 2 152 15

MILJÖ- OCH  
BYGGNÄMND 102 1 898 2 000 4 000 102 3 898 4 000 0 0 0

SUMMA 299 958 218 289 206 133 724 380 285 727 250 493 536 220 188 159 207 327 -14 640

STADSOMVANDLINGEN 19 608 96 392 24 500 140 500 19 608 58 347 77 955 62 545 68 888 0

SUMMA TOTALT 319 566 314 681 230 633 864 880 305 335 308 840 614 175 250 704 276 215 -14 640

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (överstigande 5 000 Tkr)

  Redovisningsår   Hela projektet

 Projekttid    2015   t o m 2015 och framåt

Nämnd/förvaltning/projekt   Planerat Års-  Total  Totalt Återst Prognos

  Startår Slutår budget Utfall budget utfall budget total kostn

KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNKONTORET        

Renovering av Nya Raketskolan  2013 2015 0 63 28 122 28 185 -63 28 185

Inomhushall  2010 2014 0 13 405 57 759 48 926 8 833 57 759

Simhallen upprustning  2011 2015 -6 500 1 862 10 000 18 362 -8 362 18 362

Nya Konduktören LSS-BO    8 489 409 8 563 484 8 079 484

Upprustning lägenheter Tvättstuga 9  2013 2015 1 123 1 010 17 000 16 889 111 16 889

Soc nytt vård- och omsorgsboende  2014 2015 98 494 92 173 174 992 168 680 6 312 176 000

Nytt LSS-BO Borgen Tuollavaara   2014 2015 2 038 4 964 14 843 16 366 -1 523 16 366

Matojärvi islada renovering  2014 2015 7 757 9 045 8 000 9 288 -1 288 9 500

Inventarier och övriga kostnader Termiten  2015 2016 12 131 1 246 12 200 1 315 10 885 12 200 

Utbyggnad bredband  2015 2020 35 000 17 342 35 000 17 342 17 658 35 000

        

KOMMUNSTYRELSE FASTIGHETER        

Jukkasjärvi förskola utbyggnation  2014 2015 2 731 2 388 6 937 6 595 342 6 595

EPC Energiåtgärder  2012 2015 0 414 5 961 1 679 4 282 5 961

        

KOMMUNSTYRELSEN GATU/VA        

Kiruna nytt vatten del 1  2008 2018 3 428 2 620 21 500 10 896 10 604 65 000

Riksgr/Katterjåkk ny vattentäkt  2011 2017 2 665 358 6 800 4 493 2 307 7 000

Vattentäkter och verk i byarna  2012 2017 4 645 1 595 6 284 3 233 3 051 6 284

Reservkraft  2014 2016 5 633 2 582 5 996 2 945 3 051 5 996

VA-arb. och ombygg. Triangelvägen  2014 2016 9 607 5 420 11 000 6 813 4 187 11 000

Björkliden vattentäkt  2014 2017 6 659 554 6 781 676 6 105 7 000

Östra lind. området etapp 3  2015 2016 28 000 10 943 28 000 10 943 17 057 28 000

        

STADSOMVANDLINGEN        

Centrumbildning  2014 2018 52 612 39 992 55 000 42 380 12 620 317 000

Infrastruktur skjutbaneområde  2014 2016 43 780 10 258 61 000 27 477 33 523 37 000

Konst fr. verksamhetslokaler och fast GP avtal  2015 2022 21 000 0 21 000 0 21 000 21 000

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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PERSONALBERÄTTELSE
ANSTÄLLDA

Antalet månadsanställda i Kiruna kommun var 1939 per-
soner per den 1 november 2015. Det är en minskning jäm-
fört med 2014 då antalet månadsanställda var 1945.  Anta-
let tillsvidareanställda var 1673 personer, det är en ökning 
med 19 personer jämfört med 2014. 

Av Kiruna kommuns 1673 tillsvidareanställda personer 
utgjorde kvinnorna 1447 personer och männen 226 perso-
ner. Nedan redovisas tillsvidareanställda per kön och ålder.

REKRYTERINGSBEHOV  
OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Rekrytering och kompetensförsörjning är en stor utmaning 
för Kiruna kommun. Det råder stor konkurrens om arbets-
kraft i Kiruna samt att det inom de närmsta åren kommer 
att ske stora pensionsavgångar. Kiruna kommun arbetar 
därför aktivt med att marknadsföra kommunen som en att-
raktiv arbetsgivare. Under de senare åren har Kiruna kom-
mun infört en rad olika förmåner för att kunna konkurrera 
om arbetskraften. Så som utökade friskvårdssubventioner 
och byta semesterdagtillägg mot lediga dagar.

Under 2015 har 42 personer avgått med pension, inklusive 
de som erhåller 25 procent av aktuell lön. 

Under åren 2016-2020 beräknas cirka 202 personer gå i ål-
derspension. Personalavdelningen uppskattar rekryterings-
behovet utifrån detta till cirka 230 personer.

HÄLSA OCH FRISKVÅRD

Med sjukfrånvaro avses all egen sjukfrånvaro inklusive tids-
begränsad sjuk- och aktivitetsersättning. Sjukfrånvaron i 
procent av överenskommen arbetstid för Kiruna kommun 
uppgår till 6,6 procent år 2015. Det innebär att sjukfrånva-
ron har ökat jämfört med 2014 då siffran var 6,1 procent.

Av samtliga tillsvidareanställda hade 32,1 procent inte nå-
gon sjukdag under 2015. Det är en minskning från 2014 
då siffran var 34,3 procent.

Kiruna kommun arbetar aktivt med friskvårdsarbete. Må-
let är att anställda ska bibehålla psykiskt, fysiskt och soci-
alt välbefinnande och att de ska må bra både i arbetet och 
på fritiden. Friskvården har under 2015 arbetat med olika 
typer av aktiviteter som kommunanställda erbjudits att 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Tillsvidareanställda per kön och ålder

Ålder Kvinnor Män

20-29 136 28

30-39 195 47

40-49 386 46

50-59 472 75

60- 258 30

prova på kostnadsfritt. Det har erbjudits bland annat olika 
slags ”prova på pass” (spinning, dans, core, yoga, nack- och 
ryggympa, etc.) samt aktiviteter som bordtennis, badmin-
ton, vollyboll och bowling. 

Friskvården har även arbetat med stresshantering, självstär-
kande övningar och livskunskap genom kurser i ”mindful-
ness” som kommunanställda fått gå på under kvällstid. 

Företagshälsovården har också arbetat med olika gruppak-
tiviteter för medarbetare i syfte att bibehålla det psykiska, 
fysiska och sociala välbefinnandet. Inriktningarna på grup-
paktiviteterna har utgått ifrån medarbetarenkät som genom-
fördes 2014 och de hälsoundersökningar som genomförts. 
Olika livsstilsgrupper som erbjudits har bland annat varit 
för medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, för medar-
betare med olika typer av rygg- och nackproblematik samt 
gruppaktiviteter med inriktning mot mindfulness och KBT.

RÄTT TILL HELTID OCH  
MÖJLIGHET TILL DELTID 

Sommaren 2011 startade Kiruna kommun ett projekt som 
syftar till att anställda i Kiruna kommun har rätt till heltid 
och möjlighet till deltid. Projektet har permanentats och är 
idag en integrerad del i arbetet med personalförsörjning. 

Av kommunens tillsvidareanställda per den 1 november 
2015 hade 95,4 procent en heltidsanställning. 

95 procent av samtliga tillsvidareanställda kvinnor och 
97,8 procent av männen arbetade heltid.

5 procent av alla tillsvidareanställda kvinnor och 2,2 pro-
cent av alla tillsvidareanställda män arbetade deltid år 2015. 
Några personer har själva valt att arbeta deltid. Dessutom 
jobbar Kiruna kommun fortsatt med att hitta lämpliga hel-
tidslösningar i alla verksamheter.
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Sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid, per kön och ålder 

Sjukfrånvaro 2015 2014 2013 2012 2011

Total sjukfrånvaro 6,6 6,1 6 6 5,4

Sjukfrånvarotid för kvinnor 7,1 6,4 6,5 6,3 5,8

Sjukfrånvarotid för män  3,9 4,6 3,1 3,5 3,4

Sjukfrånvarotid i åldersgrupp 29 år eller yngre 6 6,1 5,7 5,4 5,4

Sjukfrånvarotid i åldersgrupp 30-49 5,8 5 4,9 4,7 4,4

Sjukfrånvarotid i åldersgrupp 50 år eller äldre 7,4 7,1 7,1 7,1 6,3

Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid under åren 2012 - 2015 för män och kvinnor.  

Tabellen redovisar även den arbetstid som överenskommits och antalet sjukfrånvarotimmar.

 Överenskommen Antal timmar sjuk, Sjukfrånvaro i %

 ordinarie av överenskommen  

 arbetstid i timmar 2015 Arbetstid 2015 2015 2014 2013 2012

Kvinnor 3 079 890 217 347 7 6,4 6,5 6,3

Män 539 340 20 851 4 4,6 3,1 3,5

Totalt 3 619 230 238 198 7 6,1 6 6

Andel anställda med och utan sjukfrånvaro

Intervall 2015 2014 2013

Ingen sjukfrånvaro 32,1% 34,3% 33,7%

1-14 dagar 3,2% 3,2% 3,1%

15 dagar - 3,4% 2,9% 2,9%

59 dagar 44,3% 36,5% 39,2%

Personalkostnader

 2015 2014

Personalkostnader, totalt (Mnkr) 953 938 928 717

Vari ingår:”Lön arbetad tid” 688 963 670 748

Po-kostnader 264 975 257 969
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 Skatter 1 288 043

 Statsbidrag 99 172

 Taxor o avgifter 36 912

 Löner, arvoden  953 938

 Övrigt  375 667

 Köp av verksamh  357 399

 Av- o ned skrivning  63 864

  Koncern  Kommun 

  2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter Not  1 3 107,8 1 358,1 2 701,4 677,2
Jämförelsestörande intäkter Not  1 11,5 0,0 11,5 0,0
Verksamhetens kostnader Not  2 -1 866,2 -1 781,0 -1 594,9 -1 587,6
Jämförelsestörande kostnader Not  2 -186,6 0,0 -186,6 0,0
Avskrivningar Not  3 -119,3 -142,4 -50,3 -69,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  947,2 -565,3 881,1 -979,8

Skatteintäkter Not  4 1 288,0 1 233,8 1 288,0 1 233,8
Generella statsbidrag Not  4 99,2 94,0 99,2 94,0
Finansiella intäkter Not  5 3,9 15,7 20,0 28,7
Finansiella kostnader Not  6 -32,3 -49,7 -28,6 -35,0

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Not  7 2 306,0 728,5 2 259,7 341,6

Extraordinära kostnader Not 8 -12,6 -329,6 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT Not 9 2 293,4 398,9 2 259,7 341,6

RESULTATRÄKNING (Mnkr)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

74 %

6 %

2 %

3 %
7 %

8 %

VAR KOMMER  
PENGARNA IFRÅN

52 %
20 %

19 %

3 % 2 %
0 %

VAR TAR  
PENGARNA VÄGEN

 Bidrag  47 155

 Hyror  39 889

 Tele, data  7 370

  1 845 282

 Hyror 51 548

 Bidrag 115 311

 Övrigt 143 103

 1 734 090

4 %

  Kommunen   

  exkl. stadsomvandlingen  Stadsomvandling 

  2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter Not  1 250,3 222,5 2 451,1 454,7
Jämförelsestörande intäkter Not  1 11,5 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader Not  2 -1 534,1 -1 541,1 -60,8 -46,5
Jämförelsestörande kostnader Not  2 -186,6 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar Not  3 -50,3 -69,4 0,0 0,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  1 509,2 -1 388,0 2 390,3 408,2

Skatteintäkter Not  4 1 288,0 1 233,8  
Generella statsbidrag Not  4 99,2 94,0  
Finansiella intäkter Not  5 20,0 28,7  
Finansiella kostnader Not  6 -28,6 -35,0  

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Not  7 -130,6 -66,6 2 390,3 408,2

ÅRETS RESULTAT Not 9 -130,6 -66,6 2 390,3 408,2
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BALANSRÄKNING (Mnkr)

  Koncern  Kommun 

  2015 2014 2015 2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar Not 1 4,0 4,5 1,0 1,9

Materiella anläggningstillgångar                                 

 Mark, byggnader & tekniska anläggningar Not 2 1 833,0 1939,8 923,4 1 014,8

 Maskiner och inventarier Not 3 84,6 94,9 56,6 56,3

Pågående nyanläggnignar & förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar Not 4 646,3 404,1 614,1 392,3

Finansiella anläggningstillgångar                    Not 5 2 865,2 497,6 3 223,6 910,9

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  5 433,1 2 940,9 4 818,8 2 376,1

Omsättningstillgångar     

Varulager/Förråd  11,6 9,2 0,3 0,3

Fordringar Not 6 166,1 143,5 63,6 55,6

Kortfristiga placeringar Not 7 10,2 320,2 0,0 310,0

Kassa och bank  84,8 69,7 65,5 51,7

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  272,7 542,6 129,4 417,6

SUMMA TILLGÅNGAR   5 705,8 3 483,5 4 948,2 2 793,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital Not 8 3 843,9 1 550,4 3 402,0 1 142,3

Varav årets resultat  2 293,4 398,9 2 259,7 341,6

AVSÄTTNINGAR     

Avsättningar för pensioner och  
liknande förpliktelser Not 9 41,2 49,9 35,0 35,6

Avsättning för återställande av deponi Not 10 21,9 28,9 11,3 23,0

Avsättning skatter Not 11 79,1 74,6 0,0 0,0

SUMMA AVSÄTTNINGAR  142,2 153,4 46,3 58,6

SKULDER     

Långfristiga skulder Not 12, 14 1240,7 1 237,2 1 157,8 1 158,3

Kortfristiga skulder Not 13 479,0 542,6 342,1 434,6

SUMMA SKULDER  1 719,7 1 779,8 1 499,9 1 592,9

SUMMA EGET KAPITAL,   
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  5 705,8 3 483,5 4 948,2 2 793,8

Ansvar- & borgensförbindelser/ 
ställda panter Not 15 175,1 183,0 262,7 285,7

Ansvarförbindelse pensioner, löneskatt Not 16 554,3 780,5 554,3 780,5

Leasingavgifter Not 17 70,5 85,7 5,9 7,4
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KASSAFLÖDESRAPPORT (Mnkr)

  Koncern  Kommun 

  2015 2014 2015 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat  2 293,4 398,9 2 259,7 341,6

Justering för ej likviditetspåverkande poster Not 1 -2 124,0 456,7 -2 188,4 72,1

Minskning av avsättningar pga  
utbetalningar/nuvärdesberäkning  -11,7 0,0 -11,7 0,0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL  157,7 855,6 59,6 413,7

Ökning/minskning kortfristiga fodringar  3,3 55,0 -8,0 15,4

Ökning/minskning förråd och varulager  -1,0 -1,1 0,0 0,0

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -71,5 109,1 -92,5 148,4

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 88,5 1 018,6 -40,9 577,5

INVESTERINGSVERKSAMHET     

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -0,6 -0,5 0,0 0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar  -371,8 -314,5 -308,8 -250,6

Försäljning av materiella anlägngingstillgångar  1,0 143,5 0,8 0,4

Investeringsbidrag  0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -12,0 -446,5 -12,0 0,0

Försäljning av finansiella anläggingstillgångar  0,2 0,2 0,0 0,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -383,3 -617,9 -320,0 -250,2

FINANSIERINGSVERKSAMHET     

Obligationer  310,0 -310,0 310,0 -310,0

Nyupptagna lån  0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning/ökning fordran koncernbolag  0,0 0,0 59,7 -7,7

Amortering av långfristiga skulder  -5,7 -139,6 -0,5 -118,7

Ökning/minskning långfristiga fordringar  5,6 -2,0 5,6 74,4

Minsking av avsättningar pga utbetalningar  0,0 0,0 0,0 0,0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 309,9 -451,6 374,7 -362,0

     

Årets kassaflöde  15,1 -50,9 13,8 -34,7

Likvida medel vid årets början  69,7 120,6 51,7 86,4

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT  84,8 69,7 65,5 51,7
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN (Mnkr)

  Koncern  Kommun 

  2015 2014 2015 2014

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER 

 Försäljningsmedel 32,3 28,9 32,3 28,9

 Taxor och avgifter 32,1 30,0 32,1 30,0
 Hyror och arrenden 57,0 53,9 57,0 53,9
 Bidrag m.m 103,8 93,9 103,8 93,9
 Entreprenad o försäljning av verksamhet 56,5 58,0 56,5 58,0
 Reavinst försäljning av fastigheter 1 501,2 3,4 1 501,2 3,4
 Skadestånd LKAB 918,3 409,0 918,3 409,0
 Summa intäkter 2 701,3 677,2 2 701,4 677,2

 Jämförelsestörande intäkter   

 Återbetalning från FORA 11,5 0,0 11,5 0,0
 Summa jämförelsestörande intäkter 11,5 0,0 11,5 0,0
 Summa verksamhetens intäkter kommunen 2 712,9 677,2 2 712,9 677,2

 Tekniska Verken i Kiruna AB 322,1 343,7  
 Kirunabostäder AB 245,5 581,0  
 Övriga 116,9 123,6  
 Koncerneliminering -278,0 -367,4  
 Summa koncernens intäkter 3 119,3 1 358,1  
 
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER  

 Löner, arvoden 953,9 964,0 953,9 964,0
 Entreprenad o köp av verksamhet 358,8 352,7 358,8 352,7
 Bidrag 47,2 44,6 47,2 44,6
 Hyror, leasing 39,9 36,0 39,9 36,0
 Övriga driftskostnader 195,1 190,3 195,1 190,3
 Summa kostnader 1 594,9 1 587,6 1 594,9 1 587,6

 Jämförelsestörande intäkter   

 Föräkrat en del av Pensionsskulden 186,6 0,0 186,6 0,0
 Summa jämförelsestörande kostnader 186,6 0,0 186,6 0,0

 Summa verksamhetens kostnader kommunen 1 781,4 1 587,6 1 781,4 1 587,6

 Tekniska Verken i Kiruna AB 240,2 254,3  
 Kirunabostäder AB 192,9 186,4  
 Övriga 116,3 120,0  
 Koncerneliminering -278,0 -367,4  
 Summa koncernens kostnader 2 052,8 1 781,0  

NOT 3 AV-/NEDSKRIVNINGAR

 Avskrivningar 133,4 142,9 63,9 69,4
 Återförda avskrivningar  
 övergång komponentredovisning -13,5 0,0 -13,5 0,0
 Koncerneliminering -0,6 -0,6 0,0 0,0
 Summa av-/nedskrivningar 119,3 142,4 50,3 69,4

NOT 4 SKATTEINTÄKTER, GENERELLA BIDRAG OCH UTJÄMNING  

 Kommunalskatt 1 288,8 1 236,1 1 288,8 1 236,1
 Slutavräkning  justering 0,2 0,2 0,2 0,2
 Preliminär slutlig kommunalskatt  -1,0 -2,3 -1,0 -2,3
 Summa skatteintäkter 1 288,0 1 233,8 1 288,0 1 233,8

 Strukturbidrag 111,4 110,9 111,4 110,9
 Inkomstutjämningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
 Regleringsbidrag -0,9 5,4 -0,9 5,4
 Kommunal fastighetsavgift 48,7 42,2 48,7 42,2
 Inkomstutjämningsavgift -19,3 -16,5 -19,3 -16,5
 Utjämningsavgift LSS -0,2 -4,0 -0,2 -4,0
 Kostnadsutjämningsavgift -46,6 -44,1 -46,6 -44,1
 Generella bidrag från staten 6,1 0,0 6,1 0,0
 Summa generella bidrag och utjämning 99,2 94,0 99,2 94,0
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  Koncern  Kommun 

  2015 2014 2015 2014

NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER 

 Ränteintäkter 20,2 28,2 20,0 27,9

 Ränteintäkter pensionsplaceringar 0,0 0,7 0,0 0,7

 Koncerneliminering -16,3 -13,3  

 Summa finansiella intäkter 3,9 15,6 20,0 28,7 
 

NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER

 Räntekostnader 48,1 62,6 28,1 34,7

 Ränta pensioner 0,5 0,4 0,5 0,4

 Koncerneliminering -16,3 -13,3  

 Summa finansiella kostnader 32,3 49,7 28,6 35,0

 

NOT 7 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

 Årets resultat 2 306,0 728,5 2 259,6 341,6

 varav:  
 Kommunen -130,6 -66,0 -130,6 -66,6
 Stadsomvandlingen 2 390,3 408,2 2 390,3 408,2
 Tekniska verken i Kiruna AB 25,1 17,7  
 Kirunabostäder AB 20,8 365,5  
 Övriga -0,1 3,1  
 

NOT 8 EXTRAORDINÄRA POSTER 

 Ersättningsfond 0,0 -330,9   

 Aktuell skatt 12,6 1,3  

NOT 9 RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER 

 Årets resultat 2 293,4 398,9  

 varav:  
 Kommunen -130,6 -66,0  
 Stadsomvandlingen 2 390,3 408,2  
 Tekniska verken i Kiruna AB 20,6 17,6  
 Kirunabostäder AB 12,7 36,0  
 Övriga -0,1 3,1  
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (Mnkr)

  Koncern  Kommun 

  2015 2014 2015 2014

NOT 1 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

 Anskaffningsvärde

 Ingående anskaffningsvärde  7,6 7,1 5,0 5,0

 Årets investeringar  0,6 0,5 0,0 0,0

 Försäljningar/utrangeringar  0,0 0,0 0,0 0,0

 Utgående anskaffningsvärden  8,2 7,6 5,0 5,0

 Avskrivningar 

 Ingående avskrivningar  3,1 2,2 3,1 2,2

 Årets avskrivningar  0,9 1,0 0,9 1,0

 Utgående avskrivningar  4,0 3,1 4,0 3,1

 Utgående bokfört värde  4,0 4,5 1,0 1,9

NOT 2 MARK, BYGGNADER  
 OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR  

 Anskaffningsvärden

 Ingående anskaffningsvärde  3 693,6 3 722,0 1 952,5 1 903,5

  Nyanskaffningar, omklassificeringar  
från pågående arbeten  108,6 153,9 71,4 49,5

 Försäljningar/utrangeringar  -301,4 -182,4 -300,7 -0,4

 Investeringsbidrag  0,0 0,0 0,0 0,0

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 500,9 3 693,5 1 723,3 1 952,5

 Avskrivningar  

 Ingående avskrivningar  1 661,9 1 589,8 924,2 882,2

 Försäljningar/utrangeringar, omklassificeringar -171,9 -35,0 -172,1 0,0

 Justering avskrivn. överg. till komponentredov. 0,0 -13,5 0,0 -13,5

 Årets avskrivningar  107,4 120,6 47,7 55,6

 Utgående ackumulerade avskrivningar  1 597,4 1 661,9 799,9 924,2

 Nedskrivningar  

 Ingående nedskrivningar  60,8 61,3 0,0 0,0

 Årets nedskrivningar  -7,9 -0,6 0,0 0,0

 Utgående ackumulerade nedskrivningar  52,9 60,8 0,0 0,0

 Koncerneliminering  -17,0 -17,5   
 

 Utgående bokfört värde  1 833,0 1 953,3 923,4 1 028,3

NOT 3 MASKINER OCH INVENTARIER    

 Anskaffningsvärden    

 Ingående anskaffningsvärde  591,4 579,9 205,0 198,2

 Nyanskaffningar, omklassificeringar  17,6 18,3 15,4 6,8

 Försäljningar/utrangeringar  -25,7 -6,8 0,0 0,0

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 583,2 591,4 220,4 205,0

 Avskrivningar    

 Ingående avskrivningar  496,8 481,8 148,8 136,2

 Försäljningar/utrangeringar  -18,7 -6,7 0,0 0,0

 Årets avskrivning  20,9 21,6 15,1 12,6

 Utgående ackumulerade avskrivningar  499,0 496,8 163,9 148,8

 Utgående bokfört värde  84,6 94,9 56,6 56,3
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  Koncern  Kommun 

  2015 2014 2015 2014

NOT 4 PÅGÅENDE ARBETEN    

 Anskaffningsvärden    

 Ingående anskaffningsvärde  405,1 262,8 392,2 203,9

 Nyanskaffningar  260,6 189,6 221,8 188,4

 Omklassificeringar  -19,4 -48,3 0,0 0,0

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 646,3 405,1 614,1 392,3

NOT 5 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

 Aktier och andelar i koncernen  0,0 0,0 31,0 31,0

 Kommunförsäkring  1,0 1,0 1,0 1,0

 Kommuninvest*  1,1 1,1 1,1 1,1

 Placeringar  0,0 1,7 0,0 1,7

 Övriga aktier andelar o värdepapper  19,1 7,0 18,9 7,0

 Placeringar framtida pensionsutbetalningar  0,0 10,0 0,0 10,0

 Summa värdepapper och andelar  21,2 20,8 52,0 51,8

 Lån till koncernföretag  0,0 0,0 777,1 836,8

 Långfristiga fordringar  2 844,0 476,8 2 394,5 22,3

 Summa finansiella anläggningstillgångar  2 865,2 497,6 3 223,6 910,9

 * Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital.

NOT 6 FORDRINGAR     

 Kundfordringar  125,2 98,5 21,8 19,8

 Diverse kortfristiga fordringar  40,3 57,2 16,2 25,9

 Prognos slutavräkning kommunalskatt  0,0 0,2 0,0 0,2

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  34,1 27,0 25,6 9,7

 Koncerneliminering  -33,5 -39,3 0,0 0,0

 Summa fordringar  166,1 143,5 63,6 55,6

NOT 7 KORTFRISTIGA PLACERINGAR  

 Obligationer  0,0 310,0 0,0 310,0

 Övrigt  10,2 10,2 0,0 0,0

 Summa placeringar  10,2 320,2 0,0 310,0

NOT 8 EGET KAPITAL      
 Ingående eget kapital  1 550,4 898,0 1 142,3 800,8

 Justering ingående balans koncernen  0,0 253,5 0,0 0,0

 Årets resultat enligt resultaträkningen  2 293,4 398,9 2 259,7 341,6

 Utgående eget kapital  3 843,9 1 550,4 3 402,0 1 142,3

 Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR)  

 Ingående balans 2014 36,1 

 Använt 2014 0,0 

 Utgående balans 2014 36,1

 Ingående balans 2015 36,1 

 Återställning av budgetunderskott  

 Återställning av negativt resultat  

 Utgående balans 2015 36,1 

 Av årets egna kapital uppgår Stadsomvandlingens UB till 2 798,5 Mnkr
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  Koncern  Kommun 

  2015 2014 2015 2014

NOT 9  AVSÄTTNING TILL PENSIONER 

 Ingående avsättning  35,6 36,3 35,6 36,3

 Pensionsutbetalningar  -1,5 -1,7 -1,5 -1,7

 Nyintjänad pension  0,7 0,0 0,7 0,0

 Arbetstagare som pensionerats  0,1 0,2 0,1 0,2

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar  0,4 0,4 0,4 0,4

 Sänkning av diskonteringsräntan  0,0 0,0 0,0 0,0

 Nya efterlevnadspensioner  0,0 0,8 0,0 0,8

 Förändring av löneskatt  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

 Övrig post  -0,3 -0,2 -0,3 -0,2

 Ändrad samordning  0,0 0,0 0,0 0,0

 Utgående avsättning pensioner   34,9 35,6 35,0 35,6

 varav:

 Arbetstagare  9,8 8,7 9,8 8,7

 Pensionstagare  24,7 25,8 24,7 25,8

 Garantipensioner mm  0,2 0,5 0,2 0,5

 Visstidspensioner  0,3 0,5 0,3 0,5

 Summa pensioner kommunen  35,0 35,6 35,0 35,6

 Överskottsfond    3,7 0,0

 Aktualiseringsgrad:  95% 95% 96% 95%

 Antalet förtroendevalda med avtal om   
 visstidspension uppgick till 2 st. 

 Pensioner och liknande förpliktelser  6,2 14,3  

 Summa pensioner koncernen  41,2 49,9  

NOT 10 AVSÄTTNING FÖR  
 ÅTERSTÄLLANDE AV DEPONIER 

 Ingående värde  28,9 28,7 23,0 25,3

 Avsättning för återställande av deponier  4,7 2,5 0,0 0,0

 Årets ianspråktagande  -9,3 -2,3 -9,3 -2,3

 Nuvärdesberäkning  -2,3 0,0 -2,3 0,0

 Summa avsättning  21,9 28,9 11,3 23,0

NOT 11 AVSÄTTNING SKATTER 

 Avsättning skatt KBAB  75,2 70,7  

 Avsättning skatt TVAB  3,9 4,0  

 Summa avsättning skatter  79,1 74,6  

NOT 12 LÅNGFRISTIGA SKULDER 

 Övriga lån  82,9 79,0 0,0 0,0

 Lån internbanken  1 157,8 1 158,3 1 157,8 1 158,3

 Summalångfristiga skulder  1 240,7 1 237,2 1 157,8 1 158,3

NOT 13 KORTFRISTIGA SKULDER  

 Leverantörsskulder  90,6 91,1 43,2 48,9

  Personalskatt/arbetsgivaravgift  0,0 0,0 31,7 29,4

 Semesterlöneskuld/ferielön/övertid  0,0 0,0 70,9 72,0

 Avgiftsbestämd ålderspension inkl. löneskatt  0,0 0,0 38,6 39,2

 Interimsskulder  275,8 252,1 53,4 190,1

 Prognos slutavräkning kommunal skatt  1,6 0,0 1,6 0,0

 Övriga kortfristiga skulder  144,5 238,7 102,6 55,0

 Koncerneliminering  -33,5 -39,3 0,0 0,0

 Summa kortfristiga skulder   479,0 542,6 342,1 434,6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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  Koncern  Kommun 

  2015 2014 2015 2014

NOT 14 KONCERNKONTO OCH INTERNBANK Mnkr  

  Kiruna kommuns internbank svarar för koncerngemensam upplåning och  
vidareutlåning till kommunkoncernens företag.

 Lån från kreditinstitut    1 157,8 1 158,3

 Summa lån    1 157,8 1 158,3

 Lån till koncernföretag    777,1 836,8

 Summa utlåning    777,1 836,8

 För koncernens samtliga externa lån 2010 redovisas i nedanstående tabell kapitalbindningsstruktur.

  Här redovisas även räntebindningspositioner, d.v.s hur stor del av totalvolymen som inklusive derivater har 
räntebindning till respektive kalenderår.

 Förfallostruktur Kapitalbindning Räntebindning

 12 mån (ink. tillsvidarelån) 625,0 140,0

 24 mån 459,0 30,0

 48 mån 73,8 0,0

 49 mån eller mer  0 460,0

 Totalt 1 157,8 630

 Räntebindning i förhållande till lånen  54%

 Den genomsnittliga nominella räntan  
 inklusive derivater (exklusive påslag) uppgick till 2,16% 

SÄKRINGSDOKUMENTATION  

FÖR KIRUNA KOMMUN
I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation 21 

Redovisning av derivat och säkringsredovisning avser denna säkrings-

dokumentation att redogöra för Kommunens syfte med säkringen, vil-

ken risk som säkras, den säkrade posten samt de säkringsinstrument 

som används. Vidare beskrivs säkringsförhållandet mellan den säkrade 

posten och säkringsinstrumenten samt hur Kommunen avser bedöma 

säkringsförhållandets effektivitet. Som en del av Kiruna kommuns rän-

teriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller över-

flyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn 

och stabil räntekostnad över tiden.

SYFTE MED SÄKRINGARNA

Kommunen har en skuld som består av lån som löper med rörlig ränta. 

Kommunen vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta och har 

därför ingått ränteswappar. Genom ränteswapparna betalar kommu-

nen en fast ränta och erhåller 3M Stibor. Att försäkra sig mot ränterisken 

överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil 

räntekostnad över tiden, vilken uttrycks i kommunens finanspolicy.

SÄKRAD RISK

Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar 

på grund av förändringar i marknadsräntan, även benämnt ränterisken.

SÄKRAD POST

Framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till:

1. Befintlig skuld enligt nedan tabell

Internt  

lånenummer

 

Nominellt belopp

 

Kapitalbindning

 

Basränta

68224 69 000 000 2017-04-12 STIBOR 3M

54824 175 000 000 2016-03-03 STIBOR 3M

69366 180 000 000 2017-04-27 STIBOR 3M

75240 73 750 000 2018-05-19 STIBOR 3M

75237 100 000 000 2016-05-19 STIBOR 3M

75239 80 000 000 2017-05-19 STIBOR 3M

5530-001 35 000 000 2016-03-01 STIBOR 3M

545964 372-1 50 000 000 2016-05-27 STIBOR 3M

217 783-2 70 000 000 2016-09-27 STIBOR 3M

71954 130 000 000 2017-10-24 STIBOR 3M

5736-001 195 000 000 2016-10-12 STIBOR 3M

1 157 750 000

2. Mycket sannolika framtida betalningar av rörlig ränta, 
under perioden från och med lånens förfallodag (ovan) 
till och med ränteswapparnas förfall (nedan), det vill säga 
refinansiering av skulden ovan.

Nominellt belopp Start

69 000 000 2017-04-12

175 000 000 2016-03-03

180 000 000 2017-04-27

100 000 000 2016-05-19

80 000 000 2017-05-19

35 000 000 2016-03-01

50 000 000 2016-05-27

70 000 000 2016-09-27

195 000 000 2016-10-12

954 000 000
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SÄKRINGSINSTRUMENT

Nedan angivna säkringsinstrument har Kommunen ingått 

för att hantera risken i den säkrade posten ovan.

Internt Swap nummer Nominellt-belopp Start Förfall Betalar Erhåller

15731 30 000 000 2012-09-24 2017-09-27 3,090% STIBOR 3M

15726 50 000 000 2011-08-09 2020-08-10 3,483% STIBOR 3M

275497 60 000 000 2015-09-29 2023-09-29 2,710% STIBOR 3M

275476 60 000 000 2015-09-29 2022-09-29 2,560% STIBOR 3M

15722 50 000 000 2015-05-01 2025-11-03 3,508% STIBOR 3M

275495 60 000 000 2015-09-29 2021-09-29 3,260% STIBOR 3M

15725 40 000 000 2011-08-05 2021-08-05 3,150% STIBOR 3M

15505 40 000 000 2010-09-01 2016-11-21 2,500% STIBOR 3M

275494 60 000 000 2015-09-29 2020-09-29 2,130% STIBOR 3M

15727 80 000 000 2015-09-30 2025-09-30 2,100% STIBOR 3M

530 000 000

TRÖSKELSWAP

Nedan angivna tröskelswappar genom vilka kommunen erhåller Stibor 3M och betalar fast ränta. Säkringsinstrumentet säkrar en 

del (100 MSEK/100 MSEK) av den säkrade posten. Om Stibor 3M överstiger barriären betalar Kommunen under detta kvartal Stibor 

3M. Om Stibor 3M överstiger barriären kommer detta inte att resultera i förväg okända och för Kommunen negativa marknadsvär-

desförändringar.

RÄNTESWAP

Nedan angivna ränteswappar genom vilken Kommunen erhåller Stibor 3M och betalar fast 

ränta. Kommunen betalar fast ränta på olika löptider. Detta sprider kommunens ränterisk 

över tiden. Säkringsinstrumenten säkrar en del (530 MSEK/530 MSEK) av den säkrade pos-

ten. Samtliga swappars värderade löptid är den samma som förfallodatum.

Internt Swap nummer Nominellt-belopp Start Värderad löptid Betalar Erhåller Barriär

15508 75 000 000 2011-01-13 2016-12-05 2,960% STIBOR 3M 5%

15507 25 000 000 2010-12-09 2016-12-09 2,700% STIBOR 3M 5%

100 000 000

BEDÖMNING AV SÄKRINGSFÖRHÅLLANDETS EFFEKTIVITET

Den säkrade posten består av lån med basränta Stibor 3M.  Ränteom-

sättningarna på säkrad post kommer alltid att väljas med ett intervall 

om maximalt 3 månades avvikelse (i normalfallet ingen avvikelse) från 

den rörliga ränta som erhålls i säkringsinstrumentet.

Förhållandet mellan marknadsräntan i de säkrade posterna (Stibor 3M) 

och Stibor 3M i swappen är således den ekonomiska relationen mel-

lan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Att ta bort denna 

risk genom att betala en fast ränta i swappen överensstämmer med 

Kommunens målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över ti-

den. Den nuvarande nivån av säkrad skuld uppfyller de riktvärden som 

beslutats i kommunens finanspolicy.

Kommunen kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet 

per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för 

säkringsinstrumentet med de huvudsakliga villkoren för den säkrade 

posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid samt 

räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte 

sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för an-

tingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten.

REDOVISNING

Räntekupongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen 

som en del av kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till pe-

riodisering av upplupen ränta på swappen.
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  Koncern  Kommun 

  2015 2014 2015 2014

NOT 15 BORGENSFÖRBINDELSER 

 Kommunägda företag  

 Tekniska Verken i Kiruna AB  0,0 0,0 91,2 106,2

 Kirunabostäder AB  0,0 0,0 15,0 15,0

 Egnahem och småhus med bostadsrätter  

 HSB bostadsrättsförening  77,5 82,5 77,5 82,5

 Övriga bostadsrätts- o egnahemsföreningar  74,6 76,7 74,6 76,7

 Ansvar för förlust, egnahem  4,4 5,3 4,4 5,3

 Summa borgensförbindelser kommunen  156,5 164,5 262,7 285,7

 Kirunabostäder AB  

 Fastigo  0,9 0,8  

 Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll  17,8 17,6  

 Summa koncernen  175,1 183,0  

 Kiruna kommun har i juni 2006 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtaliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 
kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommun-
invest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensför-
bindelser.

 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämna borgensförbindelse.  

 Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 

till storleken på de medel som respektive medlemskommun 
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital  
i Kommuninvest ekonomisk förening.

 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kiruna 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala 
tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 1 135 942 870 kronor och an-
delen av de totala tillgångarna uppgick till 1 114 414 885 kronor.

NOT 16 ANSVARSFÖRBINDELSER, PENSIONER  

 Pensioner intjänade före 1998 inklusive löneskatt 554,3 780,5 554,3 780,5

NOT 17 LEASING     

 Operationella leasingavtal med en avtalstid  
 som överstiger 3 år.

 Inom ett år  14,6 15,0 1,2 0,2

 Senare än 1 år men inom 5 år  55,7 70,5 4,7 7,2

 Senare än 5 år  0,2 0,1 0,0 0,0

 Summa leasing  70,5 85,7 5,9 7,4

NOTER TILL KASSAFLÖDESRAPPORTEN (Mnkr)

  Koncern  Kommun 

  2015 2014 2015 2014

NOT 1  JUSTERING FÖR POSTER  
SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

 Avskrivningar 133,4 147,5 63,9 69,4

 Förändring avskrivning vid  
 övergång till komponentredovisning -13,5 0,0 -13,5 0,0

 Försäljning enligt GP2-avtal, avsättning deponi -1 368,0 0,0 -1 372,7 0,0

 Ersättningsfond LKAB -870,3 0,0 -870,3 0,0

 Ersättningsfond KBAB 0,0 330,9 0,0 0,0

 Justeringsposter -5,5 -21,7 4,3 2,7

 Summa -2 124,0 456,7 -2 188,4 72,1
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VERKSAMHETS- 
BERÄTTELSE

 Kommunstyrelsen 24,0%

 Överförmyndarnämnd 0,2%

 Kultur- och utbildningsnämnd 35,0%

 Socialnämnd 38,3%

 Miljö- och byggnämnd 2,5%

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Nettokostnadsandel per invånare   

 2015 2014 2013

Antal invånare 23 198 23 241 23 196

Kommunstyrelse 13 864 12 659 13 059

Överförmyndarnämnd 98 95 

Kultur- och utbildningsnämnd 20 221 18 252 18 372

Socialnämnd 22 093 21 766 21 087

Fritids- och kulturnämnd* 0 2 792 2 888

Miljö-och byggnämnd 1 448 1 781 1 843

 57 723 57 344 57 249

* Fritids- och kulturnämnd tillhör KS och KUN från och med 2015 
 

24,0%

38,3% 

2,5%

35,0%

NÄMNDERNAS  
ANDEL AV  

NETTOKOSTNADEN

0,2%
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KOMMUNLEDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, ”kommunens riksdag”, och beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt för kommunen.

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för-
valtningsorgan, ”kommunens regering”, och ansvarar för 
övergripande ledning och styrning av den kommunala 
verksamheten och stadsbyggnadsprocessen.

På kommunkontoret är kommunens strategiska led-
nings-, styrnings-, och uppföljningsfunktioner med dess 
avdelningar ekonomi-, IT- , kansli- , personalavdelning 
samt badhus och sporthall. Här finns även styrningen av 
den kommunala uppdragsverksamheten för fritid, fastig-
heter, gatu och park samt VA inom kommunens bolag 
Kirunabostäder AB och Tekniska Verken i Kiruna AB. 
Huvuddelen av kommunkontorets verksamhet är ett stöd 
för övriga förvaltningar men inrymmer även koncernöver-
gripande samordning av kommunikations-, näringslivs-, 
minoritetsspråks- och tillgänglighetsfrågor. Biträdande 
kommunchef beslutar inom kommunstyrelsens område 
ekonomi, personal och IT.

Kommunchefen har också ledningsansvar för förvalt-
ningscheferna.

ORDFÖRANDE

Kristina Zakrisson (S)

ANDRE VICE ORDFÖRANDE

Stefan Sydberg (M)

BITRÄDANDE KOMMUNCHEF

Mats Dahlberg

VICE ORDFÖRANDE

Niklas Sirén (V)

KOMMUNCHEF

Peter Niemi

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt

Ej  

uppfyllt

Kompetensförsörjningsplan x

Lokalt kompetensråd

Förankrad mål- och  

verksamhetsplan
x

Tillväxtstrategi

Införa struktur för e-förvaltning x
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Resultaträkning Kommunkontoret

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 21 681 20 093

Personal -71 372 -72 723

Kapitalkostnader -4 809 -3 351

Övriga kostnader -37 423 -63 060

Nettokostnader -91 922 -119 041

Skattemedel 95 636 94 806

Årets resultat 3 714 -24 235

ÅRETS HÄNDELSER – KOMMUNKONTORET

Kommunkontoret har verkställt den beslutade om- 
organisationen som innebar att fritids- och kultur- 
nämnden upphörde och verksamheten omfördelades inom 
kommunkoncernen, en ny förvaltning, stadsbyggnadsför-
valtningen, bildades under kommunstyrelsen.

Ungdoms- och kulturverksamheten har därmed överförts 
till kultur- och utbildningsnämnden, före detta barn- 
och utbildningsnämnden. Drift och underhåll av fritids- 
anläggningar är en uppdragsverksamhet som sköts av  
Tekniska verken i Kiruna AB på uppdrag av kommun- 
styrelsen, förutom sporthallen och badhusen i kommunen 
som utgör en avdelning på kommunkontoret. Plan- 
avdelningen inklusive GIS-funktionen har överförts till 
den nybildade stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans 
med mark- och exploateringsfrågor, stadsomvandlingens  
projektavdelning, trafikfrågor och kulturmiljöfrågor. En 
kommunikationsenhet har bildats på kommunkansliet.

EKONOMIAVDELNINGEN

Ekonomiavdelningen ansvarar för de ekonomiska processer 
och ekonomisystem som finns i kommunen, rådgivning för 
konsumenter samt inom budget- och skuldområdet. 

Kommunen är i en spännande tillväxtfas som ställer stora 
krav på den långsiktiga ekonomiska planeringen och styr-
ningen. Arbetet med att utveckla och säkerställa ekonomi-
styrningen och interna rutiner/modeller är ett långsiktigt 
arbete och kommer att fortsätta även under 2016. 

Arbetet med komponentavskrivningarna som påbörjades 
2014 är färdigställd för byggnationer och fastigheter.  
Under 2016 kommer resterande anläggningar att föras över 
till komponentavskrivning. 

Verkställighet av organisationsförändringen, FoK-nämn-
den upphör och förvaltningens verksamhet omfördelas 
i koncernen med tillhörande omfördelning av drift- och 
investeringsbudget.

En ny modell för ekonomistyrning och uppföljning av IT 
i kommunen har implementerats. Verksamhetens processer 
har tagits fram och en processorienterad arbetsmetodik  
håller på att införas.

Nytt växelsystem togs i drift i augusti i samverkan med Jokk-
mokk och Gällivare kommuner. Kommunen ser även över 
vilka ytterligare områden inom IT som LKF-kommunerna 
kan samverka i för att öka kvalitet och få positiva synergier.

KOMMUNKANSLIET

Kommunkansliets verksamhetsområde ändrades vid års- 
skiftet då trafikfrågor samt statistik och kommunstrategiska 
frågor övergick till den nybildade stadsbyggnadsförvaltning-
en. Samtidigt inrättades en kommunikationsenhet på kom-
munkansliet för att samnyttja informationsresurserna för 
stadsomvandlingen och organisationens kärnverksamhet.

Höstens flyktingvåg innebar samordning av olika typer av 
lokaler för inrättande av HVB-hem för ensamkommande 
barn och ungdomar, akutboende för övriga asylsökande 
samt lokaler för långsiktiga asylboenden i kommunen.

Koncernens samtliga nämnder och styrelsen samt kom-
munfullmäktige har under året övergått till digitala besluts-
underlag. Omställningen utvärderas under våren 2016. 
Nytt ramverk för delegationsbeslut har införts i kommunen 
liksom för dokumenthantering- och gallring.

En energiplan har utarbetats och antagits och verkställighet-
en av den kommunövergripande jämställdhetsintegreringen 
har påbörjats. Frukostmöten för företag har genomförts 
tillsammans med kommunens avtalsparter i Fyrklövern. 
Två stora filmproduktioner som genomförs i kommunen 
har stöttats. Ett förarbete till ett länsövergripande service- 
projekt, ”Samordnade transporter” har genomförts med 
Länsstyrelsen och alla kommuner i länet. Utvecklings- 
arbetet ”Förenkla enkelt” har slutrapporteras. 

En enkätundersökning inom minoritetsspråksområdet har 
genomförts för att bland annat se i vilken utsträckning 
kommunen tillgodoser behov av att använda sig av finska, 
meänkieli eller samiska vid nyttjande av olika kommunala 
verksamheter.

IT-AVDELNINGEN

Uppstart av nya stadsnätet ”Gironet” och uppbyggnad 
av egen drift för det aktiva nätet med planerad driftstart  
i februari 2016. Ombyggnation av nätverksarkitekturen  
för kommunens samtliga fastigheter har fortsatt för att höja 
IT-säkerheten. 
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Kommunikationsenheten

Arbetet med en ny kommunikationsstrategi för kommun-
koncernen har påbörjats för en mer samordnad, dubbel-
riktad kommunikation (dialog) mellan organisation och 
kommuninvånare. Från och med halvårsskiftet integreras 
stadsomvandlingen som tema i tidningen Kiruna  
Information. Ett nytt skyltprogram har utformats för hela 
kommunen tillsammans med besöksnäringen och Kiruna 
Lappland. Nytt samarbetskoncept har utformats för  
kommunkoncernen i samband med Kirunafestivalen  
i syfte att stärka varumärkesarbetet och utöka dialogen med 
kommuninvånarna. Kommunen finns nu också på sociala 
medier genom LinkedIn, Instagram och Facebook.

Inköpsenheten

Kommunens och TVABs inköpsfunktioner har slagits 
samman, ett delsteg till en ”Koncerngemensam inköps- 
avdelning” i syfte att kraftsamla och specialisera personal- 
resurserna för att på så sätt kunna frigöra resurser som 
kan arbeta med att öka kunskapen om LOU och inköps- 
processen i koncernen samt vikten av avtalstrohet.

PERSONALAVDELNING

Samordning av en kompetensförsörjningsplan för kommu-
nen som beräknas vara färdig under första kvartalet 2016.

Insatser har gjorts för att minska frånvaron och framförallt 
korttidsfrånvaron med fokus på arbetsförmågan och möjlig-
heten att utföra arbetsuppgifter utifrån den: korttidsfrånva-
rogrupper med inriktning på hälsa och motion, satsningar 
på att få in rehabiliteringsutredningar så snabbt som möjligt 
med mera. 

Löneprocessen har vidareutvecklas, inklusive lönekartlägg-
ning tillsammans med fack och strategiska ledningsgruppen. 

Utbildningar för alla kommunala chefer har genomförts  
i löne- och medarbetarsamtal. 

Kommunen har rekryterat många nya medarbetare, i bör-
jan av året anställdes exempelvis 55 vårdbiträden/under-
sköterskor för att täcka upp behovet av pensionsavgångar 
samt nya boenden.

Under hösten startades ett evakueringsboende upp och  
bemannades av cirka 60 kommunanställda på frivillig basis.

Arbetsmarknadsenheten

Under våren genomfördes en vård- och omsorgskurs med 
cirka 30 platser, i samarbete med Arbetsförmedlingen och 
Lapplands kommunalförbund (LKF) för att kompetens- 
höja semestervikarier och skapa ett intresse för vårdutbild-
ning och vårdyrket. Målgruppen var arbetslösa ungdomar 
och nyanlända och de flesta som genomförde kursen fick 
arbete under sommaren. Arbetsplatserna bidrog med cirka 
20 handledare som också utbildades.

Utbildningar har genomförts inom MIO-projektet  
(Migration-Integration-Organisering): maktutbildning för 

de muslimska grupperna, föreläsning om radikalisering 
för kommunanställda och muslimska grupper, föreläsning 
kring islamofobi för ensamkommande barn och kommun- 
anställda. Projektet har också bidragit till Pamojafestivalen 
med föreläsning kring islamofobi. Utställningen ”Slöjor” 
visades i stadshuset under december. Kommunen med-
verkar i ytterligare ett projekt: Café Metropol, en mötes-
plats för Kirunabor och nysvenskar, invigdes i november  
i samarbete med frivilligorganisationer i Kiruna.

Bemannings- och rekryteringsenheten

Kvalitén och rutiner vid introduktionen vid nyanställning 
av timanställda har förbättrats och åtgärder har vidtagits 
så att kommunen kan behålla vikarier eftersom det behövs 
cirka 250 timanställda varje månad för att bedriva en fung-
erande verksamhet på socialförvaltningen och kultur- och 
utbildningsförvaltningen.

Schemaläggning och planering ute i verksamheterna har 
förbättrats. Schemastrategen har genomfört många utbild-
ningar för chefer i bemanningsplanering och för medarbe-
tare i schemaläggning. 

BADHUS OCH SPORTHALL

Badhusverksamheten har dragits med vissa driftstörningar, 
till största delen beroende på gammal teknik. Problemen 
har åtgärdats skyndsamt, bland annat i Abisko, utan någon 
större inverkan på badgästerna. Renoveringsbehov finns  
i Vittangi. Nya startpallar och vändskivor har monterats  
i motionsbassängen i Kiruna badhus så att Simklubben och 
motionärer får bättre förutsättningar att bedriva sin idrott.

Sporthallen fyllde 50 år under hösten vilket firades 
med öppet hus, gratis fika och föreningsuppvisningar.  
Under året har akustikförbättrande åtgärder genomförts  
i A-hallen, nytt sportgolv och nya golv har lagts på de  
publika ytorna och omklädningsrum har renoverats.  
Rakethallen har fått en kompletterande resultattavla.

KOMMUNALA UPPDRAGSVERKSAMHETEN FASTIGHETER

Under 2015 har ytorna och omfattningen ökat. Ett nytt 
LSS boende i Tuolluvaara blev inflyttningsklart i maj, 
ett boende med sex lägenheter. Den efterlängtade inom-
hushallen för fotboll, friidrott, klättring stod också klart  
i maj. Jukkasjärvi förskola fick en till avdelning och ett nytt 
kök. 12 stycken helt nyrenoverade lägenheter på Ripvägen 
16 i Tuolluvaara har tillkommit.
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Resultaträkning  

Uppdragsverksamhet Fastigheter

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 106 625 107 920

Kapitalkostnader -30 960 -54 916

Övriga kostnader -103 725 -100 663

Nettokostnader -28 060 -47 659

Skattemedel 29 671 44 119

Årets resultat 1 611 -3 540

Resultaträkning  

Uppdragsverksamhet Gatu/park/slam

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 104 5

Personalkostnader -142 0

Kapitalkostnader -10 863 -11 270

Övriga kostnader -30 286 -34 624

Nettokostnader -41 187 -45 889

Skattemedel 41 313 48 598

Årets resultat 125 2 709

Under året har följande investeringar och större underhålls- 
insatser genomförts:

•  Ridstallet – förbättring av brandskydd, byte utomhus- 
belysning

•  Hjalmar Lundbohmsskolan – förbättring av brandskydd

•  Högalidskolan – dörrbyten

•  Lokeldarens förskola – mattbyten

•  Tuolluvaara skola – mattbyten

•  Svappavaara skola – markarbeten

•  Luossavaara skola – markarbeten

•  Elevboende Linnéstigen – målning, mattläggning 

•  Vittangi Folkets Hus – markarbeten

•  Takarbeten – infästningar för att säkerställa arbetsmiljön 
enligt lagstiftning

•  Abisko skola – byte av armatur ute is

•  Lekplatser – nya lekutrusningar på skolor och daghem  
i Kiruna och landsbygden

•  Tuolluvaara skola – markarbeten

•  Bolagsskolan – byte fönster, genomgång fönster- 
bröstningar, ny styrning ventilation

•  Lilla Björn – mattbyten, invändiga målningar

•  Vittangi skola – mattbyte matsal

•  Videgården – ny elpanna

KOMMUNALA UPPDRAGSVERKSAMHETEN 

GATU- OCH PARK

Vintern har varit snörik och uppmätt snömängd under året 
uppgår till cirka 224 centimeter (2014 föll 176 centime-
ter). Förutom fler plogsvängar har betydligt större volymer 
snö behövt transporteras bort. En ny entreprenör tog över  
vinterväghållningen i Kiruna centrum, område Lombolo 
och byarna västerut inför vintersäsongen 2015/2016. 

Underhållsbehovet av dagvattenledningsnätet har ökat, 
tillika behovet av akuta reparationer och problem med 
dagvattenavledningen främst på grund utav eftersatt  
gatubeläggningsarbete.

Flera belysningsprojekt med armaturbyten har genomförts 
eller påbörjats. Under julhelgerna utsattes belysningen  
i Kiruna C för omfattande skadegörelse. 

I enlighet med gällande lekplatsprogram har nya lekplatser 
anlagts i Karesuando och Övre Soppero och 6-7 mindre lek-
platser har avvecklats. Gångbana utefter Trädgårdsgatan har 

anlagts och gång/cykelväg utefter Jägaregatan och Aurora-
vägen har anlagts. Omfattande slyröjning har också utförts.

Gatu- och park har haft 621 felanmälningar främst gällan-
de vinterunderhåll med plogning och halka, respektive 164 
felanmälningar avseende trasig belysning.

KOMMUNALA UPPDRAGSVERKSAMHETEN VA

De fåtal haverier som uppstått på VA-driften berör främst 
läckor och frysningar. Två allvarliga strömavbrott har in-
träffat vid Kiruna vattenverk samt ett par incidenter med 
problem i telekommunikation med vattenverkens styrsys-
tem. Fiber har installerats vid tryckstegringen och tornet 
i Kiruna C. Nya vattenmätare med fjärravläsning har på 
försök installerats i Jukkasjärvi.

Omsättningsplan och spolplan, riskanalyser och nya pro-
cess-scheman för samtliga vattenverken har tagits fram 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Resultaträkning  

Uppdragsverksamhet VA

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 16 867 17 606

Kapitalkostnader -16 041 -16 934

Övriga kostnader -64 0

Nettokostnader 762 672

Skattemedel -865 -5 232

Årets resultat -103 -4 560

Resultaträkning  

Uppdragsverksamhet Fritid

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 5 534 1 784

Personalkostnader -1 398 -4 292

Kapitalkostnader 583 -2 551

Övriga kostnader -19 671 -12 538

Nettokostnader -14 952 -17 597

Skattemedel 15 890 16 412

Årets resultat 938 -1 185

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

samtidigt som tekniska beskrivningar och instruktioner har 
uppdaterats. Genomgång med inventering av underhålls- 
och investeringsbehov vid samtliga vatten- och avlopps- 
reningsverk har påbörjats.

Utredningar och försök kring kompletterande renings- 
metoder i Kiruna Nytt Vatten-projektet har genomförts och 
blir underlag för inriktningsbeslut 2016. Reservkraft för  
Kiruna vattenkedja har utretts och reservkraft har  
installerats vid tryckstegringen och tornet. Biobädden vid 
Kiruna avloppsreningsverk har havererat och åtgärdas akut  
i början av 2016. Infrastruktur till bostadstomter har anlagts 
i Tjärnan/Vistas på Lombolo samt på Fotvägen, Jukkasjärvi. 
Anläggande av nya VA-ledningar och gata pågår på  
Triangelgatan, Kiruna C. Upprättande av infrastruktur till 
nya industritomter på Östra Industriområdet pågår och  
beräknas vara färdiga 2016. 

Förberedande kapacitetsökning vid Katterjåkk vattenverk 
har genomförts och färdigställs 2016. Vatten- och avlopps-
ledningar har byggts om i Masugnsbyn på grund utav av 
gammal utloppsledningen från avloppsreningsverket. 

VA-verksamheten skall miljöcertifieras och identifiering av 
miljöaspekter samt framtagande av rutiner, instruktioner, 
arbetssätt etc. pågår.

VA-verksamheten har haft 90 felanmälningar avseende 
vatten, främst på grund utav brister i vattenleverans eller 
kvalitet (smak och lukt) samt 227 felanmälningar avseende 

avlopp främst gällande avloppsstopp. Det har inträffat tre 
tillbud och tre olycksfall i verksamheten.

KOMMUNALA UPPDRAGSVERKSAMHETEN FRITID

Verksamheten som innefattar drift av idrottshallar, skid-
spår, slalombacke och skoterspår flyttades över från  
kommunen till Tekniska Verken i Kiruna AB i april.

Periodvis har extrem mängd snö fallit och tyngt ned träd 
över skidspåren, varvid större störningar uppstått på grund 
av merarbete vid prepareringen. Samma sak gällde vid  
utomhusanläggningar med is och skidspår i byarna. Luossa-
vaarabacken, Lombia och Matojärvi har haft bra säsonger 
med många besökare och ett antal arrangemang. Diverse 
slyröjning kring motionsspår har utförts.

En ny idrottshall (Tarfalahallen) för fotboll, friidrott och 
klättring blev klar och nytt konstgräs har lagts på Lombia 
utomhusplan. Garaget på Lombia har byggts ut och taket 
till ”lilla läktaren” vid fotbollsplanen har bytts ut.

Tuolluvaara isplan har försetts med ny asfaltsbeläggning 
och en ”nygammal” sarg från Matojärvi har satts upp. 
Gammal ojämn asfalt på Luossa-isen har tagits bort.  
Matojärvi islada har renoverats med ny ispist, sarg och  
kylaggregat inklusive kylslingor och värmeslingor.

Ett förråd/regnskydd har byggts vid boulebanorna vid Park-
skolan. En spontanidrottsplats har anlagts i Svappavaara.

Belysningsbyte av 256 armaturer kring motionsspår  
i Kuttainen, Karesuando och Idivuoma har utförts. 
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Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt

Ej  

uppfyllt

Generell kunskap i ekonomi- 

systemet av det som är igång
x

Dokumentera och genomföra 

rutiner och processer
x

Systematisera och genomföra 

information/utbildningar
x

Förbättra interna blankettmaterialet x

Blanketter till medborgaren x

Påbörja översyn av verksam- 

hetssystem
x

IT-strategi x

Måluppfyllelse Ekonomiavdelningen

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt

Ej  

uppfyllt

Utveckla medarbetarskapet x

Kompetensutveckla personalen x

Arbeta med att ta fram underlag  

för ny simhall
x

Förbättra dialogen med föreningar x

Marknadsföra våra olika  

verksamheter bättre
x

Måluppfyllelse Bad och sporthall

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt

Ej  

uppfyllt

Kompetensförsörjningsplan x

Se över det förbyggande hälso-

arbetet
x

Kvalitetssäkra rehabiliteringsarbetet x

Rutin löneprocess x

Påbörja arbetet med HR-strategi x

Dokumentation och rutinbeskriv-

ning
x

Ett hållbarare arbetsliv genom att 

nyttja friskvård och föreläsningar i 

kost/hälsa i vardagen

x

En meningsfull och väl förankrad 

mål- och verksamhetsplan
x

En tydlig förankring i kommunens 

organisation
x

God ekonomisk hushållning och 

budget i balans
x

Fler i egenförsörjning och minskat 

behov av försörjningsstöd
x

Rutinbeskrivningar x

Utvecklade arbetsprocesser mellan 

verksamheter
x

Introduktionsmaterial för nyanställ-

da vikarier
x

Förbättrad uppföljning av timan-

ställda
x

Kompetenshöjning i datasystemen x

Digitalisera jobbansökningar x

Bättre fysisk arbetsmiljö x

Måluppfyllelse IT-avdelningen inklusive  
administrativa enheten och IT-enheten

EKONOMI

Kommunkontoret uppvisade ett överskott om 4 007 tkr 
vilket beror på att flertalet avdelningar har haft vakanta 
tjänster periodvis, beroende på bland annat föräldra- 
ledighet. Vakanserna har inneburit att önskvärd kvalitet 
inte kunnat uppnås och är således inte hållbart på lång 
sikt. Vidare har Kiruna Näringsfastigheter AB reglerat sin 
fastighetsskattskuld vilket har påverkat resultatet positivt. 
Uppdragsverksamheten kommunala fastigheter gjorde 
ett överskott främst beroende på lägre uppvärmnings- 
kostnader vilket har bidragit till det positiva resultatet. 
Nämnvärt är också att resultatet påverkats negativt av 
zkostnaderna för avveckling av modulerna som nyttjats för 
att ersätta vattenskadade lokaler på Raketskolan. 

FRAMTID

Utredning om bildandet av ett koncernmoderbolag  
presenteras under 2016. Kommunkontoret ansvarar för  
utredningar kring kommande kommunala byggprojekt 
som ersätter byggnader som påverkas av stadsomvandlingen.

Kontoret ansvarar även för att införa processer och  
rutiner på IT-avdelningen för att få en tydlig styrning och 
ett proaktivt arbetssätt, etablera en samlad kommunika-
tionsplattform för kommunen samt fortsatt utbyggnad  
av stadsnätet ”Gironet” för att nå 2020-målen.

Resultaten från försöken om alternativa reningsmetoder  
i projektet Kiruna Nytt Vatten kommer att redovisas som 
underlag för vidare ställningstagande. 

Verkställighet av energiplanen samt utarbetande av en 
e-strategi för koncernen kommer att ske.

Kompetensförsörjningsplanen färdigställs. Fortsatt före-
byggande hälsoarbetet exempelvis genom att följa korttids-
frånvaron, arbeta med livsstilsgrupper. ”Fri friskvård” införs 
för alla anställda och arbetet med en HR-strategi påbörjas.

Sporthallen har ytterligare behov av renovering av omkläd-
ningsrum samt byte av golv i både friidrottshall och bord-
tennislokalen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt

Ej  

uppfyllt

Bidra till kompetensförsörjningsplan x

Bidrar i det lokala kompetensråd x

Plan klar samt utrullning av stadsnät 

pågående
x

Plattform, infrastruktur för E-för-

valtning produktionssatt
x

Ingå i processtart för att tydliggöra 

Kommunkontorets roll
x

IT-strategi 1.0 klar x

Flödes och processorienterad 

organisation på plats
x

Modell och struktur för full intäktsfi-

nansiering på plats
x

Kommun kännedom x

Telefoni/UC -strategi x

Kompetensutvecklingsplan x

Service- och bemötandestrategi x

Gå igenom och uppdatera samtliga 

rutin- och styrdokument
x

Värdegrundsarbete, gruppsamver-

kan och individutveckling
x

Synliggör information på Intranätet x

IT-utbildning för slutanvändare x

Bredband- och IT-strategi x

Processer och rutiner i SDplus x

Fungerande labb-miljö x

Värdegrundsarbete och  

gruppsamverkan
x

Synliggör information på intranätet x

E-förvaltning och tjänster x

Måluppfyllelse IT-avdelningen inklusive  
administrativa enheten och IT-enheten

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt

Ej  

uppfyllt

Digitalisering av beslutsmöten x

E-tjänster, behovsanalys och 

handlingsplan
x

Översyn av diariesystem  

och process
x

Tillväxtstrategi upprättad

Näringslivsprogram upprättat x

Bostadsförsörjningsprogram 

upprättat

Statistik tillgängligt på hemsidan

Tillgänglighet i befintligt bostadsbe-

stånd inventerat
x

Dialogform för landsbygdsfrågor 

etablerat
x

Arbetsrutiner dokumenterade x

Åtgärdsvalsanalys undersökt x

Energiplan upprättad x

Lokal kompetensråd etablerat

Värdskapsutbildning genomförd x

CEMR-deklaration upprättad x

Rutin och struktur för ekonomisk 

uppföljning utformade
x

Handlingsplan utifrån trafik- 

strategin upprättad

Information på minoritetsspråk 

tillgänglig på hemsidan
x

Attraktivare arbetsplats x

Handlingsplan för skyltning,  

bidra till upprättande
x

Utbildning/övning i kris- 

kommunikation genomförd
x

Strategi för gemensam  

annonsering upprättad
x

Kommunikationsplan för  

rekrytering upprättad
x

Ökad kunskap om LOU och 

inköpsprocessen
x

Ökad avtalstrohet x

En strukturerad inköps- 

organisation i kommunen
x

Struktur för koncerngemensam 

inköpsavdelning
x

Påbörja arbetet med att införa 

e-handel
x

Bättre framförhållning  

och samverkan vid upphandling
x

Måluppfyllelse Kommunkansliet inklusive  
kommunikations- och inköpsenheten

Överfört till stadsbyggnadsförv.

Överfört till stadsbyggnadsförv.

Överfört till stadsbyggnadsförv.

Överfört till stadsbyggnadsförv.

Överfört till stadsbyggnadsförv.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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REVISORERNAS UPPDRAG OCH MÅL FÖR VERKSAMHETEN

De förtroendevalda revisorerna är ett av fullmäktige utsett instrument som har att för  
fullmäktiges räkning granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. 
En viktig del av revisorernas uppgift är att årligen pröva om nämnder och styrelse fullgör 
det uppdrag man fått från fullmäktige. Revisorerna biträds, enligt krav i kommunallagen, 
av sakkunniga biträden i sitt revisionsarbete. I Kiruna anlitar revisorerna efter upphandling 
Kommunal Sektor inom PwC som biträden.

Resultatet av revisorernas granskningar rapporteras löpande 
till den/de granskade nämnderna i form av slutdoku-
ment med revisorernas bedömningar kompletterat med  
revisionsrapport från de sakkunniga, samt läggs ut på  
kommunens hemsida. 2015 års granskningsinsatser  
redogörs närmare för i revisionsberättelsen.

EKONOMI

Revisorerna ansvarar själva för förvaltningen av sitt uppdrag 
och sina resurser. För år 2015 har revisorerna en budget på 
totalt 1 786 tkr, och utfallet per den 31 december är -48 tkr. 
Underskottet beror på ett fel i biträdets beräkning vad gäller 
tillgängliga resurser för höstens granskningar. 

KOMMUNREVISION
ORDFÖRANDE

Roger Aitomäki (C) 

VICE ORDFÖRANDE

Sören Sidér  (NS)

Resultaträkning

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 0 0 

Personlakostnader -503 -442

Kapitalkostnader 0 0

Övriga kostnader -1 331 -1 164

Nettokostnader -1 834 -1 606

Skattemedel 1 786 1 721

Årets resultat -48 115

Revisionsprocessen inleds med en övergripande väsent-
lighets- och riskanalys som ligger till grund för den årliga 
planeringen av granskningens inriktning och omfattning. 
Analysen präglas av helhetssyn och aktualitet och sker med 
perspektiv på både kommunen som helhet och varje nämnd 
och styrelse. Revisorernas uppdrag enligt kommunal- 
lagen är att granska den verksamhet som styrelsen och  
övriga nämnder bedriver med utgångspunkt från:
•  Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
•  Om räkenskaperna är rättvisande
•  Om den interna kontrollen som görs inom nämnderna 

är tillräcklig

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs  
årligen i en revisionsplan. Granskningar som genomförs 
inom ramen för verksamhetsåret 2015 är:
•  Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande

•  Delårsrapporten per 2015-08-31

•  Kommunens årsredovisning 2015

•  Förstudie avseende bemanning inom särskilda boenden 
för äldre

•  Internkontroll avseende debitering av barnomsorgs- 
avgifterna

•  Elevers utveckling mot kunskapsmålen

•  Hantering av investeringsprojekt

•  Krisberedskap inom för- och grundskola

•  Palliativ vård - samverkan mellan landsting  
och kommuner

•  Övertagande av hemsjukvården

•  Styrning och kontroll av LSS-verksamheten

•  Uppföljande granskning av personal- och kompetens- 
försörjningen

•  Granskning av överförmyndarverksamheten
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STADSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN

Resultaträkning

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 9 077 9 313

Personlakostnader -5 533 -4 942

Kapitalkostnader -3 510 -306

Övriga kostnader -24 778 -22 558

Nettokostnader -24 743 -18 494

Skattemedel 24 133 19 469

Årets resultat -611 975

Stadsbyggnadsförvaltningen bildades 1 januari 2015 och 
lyder under kommunstyrelsen. Förvaltningen rymmer 
fyra avdelningar; Mark- och Exploateringsavdelningen,  
Planavdelningen, Projektavdelningen och Stadsbyggnads-
kansliet. Förvaltningens gemensamma uppdrag är att  
genom en flexibel och långsiktig plan- och markbered-
skap leda och skapa förutsättningar för en attraktiv och 
hållbar stads- och landsbygdsutveckling för boende, besö-
kande och verksamma i Kiruna kommun. Verksamhets- 
berättelsen är uppdelad i två delar. I den första delen  
zbeskrivs hela förvaltningens verksamhet och i den andra 
delen preciseras och fördjupas stadsomvandlingen separat.

DEL 1  HELA FÖRVALTNINGEN

ÅRETS HÄNDELSER

Årets viktigaste händelser i Stadsbyggnadsförvaltningen 
kan sammanfattas i ett antal punkter:

•  LKAB har slutit avtal med PEAB om Kirunas nya stads-
hus. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnationer-
na av det nya stadshuset startade i september

•  Nya skjutbanan på 4:e kilometern klar 
•  Sjunde huset är färdigställt och har hyresgäster
•  8 tomter för småhus färdiga på Lombolo och är utdelade 

via tomtkön
•  8 tomter för småhus färdiga i Jukkasjärvi och är utdelade 

via tomtkön
•  Detaljplanen för Skjutbaneområdet etapp 1 har vunnit 

laga kraft och byggandet av 72 studentbostäder och cirka 
150 lägenheter påbörjas under våren och sommaren 2016

•  Bo Kloks bostadsrätter på Lombolo färdiga och boende 
har flyttat in

•  Väg 870 mot Nikkaluokta är invigd och tagen i drift
•  Anläggandet av ny infrastruktur (VA-fjärrvärme, IT etc.) 

för nya Kiruna C området har påbörjats 
•  Saneringsarbete i nya Kiruna C har genomförts och fort-

sätter enligt plan
•  Fördjupad översiktsplan för Svappavaara antagen av kom-

munfullmäktige juni 2015
•  Detaljplanearbetet för GP2 påbörjades
•  50 snöskotergarage uppförda vid parkeringen till  

Ädnamvaara
•  Beslut i kommunfullmäktige om upprättande av ny  

översiktsplan för Kiruna kommun
•  Flygbussar trafikerar samtliga ankomster och avgångar till 

och från Kiruna flygplats
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MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Målen för stadsbyggnadsförvaltningen kommer från 
verksamhetsplanen och avser 2015-2016. Förhandlingar 
med exploatörerna i den nya stadskärnan pågår och avtal  
bedöms kunna tecknas 2016. Stadsbyggnadsprocessen ska 
på ett överskådligt sätt beskriva hur processen för ett bygg-
projekt ser ut, från idé till genomförande och utvärdering. 
Arbetet med att ta fram processen pågår och förväntas vara 
klar under våren 2016, i enlighet med målet. 

När det gäller ny E10 pågår arbete med tillkommande väg-
planer för anslutningsvägar, passager samt gång- och cykel-
vägar. Förberedande arbete för vägplan förbi nya centrum 

är påbörjad. Förvaltningens bedömning är att Trafikverket 
påbörjar byggandet av ny E10 2017. Målet med strategiska 
detaljplaner och genomförandeavtal är delvis uppfyllt och 
arbetet pågår fortlöpande. Kommunfullmäktige beslutade 
hösten 2015 att en ny översiktsplan för hela Kiruna kom-
mun ska tas fram och arbetet med ny översiktsplan påbörjas 
därefter, i enlighet med målet. När det gäller GIS-strategin 
är syftet att den ska beskriva hur kommunens arbete 
med geografisk information ska hanteras och användas  
i organisationen. Målet för 2015 har varit att få till ett  
politiskt beslut om framtagande av GIS-strategin, vilket 
ännu inte är uppfyllt. Bedömningen är att ett politiskt 
beslut tas under våren 2016 och att arbetet med strategin 
kan påbörjas därefter. När det gäller uppdatering av förvalt-
ningens stöd- och servicesystem så är målet att under 2016 
genomföra en behovsanalys och färdigställa adressregistret. 
Arbetet med uppdateringen har inte påbörjats under 2015.

EKONOMI

När det gäller det ekonomiska resultatet så beror  
underskottet på det nya avtalet för lokaltrafiken som blev  
väsentligt dyrare än budgeterat.

FRAMTID

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer under 2016 att  
arbeta med att nå de mål som sattes i verksamhetsplanen.  
Förvaltningen kommer att fokusera på att förbättra och 
tydliggöra sina interna arbetsprocesser, men också att  
utöka de personella resurserna. Detta för att kunna fungera 
så effektivt som möjligt när stadsomvandlingen nu går 
in i en genomförandefas och kraven på förvaltningens  
verksamheter successivt kommer att öka.  

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt

Ej  

uppfyllt

Avtal samtliga exploatörer  
i den nya stadskärnan

x

Stadsbyggnadsprocess  
ska tas fram

x

Trafikverket har påbörjat  
byggandet av ny E10

x

Strategiska detaljplaner med  
genomförandeavtal för  
utveckling och avveckling är klara

x

Arbetet med ny översiktsplan för 
hela Kiruna kommun påbörjas

x

GIS-strategin är klar x

Förvaltningens stöd- och  
servicesystem är uppdaterade

x

Måluppfyllelse

Redovisning per verksamhet

    Avvikelse

 Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 utfall/budget

MEX 4 050 -737 -540 197

Plan 4 281 2 655 4 217 1 562

Kansliet 18 263 22 826 20 456 -2 370

Totalt 26 593 24 743 24 133 -611
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DEL 2  STADSOMVANDLINGEN

ÅRETS HÄNDELSER

Under hösten 2014 gick kommunen ut med en inbjudan 
till markanvisning för 10 kvarter kring den nya stadskärnan 
utifrån sju fastställda stadsbyggnadsprinciper som är knutna 
till utvecklingsplanen. I januari presenterade kommun- 
ledningen ett förslag till markanvisning utifrån de inkomna 
handlingarna på vad byggherrarna vill bygga och hur bygg-
naderna ska se ut. I februari sa politiken ja till förslagen till 
markanvisning och stadsbyggnadsförvaltningen har efter 
det påbörjat förhandlingar med de utvalda exploatörerna. 
När förhandlingarna är avslutade och parterna är överens 
om innehållet i förslagen tas slutgiltigt beslut om mark- 
anvisning. Målsättningen är att de första byggnaderna 
kring stadstorget och handelsgatan ska vara klara 2019.

Detaljplanen för stadshuset (Linbanan 1) som antogs  
i kommunfullmäktige i april 2014 har vunnit laga kraft  
i juli 2015 enligt beslut i mark- och miljödomstolen. Stads-
husbygget har påbörjats i september. LKAB är beställare 
och PEAB utförare av bygget. Det nya stadshuset beräknas 
stå färdigt i april 2018.

I november 2015 presenterade White arkitekter ett förslag 
till torg och park i nya Kiruna. Förslaget är än så länge 
utkast till vad både torget och parken i slutändan kan bli.  

Fram till 1 februari 2016 finns möjlighet att lämna  
synpunkter på förslaget. Kiruna kommun kommer  
tillsammans med White arkitekter att behandla  
samtliga synpunkter och ett färdigt program för torget  
och parken ska slutligen antas politiskt.

Regeringen har sagt ja till ny E10 genom Kiruna och  
arbetsplanen som innebär en ny sträckning för E10 norr 
om Kiruna har vunnit laga kraft. Om den nya vägen inte  
hinner bli klar innan den befintliga E10 blir ofarbar 
finns en handlingsplan för hur trafiken ska ledas om.  
Handlingsplanen har tagits fram i samråd med Kiruna  
kommun och LKAB och innebär att trafiken tillfälligt 
får ledas om via Silfwerbrandsgatan, Hjalmar Lundbohms-
vägen och Stationsvägen. Trafikverket utför regelbundna 
kontroller av befintlig E10.

Resultaträkning

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 2 451 079  454 701

Personlakostnader -15 637  -11 072

Kapitalkostnader 0 0

Övriga kostnader -45 169  -35 423

Nettokostnader 2 390 273  408 206

Skattemedel 0 0

Årets resultat 2 390 273  408 206
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Första januari tog LKAB över ägandet av ett antal  
kommunala verksamhetslokaler. Det är Räddningstjänsten,  
gymnasieskolan, Bolagsskolan, busstationen, Tusen Toners 
lokaler, gamla brandstationen, gamla biblioteket, hyres- 
huset på Biblioteksgatan, simhallsbadet och Folkets hus 
som gick över i LKABs ägo. Kommunen förstahandshyr  
lokalerna av LKAB så länge de nyttjas och hyresavtal och för-
valtningsavtal har tecknats mellan kommunen och LKAB.

I mitten av april presenterade Kiruna kommun och LKAB 
tillsammans tidplaner för köp av fastigheter i Kiruna  
centrum och flytt av boende och verksamheter. 

Passivhuset ”Sjunde Huset”, Sveriges nordligaste passivhus 
och det första i arktiskt klimat, färdigställdes i slutet på  
våren. Passivhuset har byggts av Kiruna Kommun,  
Tekniska Verken i Kiruna AB och NCC för att testa och 
lära sig mer om energioptimering med modern energi- och 
byggteknik i Kirunas speciella förhållanden, på gränsen 
mellan arktiskt och subarktiskt klimat. I samarbete med 
Luleå tekniska universitet och projektet Attract har hela 
huset utrustats med mätinstrument så att husets prestanda 
kan analyseras och de nya tekniska lösningarna utvärderas.

Den nya sträckningen av väg 870 ”Nikkavägen” som  
påbörjades av Trafikverket under förra året har färdigställts 
och invigdes 1 september. Sträckan är cirka 7 km lång och 
går från E10 vid Tuolluvaara cirkulationsplats och ansluter 
till bron över järnvägen vid Råtsi. Väg 870 är enda väg- 
förbindelsen till Nikkaluokta samt även en viktig infart för 
trafiken till LKABs industriområde.

Den nya skjutbanan på 4:e kilometern längs Kurravaara-
vägen är färdigställd och överlämnad till Kiruna Jakt- och 
Fiskevårdsförening (KJF). Vissa finjusteringar kommer att 
genomföras sommaren 2016. 

På området ”Gamla skjutbanan” är infrastrukturen klar och 
marken för de planerade studentbostäderna är sanerad och 

färdigställd. Sanering och färdigställande av övriga tomter 
sker under 2016. Byggandet av studentbostäder är påbörjat 
och ska vara klart hösten 2016.

Malmvägen har stängts av från cirkulationsplatsen vid 
Tuolluvaara och fram till kyrkogården. Där har arbetet 
påbörjats med att lägga ned 2700 meter vattenledningar, 
1300 meter avloppsledningar, 150 meter dagvatten 
ledningar, huvudledning för fjärrvärme samt höjning av  
vägen en sträcka. Vägen öppnar åter för trafik i februari 
2016 och asfaltering sker sommaren 2016. 

Kyrkorådet har sagt ja till kommunens förslag på ny  
placering av Kiruna Kyrka i den nya stadskärnan. Mer  
information om placeringen finns på kommunens  
hemsida under stadsomvandlingen.

BoKlok har uppfört 34 bostadsrätter på Lombolo under 
året och är klara för inflyttning i januari 2016.

Under året avvecklades gård 2 och 4 på området Ullspiran 
och den 18 november invigdes gabionlandskapet ”Logg-
bok” på platsen. Det är rivningsmassorna från de avveckla-
de husen som har återvunnits och använts i gestaltningen 
som nu presenteras. Gabionerna, stålburar i olika storlekar 
som fyllts med betong, sten och tegel, markerar var husen 
tidigare var placerade på gård 2 och 4 på Ullspiran.

Investering

   Avvikelse

 Utfall 2015  Budget 2015 utfall/budget

Infrastruktur Centrumbildning 39 992 52 612 12 620

Infrastruktur Skjutbaneområde etapp 1 9 858 43 780 33 922

Konst från vht-lokaler 0 21 000 21 000

Sjunde huset 6 343 0 -6 343

Ny räddningstjänst 925 1 000 75

Ny Gymnasieskola 803 1 000 197

Nytt kulturhus/FH 56 500 444

Ny Simhall 371 1 000 629

Total förvaltning 58 347 120 892 62 545

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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EKONOMI

Gruvstadspark 2-avtalet som tecknades under 2014 mel-
lan Kiruna kommun och LKAB omfattar 3.740 miljoner 
kronor (3,74 miljarder kronor). Ersättningen fördelas med 
2.900 miljoner kronor till kommunen, 470 miljoner kro-
nor till Kirunabostäder AB och 350 miljoner kronor är 
avsatt för oförutsedda kostnader inom utvecklingsplane-
området.

Den ersättning kommunen fick utbetald 2014, 561 Mnkr 
(554 Mnkr + 7 Mnkr indexuppräkning) bedöms räcka för 
utbetalningar och kostnader under hela 2015 och stör-
re delen av 2016. Indexuppräkningen förväntas ge bättre 
avkastning än egen placering hade gjort. Enligt utbetal-
ningsplanen i GP2-avtalet skall 319 Mnkr betalas ut un-
der 2015, men en överenskommelse har gjorts med LKAB 
om att senarelägga utbetalningen till dess kommunen är i 
behov av pengarna för att klara utbetalningar för stadsom-
vandlingen.

Under året har intäktsförts kommunens resterande del av 
GP-2-avtalet 2.414,3 Mnkr, ersättningar från LKAB enligt 
inköpsorder 36,1 Mnkr och övriga intäkter 0,7 Mnkr. To-
talt 2.451,1 Mnkr

Årets kostnader har bestått av: Personella merkostnader 
28,7 Mnkr, anläggande av ny skjutbana på 4:e km 18,3 
Mnkr, programarbete utvecklingsplan 7,8 Mnkr, transfer-
buss tillfälliga järnvägsstationen 2,8 Mnkr samt markanvis-
ningsavtal, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenmodell, 
KTH-avtal, utredningar etc 3,2 Mnkr. Totalt 60,8 Mnkr

Stadsomvandlingens ingående eget kapital vid årets början 
uppgick till 408,2 Mnkr. Årets intäkter överstiger kostnader-
na med 2.390,3 Mnkr, vilket innebär att stadsomvandling-
ens utgående eget kapital uppgår till 2.790,5 Mnkr. Pengar 
som skall användas för Nya Kirunas fortsatta framväxt.

FRAMTID

Arbetet fortsätter med att sanera mark och bygga infra-
struktur i Nya Kiruna. Stadshuset beräknas stå färdigt  
i april 2018 och målsättningen är att de första byggnaderna 
kring stadstorget och handelsgatan står färdiga 2019.  
Området kring gamla skjutbanan börjar bebyggas under 
2016 och nya Kiruna växer succesivt fram de kommande 
åren med boenden, kommunala verksamhetslokaler samt 
förenings- och näringsliv. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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ÖVERFÖRMYNDAR- 
NÄMNDEN
VERKSAMHET

Överförmyndarnämnden huvuduppgift är att utöva tillsyn 
och kontroll enligt de regler i Föräldrabalken som gäller 
gode män, förvaltare och förmyndare. Arbetet styrs även 
av andra författningar som reglerar frågor knutna till verk-
samheten. Den verksamhet som bedrivs är myndighetsut-
övning där avsikten är att kunna garantera en väl fungerade 
verksamhet till stöd för samhällets svagaste och mest utsat-
ta grupper som barn, sjuka, gamla och funktionshindrade.  
Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över överförmyndar-
nämndens verksamhet.

Under året har överförmyndarnämnden haft 5 samman-
träden.

Överförmyndarnämndens handläggare rekryterar och ut-
bildar gode män, förvaltare och gode män för ensamkom-

mande flyktingbarn. Handläggarna granskar och följer upp 
ställföreträdarnas redovisningar, handlägger ansökningar 
om godmanskap, utreder och förbereder ärenden till tings-
rätten, deltar vid tingsrättsförhandlingar och är även sekre-
terare i överförmyndarnämnden. Handläggarna utbildar 
och informerar även olika yrkesgrupper inom kommunala 
verksamheter samt informerar intresseorganisationer om 
uppdraget som god man eller förvaltare. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Resultaträkning

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 372 622

Personlakostnader -2 947 -2 719

Kapitalkostnader 0 0

Övriga kostnader -311 -220

Nettokostnader -2 264 -2 317

Skattemedel 2 249 2 216

Årets resultat -15 -101

ORDFÖRANDE

Kenneth Nilsson (S)

VICE ORDFÖRANDE

Håkan Bäckström (S)



KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2015  |  49

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRETS HÄNDELSER

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ökade 
markant under 2015. Den stora utmaningen för nämn-
den var att få godemän i den omfattning och takt som 
behövdes.

Överförmyndarhandläggarna har under 2015 arbetat ak-
tivt med att informera andra verksamheter i kommunen, 
andra myndigheter och allmänheten om vad de olika upp-
dragen som god man, förvaltare och förmyndare innebär 
samt med att förstärka samarbetet där emellan. 

Överförmyndarnämnden har fortsatt arbetet med mark-
nadsföring av uppdraget och rekrytering och tillsättning av 
godemän, förvaltare och förmyndare.

Från den 1/1 2015 skall överförmyndarexpeditionen bidra 
med statistikunderlag till Länsstyrelsen. 

MÅL- OCH MÅLUPPFYLLELSE

Det har varit svårt att tillsätta nog många gode män, det 
finns ett stort behov men inte nog med intresserade, men 
de som anmält sitt intresse har varit kompetenta. Ekonomi 
och arbetsbelastning har gjort att utbildningstillfällena har 
blivit för få. Tillgången till gode män har inte varit nog hög 
vilket har gjort att uppdrag per god man/förvaltare inte har 
gått att begränsa till enbart 5 uppdrag.

Överförmyndarnämnden har som uppgift att granska 
samtliga årsräkningar innan den 30 juni. 2015 hann 85 
% av årsräkningarna granskas till detta datum, övriga års-
räkningar har inte varit kompletta, vilket medfört fördröjd 
granskning. 

EKONOMI

Överförmyndarnämnden uppvisar vid årets slut ett un-
derskott om 14,9 tkr vilket är ett mindre underskott än 
vad som prognostiserats vid delårsbokslutet. Vid årsskiftet 
tillträdde en ny politisknämnd vilket medfört högre utbild-
ningskostnader, samtidigt som kostnaderna för arvoden 
minskat under året då ett arbete med att upparbeta rutiner 
för arvodesutbetalningar har utförts.

Redovisning per verksamhet

    Avvikelse

 Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 utfall/budget

Expedition 2 064 1 878 1 963 85

Politiker 261 386 286 -100

Migrationsverket ÖF -9 0 0 0

Totalt 2 317  2 264 2 249 -15

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt

Ej  

uppfyllt

Att motverka att personer som 
inte själva kan tillvarata sin rätt 
drabbas av rättsförluster. 

Att utöva tillsyn över gode män/
förvaltare/förmyndares arbete

x

Att kvalitetssäkra granskning av 
årsräkningar

x

Att öka allmänhetens medveten-
het om verksamhetens arbete

x

Att rekrytera lämpliga  
ställföreträdare

x

Att ansvara för att nämndens 
ledamöter och handläggare är 
uppdaterade och utbildade

x

Att ansvara för att nämndens 
ledamöter och handläggare är 
uppdaterade och utbildade för 
uppdraget

x

Måluppfyllelse

FRAMTIDEN

Överförmyndarnämnden kommer fortsatt att erbjuda ut-
bildningar för gode män/förvaltare och förmyndare med fo-
kus på uppdraget och den ekonomiska redovisningen. 

Antalet mottagna ensamkommande barn ökar och därmed 
behovet av gode män. En ställföreträdare ska helst finnas till 
hands inom de närmaste dygnen. Detta medför att överför-
myndarnämnden även i fortsättningen måste fokusera på att 
rekrytera nya gode män/förvaltare samtidigt behålla de gode 
män som finns. Arbetet med att hålla god kvalitet och kon-
tinuitet i granskningen av årsräkningarna kommer att fortgå 
under 2016.

Överförmyndarexpeditionen flyttar till nya och mer ända-
målsenliga lokaler. En enhetschef kommer att anställas för att 
utveckla och organisera verksamheten.

En satsning på fortbildning av handläggare och förtroende-
valda ledamöter kommer att genomföras under året.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KULTUR- OCH  
UTBILDNINGSNÄMNDEN

ORDFÖRANDE

Roger Suup (S)

VICE ORDFÖRANDE

Siv Henriksson (V)

FÖRVALTNINGSCHEF

Simon Lindh

Resultaträkning

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 57 093 48 427

Personalkostnader -332 040 -327 976

Kapitalkostnader -7 419 -6 812

Övriga kostnader -186 725 -184 026

Nettokostnader -469 091 -470 387

Skattemedel 470 116 459 633

Årets resultat 1 026 -10 754

VERKSAMHETER 

Kultur- och utbildningsnämndens fackområde består av 
kultur- samt pedagogiska verksamheter. De pedagogiska 
verksamheterna omfattar: pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, språk-
centrum för grundskola, måltidsverksamhet för förskola, 
skola och äldreomsorg samt skolhälsovård och skolskjut-
sar. Den pedagogiska verksamheten syftar till att utveckla 
lärande och kunskap hos kommunens yngsta medborgare 
och regleras genom nationella styrdokument.

Kulturverksamheterna är mångfasetterade och bedrivs dels 
genom egna verksamheter och dels genom nära samarbete 
med föreningslivet i Kiruna. De egna verksamheterna om-
fattar: folkbiblioteken, kulturskolan, Ungdomens Hus och 
fritidsgårdar samt Konstmuseet i Norr.

ÅRETS HÄNDELSER

STRUKTUR- OCH ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

Under året har en kommunal organisationsförändring ge-
nomförts varvid fritids- och kulturförvaltningen samman-
slagits med barn- och utbildningsförvaltningen till en för-
valtning; kultur- och utbildningsförvaltningen, under en 
facknämnd; kultur- och utbildningsnämnden. I och med 

denna förändring anställdes under året en kulturchef tillika 
biträdande förvaltningschef som tillträde vid halvårsskiftet.

Förslaget om en utvecklad skolstruktur: Skolstruktur 2.0 
presenterades och behandlades under våren. Kultur- och 
utbildningsnämnden beslutade då att inga förändringar i 
huvudsak blir aktuella beträffande skolor och strukturer 
vid kommunens mindre orter i de västra respektive öst-
ra delarna av kommunen. När det gäller skolor i centrala 
Kiruna inklusive Jukkasjärvi, beslutades det om komplet-
terande undersökningar på vissa områden och fortsatt be-
handling av skolstrukturfrågan under kommande läsår, det 
vill säga 2015/16.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Måluppfyllelse

Grundskolan åk 9 Kiruna Riket Kiruna Riket Kiruna Riket Kiruna Riket

 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012

Andel elever behöriga till
gymnasiets nationella  
program (%) 82,9 85,6 81,2 86,9 81,6 87,6 89,3 87,5

Andel elever som uppnått 
målen i alla ämnen (%) 75,7 77,0 76,3 77,4 69,1 77 78,6 77,4

Genomsnittligt meritvärde 217 217 207 215 207 213 209 211

Statistik för 2011 - 2014 från Skolverkets databas.  
Statistik för 2015 bygger på Skolverkets databas samt på skolornas inrapportering till förvaltningskansliet.

KULTUROMRÅDET

Året startade med den mycket välbesökta konstutställningen 
”Kiruna i konsten” som visade kommunens konstskatter i 
stadshushallen. Guidade visningar och soppluncher med fö-
reläsare lockade över tretusen besökare. Sommarens utställ-
ning tillsammans med Grafikens hus har visat seriekonstens 
kraft, som avslutades med en temavecka med flera allmänna 
föreläsningar och workshops för bland annat skolklasser och 
de lockade drygt 800 deltagare.

Kiruna har även varit värd för årets länskonferens för biblio-
tekarier med 120 deltagare från länets bibliotek. Författaren 
Åsa Larsson utsågs till ambassadör för Kirunas bokfestival 
som genomfördes med stort deltagande och var mycket upp-
skattad av såväl föredragande som besökare. Ungdomens 
Hus deltog i Kirunafestivalen och kommunens satsning 
”Blås grönt” där ungdomarnas goda beteende premierades. 
Kulturskolan har genomfört sitt första teaterläger för låg-
stadiebarn, i samarbete och under ledning av feriearbetande 
ungdomar.

FÖR-, GRUNDSKOLE- OCH MÅLTIDSOMRÅDET

För- och grundskola har under 2015 varit föremål för en 
omfattande tillsyn från de statliga tillsynsmyndigheterna 
Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket. Tillsynerna har 
ingått i de regelbundna inspektioner som de gör nationellt 
och våra verksamheter har i allt väsentligt erhållit ett god-
känt resultat.

Förskolans utveckling har under året utmanat våra verksam-
heter. Detta till trots – och genom personalens engagemang 
och insatser - har alla barn erhållit plats i förskola inom sti-
pulerad tid! Under våren togs den nyetablerade förskoleav-
delningen vid Jukkasjärvi förskola i bruk och under hösten 
har ett flertal åtgärder verkställts för att från och med 2016 
kunna tillgodose förskolans behov och utveckling.

I slutet av maj kunde verksamhet, elever och personal vid 
skolenhet F-3 flytta in i sina ordinarie lokaler vid Nya Ra-
ketskolan efter att dessa under läsåret 2014/15 åtgärdats 
från tidigare problematik. En ny digital ”lärplattform” för 
grundskolan upphandlades under 2015 och implemente-
ring pågår. Höstens omvärldsutveckling med omfattande 

flyktingströmmar till Europa berörde och utmanade även 
våra verksamheter under 2015. Utbildning för ett hund-
ratal grundskoleelever organiserades i Riksgränsen under 
november och december.

Måltidsverksamheten har troget levererat mat och dryck 
till alla våra för- och grundskolor samt kommunens öv-
riga måltidskonsumenter under året. Större händelser är 
byggnationen av ett nytt skolkök vid Högalidskolan och 
kommunfullmäktiges behandling och beslut av nödvändi-
ga måltidsdokument.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kultur- och utbildningsnämndens högst prioriterade mål 
för den pedagogiska verksamheten är att åstadkomma sko-
lutveckling, det vill säga öka måluppfyllelsen av skolans 
nationella mål samt förbättra och effektivisera verksamhe-
ternas förutsättningar, processer och resursnyttjande. Vida-
re skall kultur- och utbildningsnämnden i samarbete med 
näringsliv, föreningar och organisationer vidareutveckla 
kulturverksamheten.

Andelen elever i Kiruna kommuns skolor som efter årskurs 
9 är behöriga till gymnasieskolans nationella program samt 
andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
ligger på ungefär samma nivå som för 2014 och är fortsatt 
något lägre än för riket. Det genomsnittliga meritvärdet har 
däremot ökat med 10 poäng jämfört med 2014 och ligger 
på samma nivå som för riket. I motsats till hur resultatför-
ändringarna sett ut de senaste åren så är det främst gruppen 
pojkar som förbättrat resultaten det senaste läsåret. Över 
lag har Kiruna kommuns skolor fortsatt stora utmaningar 
och behov av förbättring av undervisningen i svenska, ma-
tematik, engelska, NO-ämnen samt moderna språk.

UTVECKLINGSINSATSER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE

Principen för kultur- och utbildningsförvaltningens cen-
trala planering och organisering av kompetensutveckling 
för pedagogisk verksamhet har sin utgångspunkt i Skolver-
kets kartläggning från 2012 kring centrala aspekter med 
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Redovisning per verksamhet

 Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015

Gemensam verksamhet 98 485 94 789 103 271 8 482

För- och grundskolor 232 723 241 302 232 239 -9 063

Måltidsverksamhet 43 567 47 932 45 592 -2 340

Fristående alternativ 57 425 54 877 56 934 2 058

Interkommunala ersättningar -54 -934 -400 534

Kultur 36 123 31 124 32 479 1 355

Projekt 2 117 0 0 0

Totalt 470 386 469 091 470 116 1 026

avseende effektiv kompetensutveckling. Där framhålls det 
kollegiala lärandet som en nyckelfaktor för framgångsrik 
skolutveckling och för åstadkommandet av en lärande or-
ganisation. Till grund för prioriterade utvecklingsinsatser 
i grund- och förskolan under 2015 ligger de behov som 
tidigare framkommit i enheternas kvalitetsredovisningar, 
skolinspektionens och kommunrevisorernas granskningar 
samt Skolverkets prioriterade områden för riket och nya 
nationella styrdokument från 2012. De områden som varit 
prioriterade har koppling till måluppfyllelse och elevernas 
resultat där matematikutveckling, språkutveckling och till-
gänglighet till undervisningen i klassrummet är avgörande 
för hur eleverna lyckas i alla ämnen. En annan inriktning 
har varit lagkrav om rätten till skolgång på lika villkor, kra-
ven på att verksamheten ska följas upp systematiskt och 
synliggöras samt att personalen ska ha rätt kompetens/ut-
bildning för att kunna utföra sitt uppdrag.

Exempel på kompetensutvecklingsinsatser är deltagande 
i Skolverkets satsningar Förskolelyftet, Lärarlyftet II och 
Matematiklyftet. Andra insatser är utbildning för special-
pedagoger i kartläggning av elevers språk-, läs- och skriv-
utveckling, fortsatt satsning på kommundoktorand med 

inriktning på språkutveckling och delaktighet samt NTA 
(Naturvetenskap och teknik för alla) i såväl förskolan som 
grundskolan. Även utvecklingsarbetet med dans i förskolan 
och skolan har fortsatt bland annat med stöd av Kulturrå-
dets statsbidrag Skapande skola.

EKONOMI

DRIFT

Nämndens nettobudget var 470,1 Mnkr år 2015. Nämn-
dens resultat år 2015 är ett överskott på 1 Mnkr. Helårsav-
vikelsen i förhållande till budgeten motsvarar 0,2 procent. I 
och med detta har nämnden och dess verksamheter inhäm-
tat ett underskott uppgående till 17 Mnkr sedan år 2013.

Den positiva utvecklingen inom förskolan har utmanat 
nämndens budgetföljsamhet de senaste åren. Övriga verk-
samheter har bidragit till att finansiera förskolan medan 
tilldelning per barn i förskolan i stort hållits oförändrad.

Grundskoleverksamheterna i byarna gör ett underskott på 
5,1 Mnkr år 2015. Tilldelningen av resurser enligt resurs-
fördelningssystemet möjliggör inte ett tillgodoseende av 
ämnesbehörigheter. Elevunderlaget har minskat under en 
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nivå där antalet elever inte längre genererar tillräckligt med 
resurser enligt nuvarande resursfördelningssystem i byarna.

2015 års ekonomiska resultat inom nämndens områden 
har uppnåtts genom en rad åtgärder. Bland annat genom 
månadsvis uppföljning av respektive chef till nämnden, 
innehållna vakanser, innehållen kompetensutveckling, per-
sonalanpassningar, avvecklad skolskjuts i förskoleklass, res-
triktiva inköp, ökad fakturering för omsorgens tremålssys-
tem, effektivisering av nämndens ekonomihantering samt 
att heltidsanställda korttidsvikarier har placerats på lång-
tidsvikariat för att sänka vikariepoolens kostnader inom 
förskolan.

Vidare har verksamheternas budgetramar justerats ned 
med 1,7 procent under innevarande budgetår. Utöver den 
generella minskningen av budgetramen har även lärome-
delsbudgeten reducerats inom fritids, förskoleklass, skol-
bibliotek och grundskolan. Budgeten för Grundsärskola, 
Elevhälsa och extra ordinära insatser; för att barn och elev-
er skall kunna ta del av den ordinarie undervisningen, har 
också reducerats i jämförelse med tidigare år. Allt samman-
taget har bidragit till en allmän och skärpt återhållsamhet.

INVESTERING

Investeringsbudgeten år 2015 uppgår inklusive överfö-
ringar från tidigare år till 88,9 Mnkr; Kulturprojekt 1,7 
Mnkr, Anpassningar av för- och grundskola 6,4 Mnkr 
och större investeringsprojekt 80,8 Mnkr (Högalidskolans 
kök, Bergskristallens förskola, Asylförskola, ombyggnad 
gymnastiksal Nya Raketskolan, Lilla Björns förskolekök, 
Triangelskolans anpassning, Centralt förskolekök och re-
ducerade barngrupper). Avslutade projekt uppgår till 3,7 
Mnkr och avviker positivt med 0,1 Mnkr.

FRAMTID

Verksamhets- och skolutveckling är centralt i vårt arbete. 
Detta handlar ytterst om att förbättra vår måluppfyllnad, 
våra resultat och våra processer samt förutsättningarna i de 
verksamheter som vi ansvarar för. 2016 fortsätter detta ar-
bete parallellt genom vår ordinarie verksamhet.

En fortsatt och stor utmaning under kommande år, och så 
även 2016, är organisationens personal- och kompetensför-
sörjning, det vill säga tillgången till och bemanning av våra 
verksamheter med behörig och utbildad personal. Under 
2016 fortsätter arbetet med att utveckla dessa förutsätt-
ningar samt förbättra organisationens hållbarhet i stort för 
att möta aktuella och kommande utmaningar. Det senare 
avser bland annat strukturer, verksamhetslokaler, resursför-
delningssystem och integration av nyanlända.

Stadsomvandlingen i Kiruna kommer även under 2016 
och framåt kräva vår ökade delaktighet och involvering. 
Arbetet med de nya grund- och gymnasieskolorna samt 
Kulturens hus/Folkets hus är särskilt framträdande, men 
även förskoleutveckling och måltidsproduktionen kommer 
fortsatt att vara i fokus.
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SOCIALNÄMNDEN
Resultaträkning

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 120 920 107 087

Personalkostnader -477 187 -453 928

Kapitalkostnader -2 020 -1 831

Övriga kostnader -154 230 -157 407

Nettokostnader -512 516 -506 079

Skattemedel 509 591 506 142

Årets resultat -2 925 63

ORDFÖRANDE

Gunnar Bergman (V)

VICE ORDFÖRANDE

Sirpa Bäckström (S)

FÖRVALTNINGSCHEF

Elisabeth Hansson

ÅRETS HÄNDELSER

Socialförvaltningen lyder under socialnämnden och har 
cirka 950 ÅA. Förvaltningens organisation består av FÖS 
(förvaltningsstöd), projektenhet, boende- och hemstödsav-
delning, biståndsenhet, LSS- avdelning, IFO (individ- och 
familjeomsorg) samt en hälso- och sjukvårdsenhet. 

Socialnämndens verksamheter ska tillgodose människors 
behov av trygghet. De medborgare som kommer i kontakt 
med socialtjänsten ska mötas med respekt, integritet och 
kompetens. Socialnämnden ska verka för att kommunens 
invånare får social omsorg i olika former och verka för att 
med ett speciellt ansvar tillvarata svaga gruppers behov och 
intressen. 

Sommaren, som är en kritisk period, var lugnare än på 
länge beroende på bättre schemaplanering och bemanning 
samt bättre introduktion till vikarier. Personalförsörjning-
en har dock varit en utmaning hela året, inte minst på 
grund av flyktingsituationen. Tillkomsten av ensamkom-
mande barn har ökat markant och utmaningarna har varit 
att hitta boenden samt att personalförsörja fler HVB- hem. 
Överlag har det varit en ansträngd situation framför allt 
senare delen av året då det tagit större resurser i anspråk av 
handläggare, chefer och administrativ personal. 

Flera placeringar av LVM (lagen om vård av missbruk) är ge-
nomförda under året för yngre personer med samsjuklighet, 
det vill säga både missbruk och psykisk problematik. Förvalt-
ningen har även haft höga placeringskostnader för kunder 
med LSS-beslut som inte har kunnat tas hem på grund av 
brist på boende samt också höga sanktionsavgifter för icke 
verkställda beslut. Försörjningsstödet har ökat på grund utav 
dyrare hyreskostnader för kunder, fler stora barnfamiljer, fler 
nollklassade sjukskrivningar.

Ett fortsatt omfattande utredningsarbete kring färdtjänst och 
riksfärdtjänst ledde under verksamhetsåret till RKMs, Regi-
onala kollektivtrafikmyndighetens, övertagande av ansvaret 
för färdtjänsten 1 juli och riksfärdtjänst 1 september 2015.
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MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

•  Socialnämnden ska säkerställa personalförsörjning med 
rätt personal och rätt kompetens

•  Socialnämnden ska inom sitt ansvarsområde säkerställa 
bostadslösningar

•  Socialnämnden ska arbeta drogförebyggande

En kartläggning har gjorts under året av den totala kom-
petensen på basnivå och under 2016 startar utbildningar 
för personal inom yrkesgrupperna personliga assistenter 
och vårdbiträden inom äldreomsorgenen som saknar 
grundkompetens inom vård och omsorg. Arbetet sker 
i projektform via ESF (europeiska sociala fonden) och 
kommer att pågå till och med februari 2017. Syftet och 
målet är att höja den teoretiska grundkompetensen hos 
baspersonal samt stärka socialförvaltningens attraktivitet 
och konkurrenskraft som arbetsgivare i Kiruna kommun. 

Några överanställningar är gjorda både inför sommaren 
och i slutet på året för att säkerställa personalförsörjning-
en med rätt kompetens samt minska övertidsuttaget vilket 
har visat goda effekter både på verksamhet och ekonomi. 

Förvaltningen har jobbat hårt för att tillgodose behovet av 
boenden men också för att minska risken för sanktions-
avgifter. Ett antal nya boendeplatser har öppnats inom 
LSS och antalet HVB platser har mer än fördubblats för 
ensamkommande barn. Ett stort behov av korttids- och 
akuta platser har funnits för att snabbt kunna ta hem 
patienter från sjukhuset, dels för att minska kostnader 
för utskrivningsklara patienter men också att verkställa 
många beslut i väntan på särskilt boende för äldre. Arbe-
tet med vård- och omsorgsboendet på Movägen har gått 
enligt plan och planering av inflyttning, anställning och 
utbildning av personal samt verksamhetsplanering har 
skett parallellt under hösten. I januari 2016 påbörjas in-
flyttning till Movägen. 

Personalen har fått information om drogpolicyn och på 
många håll har man också arbetat fram egna rutiner. Dag-
liga verksamheterna på LSS har även arbetat fram en drog-
policy för sina kunder.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Redovisning per verksamhet 

 Utfall Utfall Budget Avvikelse 

 2014 2015 2015 utfall/budget

Förvaltningsstöd 27 643 26 582 26 649 67

Socialnämnden 866 903 1 084 181

Boendeavdelningen 185 345 182 165 181 718 -447

Hemstödsavdelningen 107 212 93 467 91 708 -1 759

Biståndsenheten 0 18 491 18 155 -336

Individ- och familjeomsorg 56 040 62 128 59 603 -2 525

Hälso- och sjukvårdsavdelningen 43 414 39 062 39 543 481

LSS-avdelningen 85 558 89 719 91 130 1 412

Totalt 506 079 512 516 509 591 -2 925

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt

Ej  

uppfyllt

Säkerställa personalförsörjning 
med rätt personal och rätt 
kompetens

x

Socialnämnden ska inom sitt 
ansvarsområde säkerställa bo-
stadslösningar

x

Socialnämnden ska arbeta  
drogförebyggande

x

Måluppfyllelse
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VUXNA - HEM FÖR VÅRD OCH BOENDE, MISSBRUK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EKONOMI

UTFALL

Socialförvaltningens nettokostnader för år 2015 uppgår 
till 516 248 tkr och avvikelsen är -6 096 tkr. Stor del av 
underskottet består av oförutsedda utgifter och av om-
världsrelaterade orsaker. 

Boendebeslut inom LSS som inte har kunnat verkställas i 
tid har lett till höga sanktionsavgifter.  

Innan överlämnandet av myndighetsutövning och verk-
ställighet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) så utfördes, under 
första halvåret, färdtjänsten via ett tillfälligt avtal som blev 
kostsam, med kostnadsökningar på cirka 25 procent. 

Utfallet visar en tydlig kostnadsökning inom försörjnings-
stöd, vilket bland annat beror på de högre hyresnivåerna. 
I första hand handlar det inte om fler som behöver stöd 
utan snarare om att stödbehovet har ökat hos de befintliga 
försörjningsstödstagarna.

Kostnaderna för missbruksplaceringar har varit fortsatt 
mycket höga under året. Inom barn- och familjeplacering 
har kostnaderna däremot fortsatt följa de senaste årens 
trend med att sjunka. Vilket delvis tros bero på ett bättre 
förebyggande arbete.
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har kostnaderna däremot fortsatt följa de senaste årens 
trend med att sjunka. Vilket delvis tros bero på ett bättre
förebyggande arbete.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Vidare har Jägarkökets ökade kostnader för mat börjat be-
lasta förvaltningen. Kostnader och service ut till hemtjänst 
och särskilda boenden har ökat sedan avtalet skrevs 2008 
vilket gjorde att förvaltningen, under 2015, fick ta på sig 
högre kostnader. Kostnader som tillkom under löpande år. 

Personalkostnaderna inom förvaltningen har hållit sig inom 
budgeten. Hemstödsavdelningen gick dock över personal-
budgeten vilket delvis berodde på att det inför 2015 gjordes 
en omfördelning av tjänster för att kunna finansiera ett nytt 
LSS-boende. En förskjutning av beviljade LSS-timmar, från 
kommun till privata assistansanordnare, har kunnat ses un-
der 2015. Detta har inneburit låga personalkostnader inom 
LSS-avdelningen men istället höga kostnader för köp av 
tjänster, mot privata assistansanordnare. 

Under året har kostnaderna som avser flyktinghantering-
en ökat och speciellt under hösten ökade dessa dramatiskt. 
Detta i kombination med att kostnadsersättningarna inte 
hunnit komma in i samma omfattning. Något som till stor 
del beror på långa handläggningstider inom Migrationsver-
ket. Detta gjorde att det innan årets slut togs beslut om att, 
så långt det var möjligt, exkludera redovisningen som avser 
flyktinghanteringen ur förvaltningens redovisning. Detta 
eftersom det är frågan om statliga, och inte kommunala, 
medel. Dock har inte allt som avser flyktinghanteringen 
hunnit tas bort innan årsbokslutet. 

STÖRRE INVESTERINGAR

Integreringen och implementeringen av ett nytt verksam-
hetssystem, med integrerat stödsystem, som påbörjades 
under 2014 har fortsatt under 2015. Syftet är att effekti-
visera arbetet för att skapa trygghet och öka kvaliteten för 
kunderna. 

FRAMTIDEN

Årets verksamhetsplan och de prioriterade politiska målen 
för 2016 består i stora drag av brukarmedverkan, tekniska 
lösningar, trygga boendeformer, kompetenshöjning och 
delaktighet.

”Trygg hemma” är ett projekt som startat under 2015 och 
som är ett förstärkt samarbete mellan landstingets primär-
vård. Syftet är att patienten ska kunna få insatser i det egna 
hemmet för att undvika återinläggning på sjukhus, vilket 
kommer att kräva att man jobbar mer med förebyggande 
och rehabiliterande insatser. 

En stor utmaning är fortfarande personal- och kompetens-
försörjningen inom alla kategorier samt samverkan med 
övriga i kommunen kring boendelösningar för LSS-boen-
den, särskilt boende för äldre men framför allt ensamkom-
mande barn och ungdomar. 
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VERKSAMHET

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd såtill-
vida att den äger att besluta i frågor utifrån framför allt 
Plan- och Bygglagen, Miljöbalken samt Lagen om skydd 
mot olyckor.

Nämndens sammansättning bestäms genom val vart fjärde 
år och dess arbete leds av presidiet som består av ordförande 
Per-Gustav Idivuoma och vice ordförande Kjell Wettainen.

Nämndens arbete understödjs av miljö- och byggförvalt-
ningen som består av förvaltnings-chef Anders Karlsson 
och tre avdelningar med var sin avdelningschef. Avdelning-
arna är Bygglovsavdelningen som leds av Kristoffer Johans-
son, Miljökontoret vars chef heter Anders Fjällborg och 
Räddningstjänsten under ledning av Thomas Winnberg.

Den största avdelningen är Räddningstjänsten som har cir-
ka 30 medarbetare fördelat på heltids- och deltidspersonal. 
Verksamheten omfattar räddningstjänst, utbildning och 
tillsyn, bedrivs i hela kommunen och utgår till stor del från 
brandstationen på Värmeverksvägen. Lagreglering för verk-
samheten finns framförallt i Lagen om skydd mot olyckor. 

Bygglovsavdelningen har 10 medarbetare och är baserad i 
Stadshuset. Som framgår av namnet arbetar man mest med 
en hållbar samhällsutveckling genom hantering av de olika 
typer av lov som Riksdagen föreskrivit skall styra nyttjan-

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 

det av mark och vatten i Sverige. Man arbetar också med 
en hållbar samhällsutveckling ur ett tillsynsperspektiv som 
även det föreskrivs av Riksdagen i Plan- och bygglagen. 

Även Miljökontoret och dess 10 medarbetare arbetar med 
ett hållbart samhälle via tillsyn och tillståndsgivning och 
dess verksamhet regleras framförallt i Miljöbalken men ett 
antal andra lagar styr också det arbete som utförs.

Miljö- och byggnadsförvaltningens kansli stödjer avdel-
ningarnas arbete och är dessutom miljö- och byggnämn-
dens stödorganisation. Förvaltningschefen ingår dessutom 
i kommunens ledningsgrupp för att samverka med andra 
kommunala förvaltningar och bolag samt bistå kommun-
ledningen och av den utsedda befattningshavare med sak-
kunskap på olika områden.

ORDFÖRANDE

Per-Gustav Idivuoma (SL)

VICE ORDFÖRANDE

Kjell Wettainen (S)

FÖRVALTNINGSCHEF

Anders Karlsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Resultaträkning

 Utfall 2015  Utfall 2014

Intäkter 9 628 16 251

Personalkostnader -29 849 -34 939

Kapitalkostnader -1 304 -2 287

Övriga kostnader -12 061 -20 466

Nettokostnader -33 586 -41 442

Skattemedel 34 192 41 414

Årets resultat 606 -28
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ÅRETS HÄNDELSER

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Flyktingkris

Förvaltningen har under slutet av året spelat en aktiv roll 
i kommunens mottagande av flyktingar i det att man, i 
samverkan med övriga avdelningar i förvaltningen, bistått 
övrig kommunal verksamhet, bolag och allmänheten med 
sakkunskap avseende brand- bygg och miljöaspekter på 
flyktingmottagandet i kommunen.
Systematiskt kvalitetsarbete 

Under hösten har ett program för systematiskt kvalitetsarbe-
te utformats av avdelnings-cheferna och förvaltningschefen. 
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att skapa en 
självförbättrande verksamhet där vi kvartalsvis mäter fak-
torer som måluppfyllelse, ekonomiskt resultat, arbetsmiljö 
samt ohälsotal och gemensamt analyserar resultat och orsa-
ker därtill med målet att verksamheten hela tiden skall ut-
vecklas utifrån situationens krav.

Risk- och sårbarhetsanalys

Likaledes under hösten har ett arbete med risk- och sårbar-
hetsanalys inletts i syfte att identifiera faktorer som äventyrar 
verksamhetens funktion och som i förlängningen kan skapa 
en dålig arbetsmiljö. Målet för arbetet är att upprätta arbets-
former som gör vår verksamhet mindre sårbar för extraordi-
nära påfrestningar och som härigenom också inte riskerar att 
framkalla en dålig arbetsmiljö för medarbetarna. 

Information till allmänheten

Likaledes under hösten har ett arbete med risk- och sårbar-
hetsanalys inletts i syfte att identifiera faktorer som äventyrar 
verksamhetens funktion och som i förlängningen kan skapa 
en dålig arbetsmiljö. Målet för arbetet är att upprätta arbets-
former som gör vår verksamhet mindre sårbar för extraordi-
nära påfrestningar och som härigenom också inte riskerar att 
framkalla en dålig arbetsmiljö för medarbetarna. 

RÄDDNINGSTJÄNST

Personalsituation

Personalläget är hanterbart och avgångar kan hanteras genom 
nyrekrytering.

Verksamhetsplanering

Räddningstjänsten har under början av året haft en revision av 
kommunens förtroendevalda revisorer. Räddningstjänsten har 
arbetat med de förbättringsområden revisionen pekade på.  

Kontakter med företagare och allmänhet

Räddningstjänsten har under året fått kontakt med ”Vuxna 
på stan” via vårt deltagande i BRÅ. Räddningstjänsten har 
deltagit i aktiviteter med ”vuxna på stan” i samband med 
skolavslutning etc.

Samverkan/samarbeten

Räddningstjänsten har under året arbetat med att utforma 
en överenskommelse om samverkan mellan räddningstjäns-
terna i Norrbotten. KS beslutade 2015-05-18 § 166 att 
godkänna samverkansavtalet. Under hösten 2015 kommer 
arbetet enligt överenskommelsen/avtalet att starta upp. Nytt 
avtal med sotningsväsendet är också under färdigställande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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såsom stadsbyggnadsprojekt, vattenskyddsområden, Vat-
tenparlamentet och Luossajoki-frågan. 

Stadsomvandling

Stadsomvandlingen har genererat fortsatt mycket arbeten 
från rivningar av gammalt och därvid uppkommet avfall 
till hantering av massor och förorenade jordar samt an-
mälningar av miljöfarlig verksamhet vid byggande av nytt. 
Dessa arbetsuppgifter har i stort upptagit en heltidstjänst.

BYGGLOVSAVDELNINGEN

Under 2015 (perioden 2015-01-01–2015-12-31) har 
bygglovskontoret hanterat 467 ärenden varav 270 bygglov. 

För samtliga ärenden har bygglovskontoret för närvarande 
en genomsnittlig handläggningstid som underskrider lag-
stadgade 10 veckor. 

Personalsituation

Under våren skedde en nyanställning vilket innebar att 
kontoret under en period var fullbemannat. Tyvärr flytta-
de en av inspektörerna i slutet av sommaren vilket innebär 
att vi återigen har en vakans på bygglovskontoret. Målsätt-
ningen är att tillsätta tjänsten under våren 2016. En svårig-
het vi står inför är att lyckas rekrytera personal med lämplig 
utbildning och erfarenhet. Nämnden har inför 2016 äskat 
och tilldelats utökade driftmedel i syfte att kunna möta 
kostnader vid toppar i arbetsbelastning i syfte att kunna 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ärenden

Ärendetyp, år 2012 2013 2014 2015

Anmälan 45 43 49 51

Bygglov 235 261 275 270

Förhandsbesked 10 16 18 9

Marklov 5 2 6 4

Olovligt byggande 8 9 26 44

Rivningsanmälan 1 3 19 12

Rivningslov 19 21 26 18

Strandskydd 21 17 30 21

Attefallare 0 0 26 38

Summa 344 372 475 467

Investeringar

Räddningstjänsten har köpt en tankbil (lastväxlare), rädd-
nings- och släckningsutrustning lavinräddningsutrustning, 
snöskoter samt ett terrängfordon (ATV). Upphandling har 
även gjorts kring ett mindre släckfordon, leverans beräknas 
före årets slut.  

Stadsomvandling 

Stadsomvandlingsrelaterade arbetsuppgifter har också ökat 
betydligt under senare tid för miljökontoret och Räddnings-
tjänsten. Räddningstjänstens expertis efterfrågas allt mer vad 
gäller till exempel byggande och farliga transporter på väg och 
järnväg. Arbetet med att planera för uppförandet av en ny 
brandstation har också tagit fart samtidigt som förvaltningen 
i samverkan med kommunkontoret arbetar med att säkerstäl-
la god arbetsmiljö och användbarhet i den gamla byggnaden.

MILJÖKONTORET

Personalsituation

Personalmässigt har miljökontoret haft en livsmedelsinspek-
tör föräldraledig på halvtid. En miljöinspektör har gått i 
pension och en har slutat under våren. Dessa har ersatts av 
nyrekryteringar. Utöver det har en miljöinspektör anställts 
med stadsomvandlingsmedel. Expeditionen har bemannats 
av inspektörer under en del delen av året, sedan halvårsskiftet 
är ordinarie expeditionsperson i tjänst. 

Samverkan/samarbeten

Miljökontoret är ansluten till Miljösamverkan Norrbotten, 
ett projekt som drivs av Kommunförbundet Norrbotten 
och planeras bedrivas i 3 år varefter det ska ske en utvärde-
ring. Syftet är att arbeta med tillsynsprojekt till vilka länets 
kommuner kan ansluta sig frivilligt. För sammanhållning-
en finns en projektledare anställd på halvtid. Miljökontoret 
har en inspektör med i ledningsgruppen som arbetar med 
att ta fram förslag till tillsynsprojekt. 

Utbildningar under året har framför allt bestått av förorenad 
mark. Miljöinspektörerna har deltagit i länsstyrelsens årliga 
tillsynsdagar vilka i år mycket handlade om lagstiftning.

Miljökontoret deltar i ett antal referens- och arbetsgrupper 

Redovisning per verksamhet 

 Utfall Utfall Budget Avvikelse 

 2014 2015 2015 utfall/budget

Bygglovsavdelningen 3 932 3 915 3 981 66

Miljöavdelningen 3 047 3 443 3 585 142

Kontoret 3 466 1 781 2 042 261

Miljö- & Byggnämnden 488 452 413 -39

Räddningstjänsten 26 143 23 995 24 171 176

Planavdelning* 4 365 0 0 0

Totalt 41 442 33 586 34 192 606

* Planavdelningen hör till kommunstyrelsen från och med 2015-01-01
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bibehålla de handläggningstider vi har idag samt utföra lag-
stadgad tillsyn.

Bygglovsexpeditionen, för närvarande 4 st heltidstjänster, 
har arbetat fortsatt hårt med rutiner och lyckats komma 
i fas med bland annat fakturering, expediering och diarie-
föring.  

Tillsyn

Tillsyn har inte prioriterats i önskad omfattning under 
början av året då fokus legat på att utarbeta enhetliga ru-
tiner och arbetssätt på kontoret samt att fortsatt hålla nere 
handläggningstiderna för bygglov. Under hösten har emel-
lertid tillsynsarbetet tagit fart och genomförs numera rutin- 
mässigt.

Framtiden

Från och med 1 januari 2015 tillhör plankontoret den ny-
bildade stadsbyggnadsförvaltningen och bygglovskontoret 
är fortsatt kvar på miljö- och byggnadsförvaltningen. Ett 
arbete som blir viktigt är att fortsätta det goda samarbete 
som avdelningarna har arbetat upp under 2014. 

Stadsomvandling

Stadsomvandlingen kräver att vi deltar aktivt i en del pro-
jekt, bl.a. i styrgruppen för utvecklingsplanen, styrgruppen 
för Skjutbanan (bostäder), tidplansamordnare, samt deltar 
i PC-gruppen (projektchefsgruppen).  Trenden är att än 
mer tid, mer resurser, från bygglovskontoret kommer att 
krävas i stadsomvandlingen. 

När bygglovskontoret är fullbemannat och samkört så 
kommer mer tid att kunna avsättas för en planerat tillsyns-
arbete.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetsplanen 2015/16 antogs av miljö- och bygg-
nämnden 150312. Av 9 uppsatta mål är 8 delmål helt eller 
delvis uppfyllda enligt nedan. 

• Utbildade förtroendevalda i nämndens ansvarsområden

Utbildning har genomförts vid ett an-
tal nämndstillfällen och nämndens kunskap om  
ansvarsområdena har ökat.

•  Införa föreläsningsserie om genus

En föreläsningsserie är införd men inte avslutad. Planerade 
föreläsare är Emma Lundgren (Räddningstjänsten), Heidi 
Kari (Personalavdelningen) och Jimmy Johansson (Berga 
fritidshem).

•  Förvaltningen ska ligga över referensvärdet  

i enkäter som behandlar arbetsmiljö

Ingen enkätundersökning är genomförd detta år men med-
arbetarsamtal och sjukläge ger vid handen att arbetsmil-
jötrenden i förvaltningen är positiv.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt

Ej  

uppfyllt

Utbildade förtroendevalda  
i nämndens ansvarsområden

x

Infört föreläsningsserie om genus x

Förvaltningen ska ligga över 
referensvärdet i enkäter som 
behandlar arbetsmiljö

x

Införa tjänstegarantier x

Då Förvaltningens yttrande  
efterfrågas rörande gruvnäring-
ens direkta och indirekta effekter 
ska den lokala miljön och areella 
näringar tas i beaktande 

x

Utrett förutsättningarna till  
taxesänkning av bygglovsavgift 

x

Planerad tillsyn ska utföras  
till 100%

x

Ta fram nya samverkansavtal 
med våra grannkommuner 
rörande Räddningstjänst 

x

Förnya avtal mellan Kommun 
och sotningsväsendet

x

Måluppfyllelse

•  Då Förvaltningens yttrande efterfrågas rörande 

gruvnäringens direkta och indirekta effekter ska den 

lokala miljön och areella näringar tas i beaktande

Detta görs och framgår av de yttranden som redovisas för 
nämnden. En sammanställning över förvaltningens yttran-
den lämnades till nämnden 151015.

• Utreda förutsättningarna till taxesänkningar  

av bygglovsavgift

På grund av kommunens ekonomiska läge är en taxesänk-
ning inte aktuell i dagsläget.

• Planerad tillsyn ska genomföras till 100 %

Detta görs av samtliga avdelningar. Bygglovskontoret kom-
mer också att kunna utöka antalet planerade tillsyner under 
det kommande året.

• Ta fram nya samverkansavtal med våra  

grannkommuner rörande Räddningstjänst

Uppgiften är utförd avseende Norrbotten och under utfö-
rande avseende Norge och Finland.
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DET MÅL SOM I STORT SETT UPPNÅTTS

• Förnya avtal mellan Kommun och sotningsväsende

Uppgiften är under färdigställande. Kvar att göra är upp-
handling.

DE MÅL SOM INTE UPPNÅTTS

• Införa tjänstegarantier

Förvaltningen klarar med marginal de i författningstexter-
na reglerade kraven på verksamheten varför tjänstegaranti-
erna inte känns fullt ut aktuella.

Ett förslag till ny plan för 2016/17 har upprättats enligt 
nedan av presidium och förvaltning. Detta har presenterats 
för nämnden 151203.

•  Utbildade förtroendevalda inom nämndens  

ansvarsområden

Överfört från 2015 års verksamhetsplan då ämnet är aktu-
ellt över tid.

•  Införa föreläsningsserie om genus

Överfört från 2015 års verksamhetsplan då föreläsningsse-
rien är införd men inte avslutad.

•  Förvaltningen ska bedriva ett systematiskt arbets-

miljöarbete.

En utökad systematik avseende arbetsmiljöarbetet införs 
via kvartalsrapporter samt analyser på ledningsgruppsmö-
ten och redovisning för nämnden.

•  Då förvaltningens yttrande rörande nyttjande av 

naturresurser efterfrågas, ska den lokala miljön och 

areella näringar tas i beaktande

Överfört från 2015 års verksamhetsplan då målet är aktu-
ellt över tid.
•  Planerad tillsyn ska utföras till hundra procent

Överförd från 2015 års verksamhetsplan i akt och mening 
att utöka antalet planerade tillsyner.

•  Utveckla de samverkansområden där avtal ingåtts 

med våra grannkommuner rörande räddningstjänst

Samarbete utifrån ingångna avtal och etablerad samverkan 
fördjupas och mervärden skapas.

•  Nämnden ska ha en beredskap för att hantera de 

uppkomna situationerna kring flyktingströmningarna 

och andra utmaningar på samhället

Flyktingsituationen utmanar vår verksamhet och vi måste 
vara redo att svara upp mot de krav som ställs på oss. Un-
der 2014 har 474 ärenden hanterats (varav 273 bygglov) se 
Tabell 2. Detta utgör en ökning med drygt 27 procent fler 
hanterade ärenden år 2014 i jämförelse med år 2013. 
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Slag Summa Övrigt

Medel för att 
hantera toppar i 
Bygglovshantering 
via konsulter.

130 000 Buffert för att hantera 
tillfälliga toppar i bygglovs-
hanteringen och förhindra 
att vi åter hamnar i en situ-
ation med långa handlägg-
ningstider och flaskhalsar  
i stadsomvandlingen.

Driftsäskanden

Slag Summa Övrigt

Räddnings-  
och släcknings- 
utrustning

670 000 Räddnings- och  
släckningsutrustning

Fordon 450 000 Utbyte av fordon

Brandgarage  
i Riksgränsen

500 000 Brandvärnet i Riksgränsen 
saknar ett fordon och 
garage för detta.

Investeringsäskanden

EKONOMI

Den sammantagna verksamheten visar ett positivt resul-
tat och har gått från ett underskott på ca 500 000 kr vid 
halvårsskiftet till ett överskott på 606 000 kr vid årsslutet. 
Förklaringen till detta är huvudsakligen att de beräkningar 
av lönekostnader som redovisats av löne-avdelningen inte 
stämt och att det prognosticerade resultatet vid ekono-
miavdelningens kontroll mot det verkliga resultatet visat 
sig vara avsevärt positivare än beräknat. Resultatet kan till 
mindre del också härledas till att faktureringarna för verk-
samheten inte fullt ut hunnits med under första delen av 
året vilket lett till återhållsamhet med utgifter under denna 
tid. En ytterligare förklaring avseende Räddningstjänstens 
och Bygglovsavdelningens överskott är att man haft vakan-
ser i personalstyrkan som inte snabbt kunnat täckas med 
nyrekryteringar. Miljöavdelningens överskott torde kunna 
förklaras med att man i slutet av året erhållit ersättning från 
staten för tjänster som genomförts under hela verksamhets-
året. Miljö- och byggnämndens underskott kan förklaras 
med den satsning på personalvård som nämnden beslutat 
om skall genomföras under verksamhetsåret med finansie-
ring ur nämndens egen budget. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

I syfte att motverka ryckighet i uppföljningen stärks ruti-
nerna vid fakturering så att faktureringsskulder inte orsakar 
underskott i budgeten utan att ett jämnare planerings-un-
derlag för ekonomin på årsbasis åstadkoms. Förvaltningen 
förutsätter också att de underlag som kommer från stöd-
funktionerna är korrekta så att en normal verksamhet och 
styrning därav kan bedrivas utifrån riktiga underlag.

RESULTAT- INVESTERINGAR

Tilldelade investeringsmedel har förbrukats utan överdrag 
och budgeten är i balans. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Verksamheten har kunnat förstärkas utifrån behov och 
inom ramen för tilldelade medel varför inga åtgärder pla-
neras.

FRAMTID

Inför 2016 har nämnden äskat medel avseende drift och 
investeringar enligt tabellen nedan.

Nya mål för nämndens och förvaltningens arbete har satts 
upp av nämnden och ett intern-kontrollsystem har utar-
betats för förvaltningens arbete i syfte att skapa en större 
spårbarhet och en självförbättrande organisation där initi-
ativ till förbättringsarbete tas genom organisationens egen 
reflektion över sitt eget arbete. Vi behöver under det kom-

mande året ägna oss åt att tillämpa denna arbetsmetod. Vi 
behöver också satsa på att kommunicera med kommunens 
medborgare i syfte att skapa tydlighet kring vårt arbete och 
kring de regler som styr detsamma. Detta arbete är inlett 
men vi beräknar att fortsätta med detsamma under det 
kommande året. I syfte att utröna möjligheterna att för-
bättra vår service till medborgarna ytterligare har ett arbete 
inletts för att utreda möjligheten att förstärka vår verksam-
het med ett digitalt system för bygglovsansökan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Koncernen Tekniska Verken ansvarar för fjärrvärme, ren-
hållning, gator, vägar, parker, samt vatten- och avlopps-
reningsanläggningar i hela Kiruna kommun. Bolaget är 
även huvudman för Kiruna avfallsanläggning och för åter-
vinningscentraler i kommunen. Tekniska Verken i Kiruna 
AB skapades 2003 genom att verksamheterna i de tre då-
varande driftsavdelningarna slogs ihop. Sedan 31 decem-
ber 2009 är bolagets verksamhet indelad i moderbolaget 
Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) samt dotterbolaget 
Kiruna Kraft AB (KK) och Kiruna Kommunpartner AB 
(KKP), tillsammans benämnda koncernen. De olika bola-
gens verksamheter redovisas nedan.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Kiruna kommun, 
org.nr. 212000-2783, med säte i Kiruna kommun. Bolaget 
har sitt säte i Kiruna kommun.

MODERBOLAGET 

Avdelning Logistik

Inom logistikavdelningen har de flesta tyngre fordon orga-
niserats i syfte att skapa synergier inom verksamhetsgrenen.

Logistikavdelningen utför renhållningsuppdraget, gatu- 
och parkskötseln samt slamtömning åt Kiruna Kommun-
partner AB. Utöver detta så ansvarar även avdelningen för 
den interna entreprenadverksamheten och inhämtning 
av verksamhetsavfall. I avdelningen ingår även en for-
donsverkstad för att säkerställa drift och underhåll av den 
egna fordonsparken. 

Övriga avdelningar

Utöver driftsavdelningarna finns teknikavdelningen som 
tillhandahåller kompetens och konsulttjänster inom bola-
get och inom den övriga kommunkoncernen. Dessutom 
finns avdelningen HR/Ekonomi, där även informationsen-
heten och kundtjänst ingår.

KIRUNA KOMMUNPARTER AB

Inom KKP är den skatte- och taxefinansierade verksamheten 
samlad. KKP ansvarar för den kommunala driften inom föl-
jande områden; vatten och avlopp, slamtömning, gatu/park, 
insamling av hushållsavfall och återvinningscentraler. Från 
30 mars 2015 övergick driften av fritidsanläggningarna till 
KKP från Kiruna kommun.

KKP sköter drift och underhåll av 21 vattenverk och 20 
avloppsreningsverk. Varje år produceras och distribueras ca 
4 miljoner m3 dricksvatten och en jämförlig volym renas 
i avloppsreningsverken. Driften av de geografiskt åtskilda 
VA-verken utförs av personal stationerad i Kiruna, Abisko, 
Vittangi och Karesuando. Från vår östra enhet sköter KKP 
även driften av de fem återvinningsstationerna som är place-
rade i den östra kommundelen.

KIRUNA KRAFT AB

Kiruna Kraft AB producerar, säljer och distribuerar fjärr-
värme och el från värmeverket i Kiruna C och värme från 
värmeverket i Vittangi. Bolaget äger energiproduktions- 
och distributions anläggningarna och ansvarar även för 
Kiruna Avfallsanläggning (KAA) där bland annat delar av 

TEKNISKA VERKEN  
I KIRUNA AB

ORDFÖRANDE

Lars Törnman (S)

VICE ORDFÖRANDE

Stefan Sydberg (M)

VD

Jan Fjordell
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bränslet produceras till värmeverket. Förutom det så hante-
ras övrigt avfall som kommer från kommunmedborgarna.  

2015 flyttade avdelningen energi med sin driftverksamhet 
över till Kiruna Kraft AB från moderbolaget, numera är all 
energiverksamhet samlad inom Kiruna Kraft AB.

KONCERNENS INVESTERINGAR

Investeringsvolymen uppgår till cirka 30 miljoner kronor 
för koncernen och bland de större investeringarna syns nya 
kundanslutningar för fjärrvärme, en olje- och spolhall på 
Kiruna avfallsanläggning samt en uppgradering av Panna 1 
i värmeverket i Kiruna.

ÅRETS RESULTAT

Koncernen Tekniska Verken i Kiruna AB fortsätter resan 
med positivt resultat för sjätte året i följd. 

Orsaken till det positiva resultatet står att finna främst i en 
hög tillgänglighet i den avfallseldade produktionsanlägg-
ningen, låga reparations- och underhållskostnader samt 
låga kapitalkostnader. Orsaken till detta är satsningarna i 
form av strategiska investeringar, utvecklat underhåll och 
körstrategier för energiproduktionsanläggningarna men 
även i ständiga förbättringar i hela organisationen.

Avvikelsen i förhållande till budget står att finna i främst 
lägre avskrivnings- och räntekostnader.

Kiruna Kommunpartner AB gör ett nollresultat då den-
na verksamhet är skatte-och taxefinansierad och eventuell 
vinst och förlust förs över till nästkommande räkenskapsår.

FRAMTIDA UTVECKLING

ORGANISATION

Från 1 januari 2016 kommer all verksamhet och personal 
i Kiruna Kommunpartner AB att flyttas över till moder-
bolaget Tekniska Verken i Kiruna AB. Logistikavdelningen 
kommer att upphöra och två nya avdelningar bildas, VA/
Renhållning och Gata/Fritid. 

Entreprenadenheten upphörde den 31 december 2015.

STADSOMVANDLINGEN

Tekniska Verken i Kiruna AB:s roll i stadsomvandlingspro-
cessen blir allt mer tydlig. Vårt fokus ligger på teknik och 
infrastruktur men även hållbarhetsfrågor främst med kopp-
ling till den ekologiska hållbarheten. 

Arbetet med uppförande av den nya infrastrukturen i Nya 
Kiruna pågår för fullt. Inom vissa områden har projekten 
slutförts och överlämnats till exploatörer. 

I syfte att förverkliga kirunabornas önskan om en ekolo-
giskt hållbar stad pågår ett arbete att skapa en plattform 
från vilket detta arbete kan bedrivas. Arbetet med att finan-
siera detta arbete är i sitt slutskede.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bolagets främsta finansiella risk ligger i en framtida mins-
kad värmeförsäljning, både på grund av klimat och mins-
kat kundunderlag. Under året har stora satsningar på nya 
kunder genomförts. Tidigare satsningar i huvudkulvertar 
har under året visat sig vara goda investeringar. Satsningen 
mot tilläggstjänster fortsätter också.

KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ SAMT  

SÄKERHET/BRANDFRÅGOR

Det systematiska arbetet med de viktiga frågorna kring 
kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet/brand fortsätter 
inom koncernen. Ett kvitto på detta arbete är den utökade 
miljöcertifieringen som 

Tekniska Verken i Kiruna AB genomförde genom den ex-
terna revision som skedde under hösten 2015.  Under 2016 
beräknas hela bolagets verksamhet vara certifierad.
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VERKSAMHETEN

Kirunabostäder AB bildades 2002 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla 
bostäder och lokaler i Kiruna Kommun. Kirunabostäder AB ägs till sin helhet av Kiruna 
Kommun. Kirunabostäder AB har under 2010 bildat dotterbolaget Kiruna Närings- 
fastigheter AB.

Kirunabosäter AB hade vid årets slut 2 172 lägenheter och 15 000 kvm lokaler och för-
valtar totalt 242 000 kvm lokaler.

KIRUNABOSTÄDER AB

KOMMUNENS BOLAG

ORDFÖRANDE

Sten Nylén (S)

VICE ORDFÖRANDE

Sten Stridsman (V)

VD

Anneli Vinsa

•  EPC – Energibesparingsprojekt

•  Lappgatan – Radiatorbyte

•  LSS-boende Thulegården – Påbörjat projektering/förfråg-
ningsunderlag, sökt bygglov

•  Borraregatan – Projekterat för fasadbyte

•  Videplan – Uppfört 11 småhus med tillhörande garage/ 
carportar

•  Lombolo Strand – Arbetat med att byta värme- och vat-
tenledningar

•  Ormen långe – Iordningställt sex stycker 3:or och arbete 
pågår med nio stycken 1:or

•  Ormen långe – Byte av fönster på norra fasaden

•  Kengisgatan – Projekterat för fönsterbyte

UTHYRNINGSAVDELNINGEN

Huvuduppgifterna för avdelningen är uthyrningsverksam-
het av lägenheter, studentboenden, äldreboenden och loka-
ler samt kundmottagning och myndighetskontakter.

Uthyrningsgraden för bostäder har varit konstant hög un-
der året med 99,8% (99,8%). Detta visar på en fortsatt 
bostadsbrist om än något avmattad jämfört med tidigare 
år. Vakansgraden för lokaler har hållit sig på ungefär samma 
nivåer som tidigare år, 91,3% (92,2%).

Under 2015 har Kirunabostäder fortsatt med arbetet att 
tillföra bostäder till bostadsmarknaden i Kiruna. Sex styck-
en, tidigare kallställda, 3:or har totalrenoverats i Svappa-
vaara och kunnat erbjudas bostadsmarknaden i december 
2015. Arbetet med att totalrenovera ytterligare nio stycken, 
tidigare kallställda, 1:or i Svappavaara har påbörjats under 
året. I arbetet med Kirunas stadsomvandling tog styrelsen i 
december beslut om att påbörja byggandet av ca 90 lägen-
heter, varav 30 trygghetsbostäder, på det så kallade gamla 
skjutbaneområdet. 

FASTIGHETSAVDELNINGEN

Avdelningen ansvarar för att bibehålla fastigheternas värde 
och på lång sikt vidareutveckla fastigheterna. Under året 
har större underhållsåtgärder genomförts, bland annat fär-
digställande av radiatorbyte på Lappgatan, fönsterbyte på 
Ormen långe i Svappavaara, byte av garageportar på Vide-
plan och Rönnplan, målning av fasader på Lahtigatan/Ab-
rahamsvägen i Vittangi och låsbyte på flertalet fastigheter.

PROJEKTAVDELNINGEN

Projektavdelningen är en intern konsultresurs som admi-
nistrerar och utför projekt. Följande projekt har avdelning-
en arbetat med under 2015:
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FÖRVALTNINGSUPPDRAGET KOMMUNALA 
FASTIGHETER

Kirunabosäter AB har till uppdrag att förvalta Kiruna 
Kommuns fastigheter enligt fastställd uppdragsersättning. 
Förvaltningsområdet sträcker sig från Riksgränsen i väster 
till Karesuando i Öster. Förvaltningsuppdraget visar plus-
resultat med 1,3 mnkr för 2015 vilket till stor del beror på 
ett gynnsamt väder.

Under året har följande investeringar och större underhåll-
sinsatser genomförts:

•  Hjalmar Lundbohmsskolan – Förbättring av brandskydd

•  Högalidskolan – Dörrbyten

•  Tuolluvaara skola – Mattbyten, markarbeten

•  Svappavaara skola – Markarbeten

•  Luossavaara skola – Markarbeten

•  Vittangi skola – Mattbyte matsal

•  Abisko skola – Byte av armatur uteis

•  Bolagsskolan – Byte fönster, genomgång fönsterbröstningar, 
ny styrning ventilation

•  Lilla Björns Förskola – Mattbyte, invändig målning

•  Lokeldarens Förskola – Mattbyte

•  Videgårdens äldreboende – Ny elpanna

•  Vittangi Folkets Hus – Markarbeten

•  Ridstallet – Förbättring av brandskydd, byte utomhusbe-
lysning

•  Elevboende Linnéstigen – Invändig målning, mattbyte

•  Takarbete – Infästningar för att säkerställa arbetsmiljön en-
ligt lagstiftning

•  Lekplatser – Ny lekutrustning på skolor och förskolor

ÅRETS RESULTAT

För året redovisar koncernen Kirunabostäder AB och Ki-
runa Näringsfastigheter AB en vinst på 12,7 mnkr (36,0 
Mnkr). Moderbolaget redovisar en vinst på 7,6 mnkr (43,0 
Mnkr). I fjol erhöll moderbolaget ett koncernbidrag från 
dotterbolaget med 3,7 mnkr eftersom det fanns ett skat-
temässigt rullande underskott i bolaget. I år är hela det 
rullande underskottet förbrukat varför det inte finns anled-
ning att erhålla koncernbidrag från dotterbolaget.

FRAMTIDEN

Arbetet med stadsomvandlingen kommer allt närmare och 
Kirunabostäder AB är nu mer involverad än tidigare i pla-
neringsarbetet. Det gör att Kirunabostäder kan bidra med 
inspel i form av bygg- och fastighetskunskap samt en bättre 
planeringshorisont.

Arbetet med nyproduktion av ca 100 nya lägenheter på 
gamla skjutbaneområdet är i full gång och Kirunabostä-
der ser fram emot att kunna ”sätta spaden i backen” under 
hösten 2016.
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Kommunen tillämpar i allt väsentligt den kommunala re-
dovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av 
Rådet för kommunal redovisning.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING  
– KONCERNREDOVISNING

Med begreppet sammanställd redovisning avses koncern-
redovisning som är en sammanfattande redovisning för en 
koncern. Redovisningen skall ge en bild av kommunens 
totala ställning och åtaganden. Inom koncernen elimineras 
alla interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingåen-
de enheterna enligt väsentlighetsprincipen.

Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommun och 
kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper 
vägledande.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering medan 
konsolidering av Kiruna Kraft skett enligt kapitalandelsme-
toden. Med förvärvsmetoden menas att det av kommunen 
vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföreta-
get har eliminerats. Därefter intjänat kapital räknas in i den 
sammanställda redovisningens egna kapital. Den proportio-
nella konsolideringen betyder att, om dotterföretagen ej är 
helägda, tas endast ägd andel av räkenskapsposterna med.

Justering av ingående eget kapital sker vid konsolideringen 
i de fall där det egna kapitalet skiljer sig åt mellan de preli-
minära årsredovisningarna i bolagen och de årsredovisning-
ar som slutligen fastställdes för föregående räkenskapsår.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

RKR:S REKOMMENDATION 11.1

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen 
upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planmäs-
siga avskrivningar. 

Huvudregeln för om ett inköp är att betrakta som en an-
läggning, är att den skall innehas för stadigvarande bruk, 
med viss varaktighet och väsentligt värde. Dessutom skall 
anläggningen ha ett anskaffningsvärde som överstiger 1,5 
basbelopp exkl. moms. Enligt beslut i kommunstyrelsen 
19991129, § 396.

AVSKRIVNING

RKR:S  REKOMMENDATION 11.4

För anläggningstillgångar sker avskrivning enligt kompo-
nentavskrivningsmodell. Komponentavskrivning innebär 

REDOVISNINGSPRINCIPER
att varje anläggning ska delas upp i komponenter med olika 
livslängd om komponenten är betydande och av väsentligt 
värde. 

Anläggningstillgångar som ännu inte förts över till kompo-
nentavskrivningsmodell följer planenligt avskrivning enligt 
nominell metod efter ekonomisk livslängd. Nominell me-
tod innebär lika stora belopp varje år beräknat på objektets 
anskaffningsvärde. 

Typ av investering Avskrivningstid

Immateriella tillgångar 3-5 år

Maskiner och inventarier 5-10 år

Fordon 5-10 år

Fastigheter och byggnader Enl. av KF fastställd

 komponentavskrivning

Gator/park/VA 10-50 år (ska övergå

 till komponentavskrivning)

Mark och konst Avskrivs inte  
 – obegränsad livslängd

REDOVISNINGSPRINCIPER

PENSIONSSKULD

RKR:S  REKOMMENDATION 2.1, 7.1 SAMT 17.

Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har 
till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensions-
skulden, inklusive löneskatt återfinns under rubrikerna 
avsättningar, kortfristiga skulder och ansvarsförbindelser. 
Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspensi-
on, särskild avtalspension före 65 samt efterlevandepensi-
on. Som kortfristig skuld finns redovisat de pensioner som 
intjänats av de anställda under 2013 men som betalas ut 
under 2014. Under ansvarsförbindelser finns de pensions-
förpliktelser som har intjänats för 1998. Upplysningar om 
pensionsförpliktelser med tillämpning av RIPS 07 (RKR 
17) finns medtagen som not till balansräkningen.

AVSÄTTNINGAR OCH  
ANSVARSFÖRBINDELSER

RKR:S  REKOMMENDATION 10.2

Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, ska 
avsättningen utgöras av nuvärdet av de utbetalningar som 
förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Vid nuvärde-
beräkning förändras det redovisade avsättningsbeloppet 
över tiden som en konsekvens av att utbetalningstidpunk-
ten närmar sig. Förändringen redovisas som en kostnad el-
ler som en negativ kostnad. 

Avsättning för deponin har nuvärdesberäknats enligt re-
kommendation 10.2. 
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PERIODISERING

För att redovisa ett så rättvisande resultat som möjligt 
skall kostnader och intäkter periodiseras. I allt väsentligt 
har samtliga kostnader och intäkter hänförliga till redovis-
ningsåret periodiserats. Projektintäkter har periodiserats så 
att de motsvarar nedlagda kostnader.

SKATTEINTÄKTER
RKR:S REKOMMENDATION 4.2

Skatten periodiseras och redovisas det år den beskattnings-
bara inkomsten intjänats av de skattskyldiga. Den redovi-
sade skatteintäkten består av tre olika delar:

1.  Preliminära skatteinbetalningar som kommit  
kommunen tillgodo under året.

2.  Prognos för slutavräkning från Sveriges kommuner och 
Landsting.

3.  Skillnaden mellan den slutliga taxeringen och redovisa-
de skatteintäkter för föregående år.

LEASING
RKR:S REKOMMENDATION 13.1

Rekommendation nr 13 från Rådet för kommunal redo-
visnings handlar om leasing. I rekommendationen skiljs 
på operationella och finansiella leasingavtal. Ett finansiellt 
leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker 
och fördelar som förknippas med ägandet av objektet i allt 
väsentligt överförs från leasegivare till leasetagare. Ägande-
rätten kan, men behöver inte, övergå till leasetagaren. Ett 
leasingavtal som inte är finansiellt leasingavtal är ett opera-
tionellt leasingavtal. Kiruna kommun har klassificerat sina 
leasingavtal som operationella.

LÅNEKOSTNADER
RKR:S REKOMMENDATION 15.1

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och belastar 
alltså resultatet för den period de härför sig till.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNG 

Tillgång som används för stadigvarande bruk, till exempel 
byggnader, mark, maskiner och aktier.

AVSKRIVNING 

Årliga kostnaden för värdeminskning av anläggningstill-
gångar. 

AVSÄTTNING

Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller san-
nolika till sin existens, men det finns osäkerhet beträffande 
beloppets storlek eller tidpunkt för betalning, till exempel 
avsättning till pensioner.

BALANSRÄKNING

Visar kommunens ekonomiska ställning på balansdagen 
samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och anskaffats 
(skulder, avsättningar och eget kapital).

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 

Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter 
och kostnader inom olika verksamhetsområden. I drift-
redovisningen ingår även interna mellanhavanden.

EGET KAPITAL 

Totala tillgångar minus avsättningar och skulder  
= eget kapital (nettoförmögenhet). 

KASSAFLÖDESANALYS 

Visar en översiktig sammanfattning av hur årets drift-, 
investerings- och låneverksamhet med mera har påverkat 
likviditeten.

KASSALIKVIDITET. 

Likvida medel plus kortfristiga fordringar delat med kort-
fristiga skulder.

ORD OCH UTTRYCK

KAPITALKOSTNADER 

Samlingsbegrepp inom internredovisningen för kalkyl-
mässig ränta på bokfört värde och planenlig avskrivning.

KORTFRISTIGA SKULDER OCH FORDRINGAR

Fordringar och skulder som skall betalas inom ett år.

LIKVIDITET  

Betalningsförmåga på kort sikt. Balanslikviditet är omsätt-
ningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Ett annat 
mått är kassalikviditet som är omsättningstillgångar (utom 
varulager) i relation till kortfristiga skulder.

LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Långfristiga lån och skulder med en återbetalningstid längre  
än ett år.

NETTOKOSTNADER 

Driftkostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för 
driftbidrag, avgifter och ersättningar.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNG

Tillgång som man kan väntas ha under kort tid, exempelvis 
kundfordringar och förrådsartiklar.

RESULTATRÄKNING    

Sammanfattar kostnader och intäkter och visar årets för-
ändring av eget kapital. Detta kan utläsas genom att jäm-
föra balansräkningen för de två senaste åren.

RÖRELSEKAPITAL 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder och som avspeglar den  finansiella styrkan på kort 
sikt.

SKATTEKRAFT  

Antal skattekronor per invånare.

SKATTEUNDERLAG  

De totala beskattningsbara inkomsterna i kommunen. Ut-
trycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlaget 
delat med 100.

SOLIDITET  

Visar betalningsförmåga på lång sikt. Soliditet uttrycks 
vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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