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Delårsrapporten upprättas för perioden januari-augusti och 

intentionen är att delårsrapporten i stort ges samma struk-

tur som årsredovisningen. Däremot kan inte fullständig likhet 

med årsredovisningen uppnås med tanke på tidsaspekten.  

I Kiruna kommun har vi valt att presentera rapporten så 

snart som möjligt i anslutning till aktuell redovisningsperiod.  

Främsta syftet med delårsrapporten är att den används som 

en del i ekonomistyrningen. Det är viktigt att kommun-

styrelsen skall ha möjlighet att med direktiv kunna påverka  

kommunens finansiella resultat under året.

Eftersom rapporten skall tas fram snabbt är det viktigt att  

fokusera på väsentligheter. En viktig princip vid periodi- 

seringar i delårsbokslut är väsentlighetsprincipen. Vi bedömer 

att de periodiseringar som gjorts säkerställer balansräkningen  

och ger en rättvisande bild av kommunens ställning och  

resultat för den redovisade perioden.

ÖVRIGT

Periodbokslutet har upprättats enligt god  

redovisningssed.

Gun Sörensen

Ekonomichef

KIRUNA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2017  |  5



DELÅRSRAPPORT JAN – AUG 2017

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet oavsett organisationsform. Rapporten utgör ett sammandrag av resultat – och 

balansräkning för kommunen och de kommunala bolagen som är av väsentlig betydelse för koncernens resultat och ställning. 

Stadsomvandlingen kommer vidare att redovisas i separat kolumn i resultaträkningen för lättare uppföljning samt enligt villkoren i 

RKR 22 så kommer inte en sammanställd redovisning att upprättas.

Arbetet inom Tekniska Verken i Kiruna AB fortsätter med 
stort fokus på långsiktig ekologisk hållbarhet. Kiruna är ut-
sedd till 6:e ”Innovationsplattformen för hållbart samhälls-
byggande” och ska bli en av sex goda exempel på hållbara 
städer.

Början av året har påverkats av produktionsproblem i fjärr-
värmeanläggningarna samt en stor brand i Kiruna avfalls-
anläggning (KAA). 

KIRUNABOSTÄDER AB

Kirunabostäder AB bildades 2002 och har till uppdrag att 
äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler i Kiruna 
kommun. Kirunabostäder AB svarar även före en samord-
nad administrativ och teknisk förvaltning avseende kom-
munens fastighetsbestånd. Förvaltningen består av 211 
819 (203 000) kvm yta.

Kommunkoncernens periodresultat uppgår till 21,8 mnkr 
(46) efter extra ordinära poster. Kiruna kommun (inklusive 
stadsomvandling) redovisar ett resultat om 26,4 mnkr (34) 
efter extra ordinära poster. Kirunabostäder AB 8,4 mnkr 
(7) och Tekniska verken AB -13 mnkr (4,5).

Kommunkoncernens årsprognos visar ett förväntat resul-
tat vid årets slut på 21,2 mnkr (14,8) efter extra ordinära 
poster. Kiruna kommuns resultat beräknas till 23,1 mnkr 
(0,8), Kirunabostäder AB 10,2 mnkr (6,2) och Tekniska 
verken i Kiruna AB 5,6 mnkr (0,5). 

TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Tekniska Verken i Kiruna AB bildades 2003 då Kiruna 
Renhållning fusionerades med moderbolaget Kiruna Vär-
meverk AB. Sedan tidigare har bolaget dotterbolaget Kiru-
na Kraft AB och 2010 bildades även dotterbolaget Kiruna 
Kommunpartner AB.

KONCERNEN
RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

Periodresultat efter extra ordinära poster, 2013-2017 (mnkr)

År 2013 2014 2015 2016  2017

Kommunen 20 -16 -138 34 26,4

Kirunabostäder 5 18 14 7 8,4

Tekniska verken -6 6,2 24 4,5 -13,0

Övriga

Summa 20 8 -100 46 21,8

Årsresultat efter extra ordinära poster, 2013-2017 (mnkr)

     Prognos
År 2013 2014 2015 2016  2017

Kommunen -58 399 2293 0,8 23,1

Kirunabostäder 23 36 18 6,2 6,1

Tekniska verken 6 11 15 5,6 -8,0

Övriga -1,2   -0,1 

Summa -31 446 2 326 12,5 21,2
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En av årets utmaningar är att påbörja byggandet av lägen-
heter i området Gamla Skjutbanan. Upphandlingsarbetet 
började hösten 2016 och juni 2017 kunde avtal tecknas. 

Kommunikationsarbetet med hyresgäster och kunder har 
varit ett fokusområde och man har sett över mötesplatser i 
avslappnade former och arbetat med boinflytande. Arbetet 
inom ramen för stadsomvandlingen har pågått och pågår 
under året. En handelsutredning som presenterades i ja-
nuari belyste på utmaningen med handeln i nya centrum.

KIRUNA KOMMUN

Kommunens resultat för perioden visar på 26,5 mnkr va-
rav 37,7 mnkr är stadsomvandlingsresultat och resterande 
-11,3 kommunens ordinarie driftresultat. Verksamhetens 
nettokostnader exklusive stadsomvandlingen har ökat med 
4 mnkr (91) under perioden. Nettokostnader exklusive 
stadsomvandlingsrelaterade intäkter och kostnader skulle 
innebära en nettokostnadsökning med 31 mnkr (57,6). 
Skatter och statsbidrag har minskat med -1 mnkr (73,5) 
jämfört med samma period föregående år och uppgår till 
990 mnkr. Årsresultatet enligt prognosen uppgår till 23,1 
mnkr varav 7 mnkr är stadsomvandlingsresultat, och kom-
munens driftresultat uppgår till 16,1 mnkr. Det är 3,3 
mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,8 mnkr. 
Driftredovisningen visar på en budgetavvikelse för året på 
-11,2 mnkr (-10,8) för nämnderna och 14,5 mnkr (18,9) 
för finansförvaltningen jämfört med årsbudgeten. 

FINANS

I årsprognosen förväntas finansförvaltningen ge ett över-
skott med 14,5 mnkr (18,9). Skatter, stadsbidrag och fast-
ighetsavgift beräknas ge totalt överskott mot budget på -2 
mnkr (43). Skatter och stadsbidrag är beräknade enligt 
underlag från Sveriges kommuner och landsting (cirkulär 
17:42 daterad 2017-08-17). I de generella bidrag ingår ett 
nytt generellt statsbidrag som namngetts ”välfärdsmiljar-
derna” från regeringen. Det gav kommunen för perioden 
11,1 mnkr och på helåret är utfallet 16,7 mnkr, enligt re-
geringens fastställda fördelning. Det generella bidraget är 
uppdelat i två delar där den ovanstående delen är fördelad 
utifrån flyktingvariabler och den andra delen som är regle-
rad i regleringsbidraget i utjämningsystemet är baserat på 
befolkningsantal och kommer ge kommunen 4 mnkr extra 
på helåret. 

Övriga poster under finansförvaltningen förväntas ge ett 
överskott på 16,5 mnkr (9,9). 

Kommunen har amorterat lån och skulden ligger nu på 
1 128 mnkr (1 223). Varav kommunens del 586 mnkr 
(457). För att klara av framtida utmaningar har limiterna 
justeras inom kommunfullmäktiges fastställa limitram på 
1 731 mdkr. Bolagen har minskat sina limiter till förmån 
för kommunen. Kommunen har några framtunga investe-

ringsprojekt som bland andra Gironet som kräver en högre 
investeringsvolym.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Pensionsskulden beräknas enligt RIPS 07 som definierar 
pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pen-
sionsutbetalningar. RIPS-kommittén har beslutat om oför-
ändrad RIPS ränta. Ansvarsförbindelser för pensioner in-
tjänade före 1998 har förändrats från årsbokslut 2016, 531 
mnkr (554,3) till för delåret 519 mnkr (541) vilket innebär 
en minskning av den ofinansierade pensionsskulden ”un-
der linjen” med 12 mnkr mellan 31 december 2016 och 
31 augusti 2017. 

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

BALANSKRAVET

Balanskravet innebär att intäkter skall överstiga kostnader 
och är ett krav på lägsta godtagbara nivå. Kommunen har 
inget balanskravsunderskott från tidigare år och inför årets 
slut är prognosen på det utgående balanskravsresultatet 
på 21,1 mnkr inklusive stadsomvandlingen vilket gör att 
kommunen klarar balanskravet. 

Skuld internbanken (mnkr)

 KF limit 2017

Interbankens inlåning 1 731 1 128

Kiruna kommun -731 -586

Tekniska verken i Kiruna AB -400 -314

Kirunabostäder AB -600 -111

Överlikviditet på balansdagen  117,0

Balanskravsutredning (mnkr)

 Delår Helår
Resultat 26,4 23,1

Samtliga realisationsvinster  2,0 2,0

Vissa reavinser enl undantagsmöjlighet     

Orealiserade förluster i värdepapper    

Återföring av orealiserade  
förluster i värdepapper    

Årets resultat efter  24,4 21,1 
balanskravsjusteringar  

Synnerliga skäl 1,  
stadsomvandling 

Medel till resultatutjämningsreserv 

Medel från resultatutjämningsreserv 

Balanskravsresultat  24,4 21,1

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0

Balanskravsresultat att återställa 0 0
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PERSONAL

Inom Kiruna kommun beräknas cirka 220 (225) personer 
att gå i ålderspension under de närmaste fem åren vilket 
medför stora rekryteringsbehov. Kompetensörjning inne-
bär inte bara att rekrytera ny personal utan också behålla 
den personal som redan är anställd inom kommunen. Ge-
nom att arbeta för ett gott ledarskap, gott medarbetarskap 
och goda möjligheter till utveckling och god hälsa har Ki-
runa kommun goda förutsättningar för att få medarbetare 
som trivs och stannar kvar inom kommunen. 

Från och med 1 januari 2016 har Kiruna kommuns med-
arbetare fri friskvård och det fortsätter 2017, det vill säga 
att de kan träna obegränsat på de anläggningar som Kiruna 
kommun har avtal med. Dessutom genomförs olika frisk-
vårds aktiviteter där medarbetare erbjuds delta både i grupp 
och individuellt. Regelbundet sker också tävlingar eller ut-
lottningar med olika priser till de som deltar. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige fastställde 2013 finansiella mål och 
verksamhetsmål för perioden 2014-2017 och som har 
uppdaterats med stadsomvandlingsrelaterade delar un-
der 2014. Det är ordinarie driftverksamheterna, exklusive 
stadsomvandlingen, som målen avser. 

Nämnderna går bättre än föregående år för perioden, 6,7 
mnkr (10,2) och årsprognosen -11,3 mnkr (-19) Det är 
viktigt att arbetet fortsätter att återställa den ekonomiska 
balansen samt skapa utrymme för sund långsiktig ekono-
mi. Nettokostnaden för perioden uppgår till 960,6 nkr 
(956,8) vilket är en försiktig ökning.

FINANSIELLA MÅL

Resultatet ska på sikt uppgå till 1 procent av skatter och 
statsbidrag
Målet kommer att uppfyllas om man ser till resultatprognosen 
för året. Årsprognosen visar på ett överskott om 23,1 mnkr. Re-
sultatet exklusive stadsomvandlingsresultat så ligger överskottet 
på 16,1 mnkr vilket även det ligger över 1 % av skatter och 
statsbidrag.

Intäkter från försäljning av mark och marktillgångar  
skall i huvudsak användas till köp av ny mark och  
byggande av bostäder i Kiruna.
Målet kommer att uppfyllas. Försäljning av mark har försik-
tigt börjat öka och redovisningsavdelningen har fokus på att se 
till att den är anpassad till att kunna styra och redovisa detta 
på ett korrekt sätt. 

Investeringar ska i normalfallet finansieras genom in-
ternt tillförda medel. Upplåning ska endast ske till stör-
re investeringsprojekt.
Målet kommer delvis bara att uppfyllas. Resultatet visar på ett 
positivt årsresultat på 16,1 mnkr exklusive stadsomvandling-
en vilket ger en prognos på tillskott av internt tillförda medel 

med totalt 84,5 mnkr, det utgör 22 % av den prognostiserade 
investeringsvolymen för året. Till större investeringsprojekt som 
fiberdragningen Gironet måste upplåning ske. 

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. 
Målet beräknas kunna uppnås då kommunens resultat är posi-
tivt.  Satsningar ska göras och har gjorts på underhåll som in-
vesteringar istället, för att minska akuta reparationer i driften.

Årliga avsättningar och/eller förtida inlösen av ITP (in-
tjänad tjänstepension) skall göras när ekonomin tillåter, 
för att minska pensionsskulden och framtida pensions-
utbetalningar.
Målet har uppnåtts. En stor pensionsförsäkringslösning har 
gjorts 2015 på 186,6 Mnkr då det funnits en överlikviditet 
som ska hanteras och som harmoniserar både med finansiella 
mål och god ekonomisk hushållning. Utbetalningen minskar 
pensionsskulden och framtida pensionsutbetalningar. 

Kiruna kommun har beslutat att stora delar av centrala 
Kiruna skall omlokaliseras pga LKAB:s gruvdrift. För 
att klara denna stadsomvandling krävs det att erforder-
lig 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 er-
sättningar som följer av redan tecknade, och komman-
de, civilrättsliga avtal mellan Kiruna Kommun och 
LKAB.
Målet kommer att uppnås. 

Erhållna ersättningar ska oavkortat användas för stads-
omvandlingsrelaterade kostnader.
Målet kommer att uppnås.

Det samlade stadsomvandlingskapitalet skall aldrig 
vara negativt, det vill säga att de redovisade kostnaderna 
ej får överstiga redovisade intäkter.
Målet beräknas uppnås. Stadsomvandlingen har ett samlat 
kapital i det egna kapitalet som ska användas.

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 stadsomvandling-
en och därmed får kommunen och stadsomvandlingen 
egna ”resultat”. Om den ordinarie verksamhetens redo-
visade resultat är negativt ska åtgärdsplan upprättas och 
det negativa resultatet ska återställas till det egna kapi-
talet inom tre år. Med kommunens ordinarie verksam-
het menas samtliga verksamheter som finansieras med 
skattemedel där även finansverksamheten ingår. 
Målet beräknas kunna uppnås 2017 med den prognos som 
ligger.

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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VERKSAMHETSMÅL

Kiruna kommuns vision är en viljeriktning för ett önsk-
värt framtida tillstånd och ett riktmärke för samtliga 
nedbrutna mål i kommunen och ska spegla en god eko-
nomisk hushållning utifrån ett verksamhets perspektiv 
i Kiruna kommun. 
Nya mål för 2020 som antagits av kommunfullmäktige och 
som innebär att 

•  skapat förutsättningar för 1000 nya jobb

•  att ha etablerat ett campus Kiruna med minst 400 heltids-
studenter

•  att vi har plats för alla och att vi är ett jämställt och inklu-
derande samhälle

Dessa har pekats ut särskilt som ett framtida tillstånd och må-
let kommer inte att uppnås under 2017 utan är ett långsiktigt 
arbete fram till 2020.

Medarbetaren har god kompetens som upprätthålls, är 
långtidsfriska, är delaktiga i processer och beslut samt 
har ett positivt förhållningssätt till både kunder och ar-
betsgivare.
Mätning sker vartannat år, nästa gång är 2018. 

Kommuninvånarna upplever att kommunen erbjuder 
god service och erbjuder attraktiva miljöer att bo och 
leva i.
Målet är svårbedömt om det nås. Ingen mätning är gjord un-
der perioden.

Kommunen uppfattas som en god arbetsgivare med en 
tydlig värdegrund och en väl fungerande organisation 
som hjälper till att stärka dess varumärke.
En sammantagen bedömning av målen är att de finansiella 
målen håller och det är viktigt att stärka det egna kapitalet 
för framtida investeringsutmaningar, som alla Sveriges kom-
muner står inför, så även Kiruna kommun. Verksamhetsmå-
len är viktigt att få ro att arbeta med varför målen följs upp 
vartannat år. Kommunen har stått inför generationsväxlingar 
och det har pågått och pågår viktigt utbildningsarbete kring 
värdegrundsfrågor, jämlikhet för att få bra arbetsmiljö. Även 
satsning på fri friskvård som fortsätter även för 2017 är en 
viktig del i det långsiktiga arbetsmiljöarbetet och för att bli en 
attraktiv arbetsgivare.

DRIFTREDOVISNING 

KOMMUNSTYRELSEN

Periodutfallet för kommunstyrelsens förvaltningar visar 
en negativ avvikelse mot budget med -2,9 mnkr (-3,7). 
Årsprognosen för Kommunstyrelsen visar på en negativ 
avvikelse på 0,2 mnkr (-6,7). Kommunstyrelsen har två 
förvaltningar, kommunkontoret samt stadsbyggnadsför-
valtningen där även stadsomvandlingen ingår. 

Kommunkontoret visar på ett negativs periodresultat på -6 
mnkr och en bättre årsprognos på -2 mnkr (2,4). Främsta 
orsaken till underskottet är personalavdelningen som har 
ett periodunderskott på ca 3 mnkr på grund av av prishöj-
ningar för personalsystem, proaktiva företagshälsovården 
samt kostnader som inte är utfördelade på andra verksam-
heter men också en del ofakturerade intäkter som väntas 
dämpa årsresultatet.

Kommunen blev återigen uppmärksammad för att vi är 
har flest heltidsanställda samt högst andel heltider av Sve-
riges alla kommuner och en mindre omorganisation är 
genomförd då arbetsmarknadsenheten och den nybildade 
integrationsenheten överfördes till tillväxtavdelningen på 
stadsbyggnadsförvaltningen den 1 maj. 

Upphandling av K5 (kulturhus/Folketshus) samt ny rädd-
ningstjänst/garage för skolan är genomförda med bygg-
start år 2018 samt en förstudie för nytt badhus är genom-
förd. Verkställigheten av kommunens antagna strategi för 
e-tjänster är påbörjad för ökad service och tillgängligheten 
för kommunens invånare.

En utvecklingsplan för Luossavaara/Matojärvi är antagen 
för att stärka Kiruna vad gäller friluftsliv och idrott för in-
vånare, besökare och näringsliv. Nya riktlinjer är antagna 
för föreningsbidrag samt sponsorreklam och byte av arena-
namn på kommunala anläggningar.

För att stärka minoritetsspråken och synliggöra språken i 
samhället har fasadsskyltning på minoritetsspråk på kom-
munala anläggningar inletts och Gironet har byggt ut fiber-
nätet i stora delar av centrala Kiruna

Stadsbyggnadsförvaltningen visar på ett periodresultat på 
3,1 mnkr och en årsprognos på 1,8 mnkr. Främsta orsaken 
till överskottet beror på försäljning av mark och det som 
dragit ned resultat har varit kostnaderna för kollektivtra-
fiken i tätort och glesbygd som båda har blivit dyrare än 
budgeterat. Detsamma gäller kostnaderna för feriearbetare. 

För att på ett effektivt sätt arbeta mot de nya 2020 må-
len pågår arbete med implementering av en ny organisa-
tion med tydliggörande av processer och struktur. Mycket 
har åstadkommits under året. Byggandet av Kirunas nya 
stadshus pågår enligt plan. Anläggandet av ny infrastruktur 
och saneringsarbetet för nya Kiruna C är färdigställt. Upp-
handlingen av ny räddningstjänst, kulturhus och bostäder 
på skjutbaneområdet är klart. Flytt av kulturbyggnader är 
genomfört. Viktiga detaljplaner är antagna och påbörjade 
samt arbetet med ny översiktsplan för hela Kiruna kom-
mun pågår och är planerad att beslutas politiskt 2018. 

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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STADSOMVANDLINGEN

För perioden visar stadsomvandlingen ett plusresultat på 
37,7 mnkr och en årsprognos på 7 mnkr vilket kommer att 
tillföras stadsomvandlingens egna kapital för framtida kost-
nader. Överskottet beror främst på att kommunen erhållit 
intäkter på 8 mnkr som en följd av indexuppräkning av den 
fordran kommunen har mot LKAB som avser GP2-ersätt-
ningen, erhållit 5,5 mnkr för konstnärlig utsmyckning av 
nya stadshuset samt på ej periodiserade intäkter från LKAB 
som avser personella merkostnader, köpta externa tjänster, 
busstransfer och stora arkivet i nuvarande stadshus. 

Periodens händelser kan sammanfattas i en del punkter:

•  Byggandet av Kirunas nya stadshus fortgår enligt plan

•  Ny realistisk byggtidplan för nya Kiruna är framtagen och 
presenterad

•  Markanvisningsavtal för kvarter 6 är skrivet 

•  Avsiktsförklaring för kvarter 7 är klart

•  Anläggandet av ny infrastruktur (VA-fjärrvärme, IT etc) 
för nya Kiruna C området är färdigställt

•  Detaljplaner för GP2 etapp 2 och 3 är påbörjade

•  Detaljplanearbetet för ny gymnasieskola, grundskola, 
simhall mm. är påbörjat

•  Detaljplanen för volymhandelsområdet i nya Kiruna är 
påbörjad 

•  Detaljplanen för ny räddningstjänst har vunnit laga kraft

•  Avsiktsförklaring med LKAB om exploatering av kvar-
ter 4 och 9 är klar och arbete med exploateringsavtal för 
kvarter 4 pågår

•  Flytt av kulturbyggnader genomfört

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kultur- och utbildningsnämnden visar ett periodresultat på 
-0,5 mnkr (3,9) och årsprognosen ett underskott på -5,2 
mnkr (0). Främsta orsaken till prognosen för årets under-
skott är från för- och grundskolor i byarna, Högalid 7-9 
och extraordinära stödåtgärder. Prognosen är dock osäker 
då många interna budgetposter varierar stort åt båda hållen 
(negativt och positivt) år 2017.

Inför läsåret har grundskolans enheter utmanats beträffan-
de bemanning av behörig och utbildad personal för utbild-
ning och undervisning. Situationen har lett till förändring-
ar såsom exempelvis att eleverna i år 6 vid Jukkasjärvi skola 
fått utbildning vid Högalidskolan för att kunna tillgodose 
elevernas rätt till utbildning.

Projektledare Konstmuseum i norr har gått över till inten-
dent i kommunalförbundet som kommer att driva den per-
manenta verksamheten i Länskonstmuseet. Rekrytering av 
chef för konstmuseet har påbörjats. 

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden visar på ett periodresultat på -5  mnkr 
(-11,3) och en årsprognosen på -5,2 mnkr (-4). Främst 
beror underskottet på höga kostnader för försörjningsstöd 
och hemtjänst. 

Förvaltningen har jobbat en hel del med att försöka skapa 
trygghet och kvalitet för både personal och brukare. Fler 
ordinarie sjuksköterskor har varit i tjänst under somma-
ren vilket gett möjlighet till bättre handledning och stöd 
till vikarier. En sjuksköterska har också arbetat med direkt 
handledning på plats inför sommaren för att lära vikarier 
hur man t ex tvättar, matar och bemöter brukaren. Per-
sonal på Movägens vård- och omsorgsboende har arbetat 
fram ett utbildningsmaterial om basal omvårdnadsteknik 
och har under våren även utbildat personal på övriga verk-
samheter. Ett eftertraktat arbete som fortsätter under hös-
ten. Personal på HVB hemmen har tillsammans med de 
ensamkommande barnen arbetat med värdegrundsfrågor 
på temaveckor och haft öppet hus. 

Ett aktivt arbete har pågått för att använda ny teknik bland 
annat vid möten, utbildningar, uppföljningar av ärenden 
och vårdplaneringar för att minimera resandet.  Cyklar och 
el-cyklar har köpts in och inom vissa verksamheter jobbar 
man aktivt med att lära brukarna åka buss istället för taxi.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden redovisar ett periodresultat på 
2,5 mnkr (0,9) och en årsprognos på 1 mnkr (0). Över-
skottet kan förklaras med att faktureringar som inte 
hunnits med under slutet av 2016 bokförts på 2017, att 
bygglovskontoret inte behöver använda konsulter för att 
klara verksamheten, nya faktureringsrutiner på miljökon-
toret samt att räddningstjänstens förebyggande arbete visar 
resultat, inga kostnadskrävande olyckor har inträffat under 
perioden samt några vakanta tjänster som ej tillsatts under 
året. Här kan en slutlig reglering av kostnaderna för bran-
den på Kiruna avfallsanläggning i juni 2017 förändra läget 
på årsbasis. 

Händelse under året är att överklagan av ny detaljplan för 
området där den nya brandstationen skall ligga avslogs och 
i april tar arbetet med bygget ny fart. En annonskampanj 
tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län har ut-
förts i syfte att klargöra vilka regler som gäller för byggna-
tion av båthus.

SKL: s nöjd kund- mätning ”Öppna jämförelser” visar på 
att förvaltningen och dess tre avdelningar uppvisar goda 
resultat. Bland annat visar mätningen att bygglovskontoret 
i Kiruna är den organisation som gör den största förbätt-
ringen i riket i jämförelse med föregående mätning. 

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämnden redovisar ett periodunderskott 
på -1,5 mnkr (-1,5) och en årsprognos på -1,6 mnkr (-2,3).

Årets arbete domineras av åtgärder utifrån länsstyrelsens 
och kommunens revisorers rapporter samt av arbetsmiljö-
åtgärder. Ny personal har anställts och i samverkan med 
Kirunahälsan har ett arbete utförts i syfte att förbättra ar-
betsmiljön på expeditionen. 

Ett antal åtgärder har genomförts i syfte att rekrytera gode 
män och förvaltare. Utbildningar för nya och sedan tidiga-
re engagerade gode män har genomförts. 

Överförmyndarnämndens expedition har omorganiserats 
från ekonomiavdelningen till Miljö- och byggnadsförvalt-
ningen från och med 1 augusti.

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

BEFOLKNING

Befolkningen i kommunen 30 juni 2017 uppgick till to-
talt 23 210 medborgare (23 185). Det är en ökning med 
25 personer. Vi har haft en positiv utveckling med födel-
seöverskott varje år men för perioden var den negativ för 
kommunen och för nästan hela länet förutom för Överka-
lix som hade +1. Flyttningsnettot var positivt för perioden 
med +25 medborgare.
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DRIFTSREDOVISNING (tkr)

   Utfall  Period Avvikelse Årsbudget Årsprognos Avvikelse
Nämnd/styrelse Intäkt Kostnad Netto Budget Period Netto  Helår

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunrevision 0 -542 -542 -1 204 662 -1 806 -1 806 0

KOMMUNSTYRELSE        
 - Stadsbyggnadsförvaltning 18 663 -42 530 -23 867 -27 006 3 139 -37 277 -35 477 1 800
    (exkl. Stadsomvandlingen) 

 - Kommunkontor 34 881 -277 447 -242 566 -236 559 -6 007 -281 098 -283 098 -2 000
    - Centrala poster 160 -7 763 -7 603 -7 485 -119 -9 341 -9 341 0
    -  Lapplands  

Kommunalförbund 0 -62 173 -62 173 -61 435 -737 -107 075 -107 075 0
    -  Uppdrag Fritid 922 -9 501 -8 579 -8 106 -473 -17 259 -17 259 0
    -  Uppdrag 

Kommunala fastigheter 8 570 -94 288 -85 718 -85 383 -334 -28 762 -28 762 0
    -  Uppdrag Gatu/VA/Park 9 695 -31 562 -21 867 -22 116 249 -33 296 -33 296 0

SUMMA 53 544 -319 977 -266 432 -263 565 - 2 868 -318 375 -318 575 -200 
KOMMUNSTYRELSE

KULTUR- &  
UTBILDNINGSNÄMND 27 442 -337 146 -309 704 -309 165 -539 -508 578 -513 828 -5 250

SOCIALNÄMD 67 442 -429 567 -362 125 -357 124 -5 001 -557 017 -562 239 -5 222

MILJÖ- &  
BYGGNÄMND 7 966 -27 853 -19 887 -22 440 2 553 -36 193 -35 193 1 000

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 28 -3 068 -3 040 -1 554 -1 486 -2 340 -3 940 -1 600

VALNÄMND 0 0 0 -67 67 -100 -100 0

SUMMA 156 422 -1 118 153 -961 730 -955 119 -6 613 -1 424 409 -1 435 681 -11 272 
VERKSAMHETER

FINANS   995 676 -45 302 950 374 963 166 -12 792 1 437 219 1 451 757 14 538 

SUMMA TOTALT 1 152 098 -1 163 455 -11 356 8 048 -19 405 12 810 16 076 3 266  
      
STADSOMVANDLING 61 784 -24 035 37 749 0 37 749 0 7 000 7 000

SUMMA TOTALT INKL 1 213 882 -1 187 490 26 392 8 048 18 345 12 810 23 076 10 266 
STADSOMVANDLING
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INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

 Utfall Års- *TA Pågående Summa  
Styrelse/Nämnd jan-aug budget  arbeten budget Årsprog. Avvikelse

       

KOMMUNSTYRELSEN       

 -Kommunkontoret 71 764 78 614 136 800 7 568 222 982 168 942 54 040

 -Stadsbyggnadsförvalningen 1 114 3 758  1 392 5 150 1 950 3 200

 - Uppdragsverksamhet  
Kommunala fastigheter 33 065 60 781  21 379 82 160 56 913 25 247

 - Uppdragsverksamhet  
Gatu/VA/Park 86 565 157 311  50 328 207 639 120 000 87 639

 - Uppdragsverksamhet  
Fritid 9 664 26 390  9 411 35 801 12 137 23 664

KULTUR- OCH  
UTBILDNINGSNÄMND 3 153 25 782  13 353 39 135 12 812 26 323

SOCIALNÄMND 293 3 168  2 677 5 845 4 645 1 200

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 155 3 047  1 593 4 640 4 640 0

SUMMA  
NETTOINVESTERINGAR 205 772 358 851 136 800 107 701 603 352 382 039 221 313

*TA = Tilläggsbudget

Investeringar
Investeringsverksamhetens utfall är för perioden 205,8 mnkr. Detta motsvarar cirka 34,1% av den totala  
investeringsbudgeten, vilken efter ombudgetering för pågående arbeten och tilläggsanslag uppgår till 603,4 mnkr. 
I prognosen antas en upparbetad investeringsvolym vid årets slut som uppgår till 382 mnkr.  
Om hela investeringsvolymen upparbetas kommer investeringarna inte att egenfinansieras fullt ut vid årets slut.

DELGIVNING AV ANVISADE MEDEL PER 2017-08-31
TILLÄGGSBUDGETERINGAR I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Investering (kr)

§ 12 Länskonstmuseum 72 000 000

§ 12 Funktioner nya stadshuset 18 000 000

§ 27 Nytt vård o omsorgsboende  
 Termiten 1 1 800 000

§ 52  Gironet 45 000 000

SUMMA 136 800 000

Kommunstyrelsens oförutsedda,  
kostnadsställe 905101 (kr) (forts.)

§ 117 Färja, Isosaariekonomiska förening 100 000

§ 118 Kulturområde Pingisjärvi, Isosaari 250 000

§ 128 Ny dataskyddsförordning 50 000

§ 137 GK Norra norden 12 000

§ 138 Iskalla ryttare 106 000

§ 140 SM Ung företagsamhet 7 945

§ 141 Workshop framtidscenario 26 000

§ 102 Utvecklingsplan Luossa/Matojärvi 200 000

§ 109 Fördjupad kartläggning VA 300 000

§ 190 Beach/vollebollplan 250 000

SUMMA 1 601 945

 Budget 3 000 000

 Återstår 1 398 055

Kommunstyrelsens oförutsedda,  
kostnadsställe 905101 (kr)

§ 347 ABI-kontor 50 000

§ 22 Leda och styra 88 000

§ 83 Mobiltäckning på länsnivå 42 000

§ 84 Eurosuando ekonomiska förening  100 000

§ 90 Idétävling InUngIn 20 000

Investeringsredovisning, Stadsomvandling (tkr)

 Utfall Års- *TA Pågående Summa  
 jan-aug budget  arbeten budget Årsprog. Avvikelse

 
Stadsomvandlingen 56 957 410 549  205 774 616 323 153 000 463 323

SUMMA  
NETTOINVESTERINGAR 56 957 410 549 0 205 774 616 323 153 000 463 323

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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Kiruna kommun har under första halvåret 2017 fortsatt 
fokuserat mycket på både stadsutveckling och har börjat 
planera den kommande flytten av stadshuset. En integra-
tionsenhet startade upp i början på året och en omorgani-
sation där integrationsenheten flyttade från personalavdel-
ningen till stadsbyggnadsförvaltningen skedde 1 maj 2017. 
På grund av minskat antal asylsökande ensamkommande 
ungdomar har Kiruna kommun minskat på HVB-hem-
men som öppnade hösten 2015. Inga uppsägningar har 
skett då kommunen till viss del har kunnat omplacera 
medarbetarna internt.

ANTAL ANSTÄLLDA

Kiruna kommun hade 1740 personer som hade en tillsvi-
dareanställning den 30 juni 2017. Av det 1740 personerna 
var det 1476 kvinnor och 264 män.

Vid samma tidsperiod 2016 hade kommunen 1692 perso-
ner som hade tillsvidareanställning. Antalet tillsvidarean-
ställda har ökat med 48 medarbetare då vi jämför 2017 
med 2016. 

Kiruna kommun hade 234 personer med en visstidsanställ-
ning den 30 juni 2017. Av de 234 personerna var det 178 
kvinnor och 56 män. Vid samma tidsperiod 2016 hade 
kommunen 243 personer som hade en visstidsanställning. 
Visstidsanställningarna har därmed minska med 9 personer 
till 2017. 

OBLIGATORISK REDOVISNING AV  
SJUKDOMSRELATERAD FRÅNVARO 

I delårsbokslut och årsredovisning redovisas sjukstatistik 
för kommunens tillsvidareanställda i den form som Sve-
riges kommuner och Landsting fastställt som mall. Statis-
tiken innefattar all frånvaro i förhållande till tillgänglig ar-
betstid, det vill säga tid som arbetsgivaren kunnat påverka.

PERSONALBERÄTTELSE
För tidsperioden januari till juni 2017 var den totala sjuk-
frånvaron i procent av arbetstiden 6,7 %. Det är en ökning 
från 2016 då siffran var 6 % under samma tidsperiod. Det 
är främst i åldersgruppen 29 år och yngre där det är en 
ökning medan gruppen 50 år och äldre har minskat. I di-
agrammet nedan kan man se hur den totala sjukfrånvaron 
i procent av arbetstid har förändrats de senaste fyra åren.

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

Total sjukfrånvaro i %  
av överenskommen arbetstid per ålder och kön

  Januari-juni 2017

Total sjukfrånvaro 6,7%

Sjukfrånvaro > 60 dagar 52,46%

Sjukfrånvaro, kvinnor 7,2%

Sjukfrånvaro, män 4,2%

Sjukfrånvaro i åldersgrupp 29 år och yngre 7,7%

Sjukfrånvaro i åldersgrupp 30-49 år 6,2%

Sjukfrånvaro i åldersgrupp 50 år och äldre 6,9%

TOTAL SJUKFRÅNVARO AV ÖVERENSKOMMEN  
ARBETSTID, JANUARI-JULI, RESPEKTIVE ÅR (%)

6,2
6,0

7,0
6,7

2014 2015 2016 2017
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7

5

Den totala sjukfrånvaron har under första halvåret 2017 
ökat med 0,7 % jämfört med 2016.

HÅLLBART ARBETSLIV

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för anställda som 
inte klarar sitt arbete på grund av orsaker som kan hänfö-
ras till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar sitt 
arbete ska, om möjligt rehabiliteras så att de i första hand 
kan återgå till ordinarie arbete, i andra hand beredas andra 
arbetsuppgifter eller omplaceras.

Rehabiliteringsarbetet pågår kontinuerligt i verksamhe-
terna, där närmsta chef har rehabiliteringsansvaret. Che-
ferna har möjlighet att ta hjälp i rehabiliteringsarbetet av 
företagshälsovård och rehabiliteringshandläggare. Under 
våren 2017 har fokus varit att utbilda chefer i den nya AFS 
2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö samt ut-
bildning i rehabilitering.
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Andelen tillsvidareanställda som inte har någon sjukdag 
under perioden januari till juni har gått ner från 43 % till 
42,7 %.

FRISKVÅRD

Kiruna kommun arbetar aktivt med friskvård för medarbe-
tarna. Friskvårdens arbete handlar om att främja hälsan hos 
medarbetarna för att dessa ska kunna behålla fysiskt, psy-
kiskt och socialt välbefinnande. Friskvården är en viktig del 
i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Fortsatt har Kiruna 
kommuns medarbetare s k fri friskvård, det vill säga att de 
kan träna obegränsat på de anläggningar som Kiruna kom-
mun har avtal med. Dessutom genomförs olika friskvårds 
aktiviteter där medarbetare erbjuds delta både i grupp och 
individuellt. Regelbundet sker också tävlingar eller utlott-
ningar med olika priser till de som deltar.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Inom Kiruna kommun beräknas cirka 220 personer att gå 
i ålderspension under de närmaste fem åren vilket medför 
stora rekryteringsbehov. Fokus i Kiruna kommunen har 
under de senaste åren varit på att försöka förbättra möjlig-
heterna att rekrytera och behålla personal. 

De förvaltningar med äldst personal finns inom Socialför-
valtningen och Kultur- och utbildningsförvaltningen där 
också flest pensionsavgångar kommer att ske. 

Kompetensörjning innebär inte bara att rekrytera ny perso-
nal utan också behålla den personal som redan är anställd 
inom kommunen. Genom att arbeta för ett gott ledarskap, 
gott medarbetarskap och goda möjligheter till utveckling 
och god hälsa har Kiruna kommun goda förutsättningar 
för att få medarbetare som trivs och stannar kvar inom 
kommunen. 

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING (mnkr)

ÅRSPROGNOS KOMMUN EXKLUSIVE STADSOMVANDLING (mnkr)

  Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall

  2017 2017 2017 2016

Verksamhetens intäkter   327,7 328,2 0,5 288,4

Verksamhetens kostnader   -1 713,1 -1 719,1 -6,0 -1 681,3

Avskrivningar/Nedskrivningar  -79,8 -68,4 11,4 -68,0

Verksamhetens nettokostnader  -1 465,2 -1 459,2 5,9 -1 460,9

Skatteintäkter   1 356,0 1 357,0 1,0 1 331,0

Statsbidrag   126,1 123,0 -3,0 142,5

Finansiella intäkter  26,4 8,4 -17,9 13,8

Finansiella kostnader  -30,5 -13,1 17,4 -19,1

Resultat före extraordinära poster  12,8 16,1 3,3 7,3

Extraordinära poster     0,0 0,0
     

Årets resultat  12,8 16,1 3,3 7,3

Nettokostnadsandel i %  98,9 98,6  99,1

Kommunens redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal  
redovisning (RKr). Kommunen har inte ändrat några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2014.

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

   Kommunen exkl 
 Kommunen stadsomvandling Stadsomvandling

  Utfall   Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
  170831 160831 170831 160831 170831 160831 2016

Verksamhetens  
intäkter Not 1 255,6 233,7 193,8 197,0 61,8 36,7 36,1

Verksamhetens  
kostnader Not 2  -1 170,2 -1 143,7 -1 146,2 -1 117,5 -24,0 -26,1 -42,1

Avskrivningar/ 
Nedskrivningar  -46,1 -46,8 -46,1 -46,8   

Verksamhetens  -960,6 -956,8 -998,4 -967,4 37,7 10,6 -6,5 
nettokostnader

Skatteintäkter Not 3 909,4 889,9 909,4 889,9   

Statsbidrag Not 3 80,6 101,0 80,6 101,0   

Finansiella  
intäkter  5,7 10,3 5,7 10,3   

Finansiella  
kostnader  -8,6 -10,2 -8,6 -10,2   

Resultat före  26,4 34,3 -11,4 23,7 37,7 10,6 -6,5 
extraordinära 
poster

Extraordinära 
poster Not 4 0,0 0,0    

Årets resultat  26,4 34,3 -11,4 23,7 37,7 10,6 -6,5

Nettokostnads-  97,0 96,6 100,8 97,6    
andel i %
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FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

BALANSRÄKNING (mnkr)

 Kommunen inkl stadsomvandling 

 

   170831 160831 Helår 2016

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar   0,2 0,5 0,2

Materiella anläggningstillgångar   1 999,5 1 724,4 1 864,2

Finansiella anläggningstillgångar  Not 1 2 765,1 2 802,7 2 859,0

Summa anläggningstillgångar   4 764,8 4 527,6 4 723,3

Omsättningstillgångar    

Varulager/Förråd   0,3 0,3 0,3

Fordringar  Not 2 10,1 31,5 75,2

Kortfristiga placeringar   0,0 400,0 0,0

Kassa och bank   137,0 8,7 18,6

Summa omsättningstillgångar   147,4 440,4 94,2

Summa tillgångar    4 912,2 4 968,0 4 817,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital  Not 3 3 429,2 3 436,3 3 402,8

Varav årets resultat   26,4 34,3 0,8

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och     

liknande förpliktelser   68,8 66,6 35,5

Avsättning för återställande av deponi   2,3 11,3 2,3

Summa avsättningar   71,1 77,9 37,8

SKULDER

Långfristiga skulder   1 127,8 1 222,8 1 027,8

Kortfristiga skulder  Not 4 284,1 231,0 349,1

Summa skulder   1 411,9 1 453,7 1 376,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   4 912,2 4 968,0 4 817,5

Ansvarförbindelse pensioner, löneskatt   519,0 541,0 531,0
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING (mnkr)

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER  170831 160831 Helår 2016

 Intäkter 193,8 197,0 288,4

 Stadsomvandling 61,8 36,7 36,1

 Summa verksamhetens intäkter 255,6 233,7 324,5

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

 Kostnader -1 146,2 -1 117,5 -1 681,3

 Stadsomvandling -24,0 -26,1 -42,1

 Summa verksamhetens kostnader kommunen -1 170,2 -1 143,7 -1 723,4

NOT 3  SKATTEINTÄKTER,  
GENERELLA BIDRAG OCH UTJÄMNING

 Kommunalskatt 909,4 889,9 1 334,8

 Slutavräkning justering 0,0 0,0 1,0

 Skatteavräkning innevarande år prognos 0,0 0,0 -4,8

 Summa skatteintäkter 909,4 889,9 1 331,0

 Strukturbidrag 73,1 73,4 118,7

 Regleringsbidrag -0,2 -0,5 -0,8

 Kommunal fastighetsavgift 33,0 28,4 42,6

 Inkomstutjämningsavgift -7,7 -14,1 -21,2

 Utjämningsavgift LSS 0,1 -1,7 -2,5

 Kostnadsutjämningsavgift -28,8 -29,1 -43,7

 Generella bidrag från staten 11,1 44,7 49,3

 Summa generella bidrag och utjämning 80,6 101,0 142,5

NOT 4 EXTRAORDINÄRA POSTER

 Inlösen av pensionsskuld 0,0 0,0 0,0

 Löneskatt Inlösen av Pensionsskuld 0,0 0,0 0,0

   0,0 0,0 0,0

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

NOTER TILL BALANSRÄKNING (mnkr)

NOT 1 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 170831 160831 Helår 2016

 Aktier o andelar i koncernen 31,0 31,0 31,0
 Placeringar 0,0 0,0 0,0
 Övriga aktier andelar o värdepapper 25,5 22,6 25,5
 Placeringar framtida pensionsutbetalningar 0,0 0,0 0,0

 Summa värdepapper och andelar 56,5 53,6 56,4

 Lån till koncernföretag 405,5 354,7 399,5
 Långfristiga fordringar 2 303,1 2 394,4 2 403,1
  
 Summa finansiella anläggningstillgångar 2 765,1 2 802,7 2 859,0

NOT 2 FORDRINGAR 

 Kommunen 10,1 31,5 75,2
 Stadsomvandling 0,0 0,0 0,0

 Summa fordringar 10,1 31,5 75,2

NOT 3 EGET KAPITAL 

 Ingående eget kapital 3 402,8 3 402,0 3 402,0
 Periodens resultat kommun -11,4 23,7 7,3
 Periodens resultat Stadsomvandling 37,7 10,6 -6,5

 Utgående eget kapital 3 429,2 3 436,3 3 402,8

      
 
   

NOT 4 KORTFRISTIGA SKULDER 170831 160831 Helår 2016

 Kommunen 284,1 231,0 
  Stadsomvandlingen  0,0 0,0
 Summa kortfristiga skulder  284,1 231,0 0,0

AVSÄTTNING TILL RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)

Ingående balans 2016 36,1
Använt 2016 0

Utgående balans 36,1

Ingående balans 2017 36,1
Använt 2017 0

Utgående balans 2015 36,1

Av årets egna kapital uppgår Stadsomvandlingen till 2 829,7 mnkr
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FINANS
Drift (tkr)

  Utfall Budget Prognos Utfall
  perioden helår helår helår 2016

Intäkter  995 676 1 508 424 1 489 800 1 487 333

Kostnader  -45 302 -71 205 -38 044 -56 908

Nettokostnader  950 374 1 437 219 1 451 756 1 430 425

Skattemedel  963 166 1 437 219 1 437 219 1 403 774

Resultat  -12 792 0 14 538 26 651

Verksamhet (tkr)

 Utfall föregående Utfall Budget Diff utfall/ Budget  Prognos Avvikelse/
 år, perioden perioden perioden budget helår helår budget

Skatt 889 868 909 391 909 678 -287 1 355 987 1 357 002 1 015

Statsbidrag 101 029 80 599 84 088 -3 490 126 083 123 035 -3 048

Finansnetto 273 2 815 2 682 133 -4 023 -3 297 726

Pension/försäkringar -35 712 -35 465 -26 309 -9 156 -27 829 -25 552 2 277

Kalk kostn/kaptj 0 0 0 0 -11 444 0 11 444

Sem- & Ö-tid skuld 1 536 -2 015  -2 015   0 

Lönerevision 0 0 0 0 -64 0 64

Borgen 11 1  1 0 0 0 

Centrala kontot 75 -603 -577 -26 -1 491 -1 491 0 

Reavinst 1 184 2 060  2 060  2 060 2 060

Integration/Flyktingmedel  -716   0 0 0

 958 266 956 067 969 563 -12 781 1 437 219 1 451 756 14 538

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

FINANSFINANS
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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 kommunal-
lagen, av sakkunniga biträden i sitt revisionsarbete. I Kiru-
na anlitar revisorerna efter upphandling PwC Kommunal 
Sektor som biträden.

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 kommu-
nallagen 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 årli-
gen i en revisionsplan. Arbete och granskningar som hittills 
slutförts, f n pågår eller planeras under år 2017 är;

•  Löpande granskning

•  Verksamhetsbesök och dialoger med  
verksamhetsföreträdare

•  Granskning av intern kontroll i redovisning, väsentliga 
system och rutiner

•  Avvikelsehantering och förbättringsarbete inom  
äldreomsorgen

KOMMUNREVISION

•  Uppföljande granskning avseende räddningstjänsten

•  Attraktiv arbetsgivare

•  Samverkan avseende personer med psykisk funktions-
nedsättning

•  Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, 
inkl resursfördelning (förstudie)

•  Intern kontroll och ändamålsenlighet avseende  
föreningsbidrag

•  Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande

•  Granskning av delårsrapport per augusti 2017

•  Granskning av årsredovisning 2017

Resultatet av revisorernas granskningar rapporteras löpan-
de till den/de granskade nämnderna i form av slutdoku-
ment med revisorernas bedömningar kompletterat med 
revisionsrapport från de sakkunniga. Utfallet av 2017 
års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisions-
berättelsen som avlämnas i samband med kommunens 
årsredovisning.

BUDGET, UTFALL OCH PROGNOS

Revisorerna ansvarar själva för förvaltningen av sitt uppdrag 
och sina resurser. För år 2017 har revisorerna en budget på 
totalt 1 806 tkr, och utfallet per den 31 augusti är 542 tkr. 
Revisionsåret 2017 löper dock fram till revisionsberättel-
sens avlämnade i april 2018, och ett intensivt gransknings-
arbete kommer att bedrivas under resten av året varför en 
0-prognos för helåret bedöms rimlig.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ORDFÖRANDE
Roger Aitomäki (C) 

VICE ORDFÖRANDE
Sören Sidér  (SJVP)
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Drift (tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2016

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -542 -1 204 -1 806 -1 806 -1 571

Nettokostnader -542 -1 204 -1 806 -1 806 -1 571

Skattemedel 1 204 1 204 1 806 1 806 1 806

Resultat 662 0 0 0 235

Verksamhet (tkr)

 Utfall föregående Utfall Budget Avvikelse  Budget  Prognos Avvikelse/
 år, perioden perioden perioden utf./budget helår helår budget helår

Revision 534 542 1 204 662 1 806 1 806 0

 534 542 1 204 662 1 806 1 806 0

KOMMUNREVISION forts.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNLEDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande or-
gan, ”kommunens riksdag”, och beslutar i ärenden av prin- 
cipiell 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. Kommunsty-
relsen har två förvaltningar, kommunkontoret samt stads-
byggnadsförvaltningen.

På kommunkontoret är kommunens strategiska led-
nings-, styrnings-, och uppföljningsfunktioner med dess 
avdelningar ekonomi-, IT-, kansli-, personalavdelning 
samt bad- och sporthall. Här finns även styrningen av den 
kommunala uppdragsverksamheten för fritid, fastigheter, 
gatu och park samt VA inom kommunens bolag Kiru-
nabostäder AB och Tekniska Verken i Kiruna AB. Hu-
vuddelen av kommunkontorets verksamhet är ett stöd för 
övriga förvaltningar men inrymmer även koncernöver-
gripande samordning av kommunikations-, näringslivs-, 
minoritetsspråks- och tillgänglighetsfrågor.

På stadsbyggnadsförvaltningen finns kommunens mark- 
och exploateringsavdelning, planavdelning, tillväxtav-
delningen och förvaltningsstab. Förvaltningens gemen-

ORDFÖRANDE
Kristina Zakrisson (S)

ANDRE VICE ORDFÖRANDE
Stefan Sydberg (M)

BITRÄDANDE KOMMUNCHEF
Mats Dahlberg

FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE
Niklas Sirén (V)

KOMMUNCHEF
Peter Niemi

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej  

uppfyllt

Kommunkontorets roll är tydlig x

Fortsatt vädegrundsarbete x

Införande av E-förvaltning påbörjad x

Etablerad struktur för kompetens-

försörjning
x

Etablerad struktur för kompetens-

utveckling
Påbörjat

Måluppfyllelse  
Kommunkontorets ledningsfunktion

samma uppdrag är att genom en flexibel och långsiktig 
plan- och markberedskap leda och skapa förutsättningar 
för en attraktiv och hållbar stads- och landsbygdsutveck-
ling för boende, besökande och verksamma i Kiruna kom-
mun. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRETS HÄNDELSER

Kommunen blev återigen uppmärksammad för att vi är har 
flest heltidsanställda samt högst andel heltider av Sveriges 
alla kommuner. 

En mindre omorganisation är genomförd då arbetsmark-
nadsenheten och den nybildade integrationsenheten över-
fördes till tillväxtavdelningen på stadsbyggnadsförvaltning-
en den 1 maj.

Verkställigheten av kommunens antagna strategi för 
e-tjänster är påbörjad vilket ska leda till ökad service och 
tillgängligheten för kommunens invånare.

Processen för ny räddningstjänst, badhus, grundskola, 
gymnasium och ersättningslokaler för folketshus, ungdo-
mens hus och stadsbiblioteket pågår. Upphandling av K5 
(kulturhus/Folketshus) samt ny räddningstjänst/garage för 
skolan är genomförda med byggstart år 2018. En förstudie 
för nytt badhus är genomförd.

En utvecklingsplan för Luossavaara/Matojärvi är antagen 
som en inriktning på utvecklingsarbetet vilket har fokus på 
friluftsliv och idrott för invånare, besökare och näringsliv.

Gironet har under sommaren byggt ut fibernätet i stora 
delar av centrala Kiruna och kommunen har tillsammans 
med Tekniska verken i Kiruna AB infört gemensamma 
funktioner för kundtjänst/växel och inköp.

EKONOMIAVDELNINGEN

Ekonomiavdelningen har nu bemannat varje post och ut-
vecklingsarbetet kan gå igång igen. Målen för året är att 
utveckla ekonomisystemet Agresso till full potential samt 
att fortsätta dokumentera processer, rutiner för att förenkla 
och säkerställa internkontrollen.

Avdelningen har haft Överförmyndarexpeditionen perso-
nal stationerade under sig vilka nu har omorganiserats över 
till Miljö och byggnadsförvaltningen från 1 augusti.

IT-AVDELNINGEN

IT-drift har haft fortsatt fokus på våra verksamhetsproces-
ser med ett nytt verksamhetsledningssystem samt vidareut-
veckling av kommunens servicedesk genom utbildning och 
förädling av befintliga processer för bland annat beställning, 
ändringshantering och felhantering.

IT-infrastruktursidan har arbetat med att förbättra Lapp-
lands kommunalförbunds infrastruktur med stabilare och 
robustare nätverk. Kommunen och Lapplands kommu-
nalförbund har köpt in nya brandväggar som ger en lägre 
kostnad och bibehåller önskad diversitet och redundans. 
Gironet samt nuvarande infrastruktur dokumenteras för att 
underlätta och förkorta ledtider vid problem och leverans 
av tjänster.

IT-service har fortsatt arbetet med samverkan kring växel 
tillsammans med Jokkmokk och Gällivare och Pajala har 
anslutit till samarbetet. Fortsatt förändringsarbete kring 
kommunens nya kundtjänst och omstrukturering inför nya 
Stadshuset, inklusive frontdeskfunktion. 

Fortsatt utbyggnad av Gironet och ytterligare 1200 nya 
hushåll ansluts under byggsäsongen. Västra industriområdet 
byggs ut till en svartfiberzon där operatörer kan hyra fiber av 
Gironet och erbjuda olika tjänster till anslutna företag. En 
fiberringar byggs runt Kiruna C för redundanta förbindelser 
och ökad tillgänglighet. I flera byar görs samförläggningar 
av fiber med bl a Vattenfall vilket sänker kostnaderna för 
utbyggnaden av Gironet. Migrering av det gamla stadsnätet 
till Gironet pågår och enligt plan ska detta arbete vara klart 
vid årsskiftet.

Åtgärder i Gironets kommunikationsutrustning har utförts 
för att möjliggöra TV-tjänster i nätet och två tjänsteleveran-
törer erbjuder TV (IPTV) i Gironet. Nytt avtal har teck-
nats med Boxer och de kommer erbjuda sina tjänster under 
hösten i Gironet ytterligare några större tjänsteleverantörer 
tillkommer under hösten.

KOMMUNKANSLIET

Avdelningens förändringsarbete har varit fokuserat på pro-
cessledning för utveckling av e-tjänster samt omvärldsanalys 
och planering inför en omfattande uppgradering av kom-
munens koncernövergripande verksamhetssystem för diarie-
föring.

Verksamhetsutveckling pågår för att förtydliga gränssnitten 
mellan kommunkontoret och de uppdragsverksamheter 
som utförs av Kirunabostäder AB och Tekniska verken i Ki-
runa AB. Inom området fritid har nya riktlinjer utarbetats 
för bland annat föreningsbidrag, sponsorreklam på kommu-
nala anläggningar samt byte av arenanamn.

För att stärka minoritetsspråken och synliggöra språken i 
samhället har fasadsskyltning på minoritetsspråk på kom-
munala anläggningar inletts.

Kommunikationsenheten

Teknisk och driftsmässig uppgradering av webbverktyget 
Episerver för domänen kiruna.se, inklusive 9 underwebbar, 
redaktörsutbildning är genomförd och en genomgång av 
innehåll.

En kommunikationsplanering och rekryteringskampanj 
för lärare har genomförts.

Inköpsenheten

Enheten har förstärkts med ytterligare en inköpare för att 
möta det ökade och ökande behovet av inköpskompetens, 
inte minst i stadsomvandlingsprocessen.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

PERSONALAVDELNING

Rehabiliteringsutbildning har genomförts för alla chefer 
inom kommunkoncernen samt en central introduktion för 
nyanställda inom Kiruna kommun. 

Ett aktivt arbete har genomförts med hälsofrämjande arbete 
och rehabilitering genom exempelvis utbildningar för che-
fer, se över och uppdatera relevanta dokument, information 
ute på arbetsplatser m.m. 

Bemanning- och rekryteringsenheten har arbetat med att 
strukturera och hitta rutiner för de drygt 500 sommarvika-
rier som Kiruna kommun behöver varje år och sommaren 
har varit en av de lugnaste på många år ut bemanningssyn-
punkt. 

BADHUS OCH SPORTHALL

Verksamheten har startat ett nytt koncept för vattenträ-
ning. Abisko badhus är tillbaka i kommunal drift. Kare-
suando badhus drivs av Karesuando Hembygdsförening, 
badet har under våren haft en del tekniska problem vilket 
inneburit att det varit kallt i bassängen och bassängutrym-
mena, KBAB arbetar med att åtgärda problemen.

Under hösten har det förkommit en del driftproblem på 
badet i Svappavaara. Vittangi badhus är det mest besökta 
av baden i byarna men då badet är byggt 1963 innebär det 
att det finns renoveringsbehov.

Sporthallen är otroligt välbesökt av både idrottsutövare 
men även publik vid arrangemang. Den största verksam-
heten bedriver Kiruna Handbolls Klubb. Piltavlorna för 
bågskytte inne i friidrotten har byggts om och förbättras 
och ett friviktsrum är inrättat i anslutning till Actic. Skyt-
tehall 2 hade allvarliga säkerhetsproblem varför hallen mo-
derniseras så att den klarar dagens säkerhetskrav och arbe-
tet beräknas vara klart vid årsskiftet.

UPPDRAGSVERKSAMHETEN  

KOMMUNALA FASTIGHETER

Bergskristallens förskola har färdigställts. Ishallen på Ma-
tojärvi idrottsplats har upprustats, stadionbyggnaden ge-
nomgår en omfattande ombyggnation och vallabodar är 
färdigställda. Raketskolans gymnastiksal har byggts om till 
klassrum. Räddningstjänstens nya byggnad börjar byggas 
under hösten. Därutöver har ett 60 tal mindre investering-
ar pågår eller har slutförts för ca 40 mnkr

Uppsatta mål och förväntningar har i stort sett uppfyllts 
gällande de byggnationer och åtgärder som har varit för 
avsikt att skapa.

UPPDRAGSVERKSAMHETEN 

GATU, PARK

Vintern har varit snörik och vintern 2016/2017 har den 
fallna snön uppmäts till 290 cm vilket är den högst upp-
mätta snömängd de senast 10 åren. April var den snörikaste 
månaden med 86 cm fallen snö vilket ledde till att vårhyv-
lingen senarelades några veckor. Stora temperaturskillnader 
har medfört sandning i större utsträckning. Fördröjning av 
våren och snösmältningen innebar att sandupptagningen i 
Kiruna tätort samt Svappavaara och Vittangi kunde påbör-
jas betydligt senare än normalt.

Växtligheten uppfattas som normal men med en viss för-
skjutning. Under sommaren har ca 75 skolungdomar för-
delade på 3 perioder tagit hand om våra parker och grö-
nområden. Antalet ungdomar är färre än tidigare år vilket 
inneburit att det tagit något längre tid att iordningställa 
områdena. Slyröjning pågår enligt röjningsplan och en ex-
tra satsning kommer under hösten att ske i Svappavaara och 
Vittangi.

Beläggningsarbeten genomförs på Jägaregatan, Österleden, 
Kyrkogatan samt del av gamla Nikkaluoktavägen. Ca 184 
belysningspunkter är utbytta exempelvis på Jägarområdet, 
Luossaområdet, vissa gångvägar och byarna både västerut 
och öster samt längs väg E10 och Nikkaluoktavägen. Ytter-
ligare ca 130 armaturer kommer att bytas ut innan årsskif-
tet. Den nya belysningen ger ett reducerat effektuttag med 
50 % och minskar också serviceintervallerna från 4  000 
timmar till 50 000 timmar.

UPPDRAGSVERKSAMHETEN 

VA/RENHÅLLNING

VA

Ett fåtal haverier har uppstått och ett antal förbättringsåt-
gärder, underhållsarbeten och projekt utförts. Svappavaara 
vattenverk har hat problem då en verksamhet vid flertalet 
tillfällen tagit ut större mängder dricksvatten än vad vatten-
verket har kapacitet för. 

Vid ordinarie provtagning i augusti upptäcktes bakterier i 
dricksvattnet både i Svappavaara och Vittangi. Vattnet be-
dömdes som otjänligt, varvid kokningsrekommendation 
utfärdades och dricksvattentankar utplacerades. Omprov 
visade tjänligt vatten och fel i provtagningskedjan bedöm-
des som sannolik orsak. 

Höga halter zink har uppmäts vid ordinarie provtagning i 
såväl utgående avloppsvatten som slam i mars från Kiruna 
ARV. Stora mängder fett har tillförts Jukkasjärvi ARV och 
orsakat problem.
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Kraftig nederbörd i juli ledde till översvämningar av Torne-
älv och avloppsledningsnätet samt en avloppspumpstation i 
Vittangi överbelastades. Situationen var allvarlig och ledde 
till bräddning samt dygnet runt beredskapsarbete under ca 
en veckas tid. 

Ett antal nyanslutningar, servisbyten och underhållsåtgär-
der har utförts på ledningsnätet, läcksökning har resulterat 
i att flertalet vattenläckor har identifierats och reparerats. 
I Abisko inträffade en stor vattenläcka under påsken. Av-
loppsstopp har inträffat i bl.a. Kiruna, Vittangi, Lainio och 
Karesuando. Vid två separata avloppsstopp på Kiruna in-
dustriområde har olja upptäckts. Omläggning av VA-led-
ningar bl.a. med syfte att minska ovidkommande vatten har 
skett i Kiruna, Vittangi, Karesuando och Masugnsbyn.

Pågående projekt inom VA:

• Kiruna Nytt Vatten: Utbyggnad av kompletterande pro-
cess, byggnation klar 2020.

• Ny vattentäkt, Katterjåkk: Två nya brunnar har driftsatts 
under våren.

• Ny vattentäkt, Björkliden: Anläggande av två nya kom-
pletterande brunnar utreds. 

• Ny högreservoar Björkliden inklusive nytt teknikhus för 
pumpar har anlagts.

• Vattentäkter och verk i byarna: Div. förbättringsarbeten 
främst i Lainio, Lannavaara Västra, Masugnsbyn, Saiv-
omuotka.

• Vattenskyddsområden: Förslag för Suijavaara, Lannavaa-
ra, Nedre Soppero, Parakka och Idivuoma har lämnats in 
till Länsstyrelsen för beslut. Förslag för Björkliden och 
Katterjåkk har varit på samråd. Framtagande av förslag 
för Kiruna C pågår.

• Parakka avloppsrening och vatten: En markbädd inkl. 
pumpstation har anlagts och förbättringar på vattenver-
ket har utförts.

• Förstudie Abisko grundvattentäkt pågår.

• Vittangi avloppspumpstation: En avloppspumpstation 
har bytts ut.

Renhållning

På uppdrag av kommunen har förslag på nya renhållnings-
föreskrifter och ny avfallsplan påbörjats. Förslag på nya 
renhållningsföreskrifter är klara för utställning/samråd. På 
uppdrag utreds även separat insamling av matavfall i Kiru-
na kommun och en miljöstyrande renhållningstaxa. 

En utbyggnad av ÅVC rampen på Kiruna avfallsanläggning 
pågår som möjliggör sortering i fler fraktioner och bättre 
tillgänglighet för kunderna. Intäkterna från debitering av 
överfulla kärl har ökat, vilket sannolikt beror på förbättrad 

rapportering och fakturering. En kärltvätt har köpts in för 
att mot betalning kunna serva kunder med tvättning av av-
fallskärl. 

UPPDRAGSVERKSAMHETEN FRITID

Sedan hösten 2016 har vi en ny entreprenör som ansvarar 
för spårdragning i Kiruna tätort. I byarna ansvarar olika 
föreningar för detta uppdrag. Under mars månad har in-
ventering av skoterleder i östra kommundelen skett. Mo-
tionsspåren i Östra kommundelen har fått ny belysning.

I Luossabacken pågår ett projekt för att skapa mervärde för 
allmänhet, föreningsverksamhet och näringsliv till säsong-
en 2016-2017, samt en bättre familjeprodukt. Renovering 
av befintliga liftar, nya grillplatser, toaletter och ökad nytt-
jande grad av snökanonsystemet. I projektet ligger även en 
investering av ny lift för att öka nyttjandegraden av områ-
det året runt.

Idrottsplats Matojärvi rustas upp med nya lokaler för all-
mänhet och föreningar. Förbättringar i Matojärvi islada för 
målbursförvaring och större ytor vid spelaringången för de 
yngre har upprättats.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Årets viktigaste händelser, exklusive stadsomvandlingen, 
kan sammanfattas i ett antal punkter:

• Arbetet pågår med implementering av ny organisation i 
syfte att på ett effektivt sätt arbeta mot de nya 2020-må-
len som innebär att ha skapat förutsättningar för 1000 
nya jobb, att ha etablerat ett campus Kiruna med minst 
400 heltidsstudenter, att vi ska ha plats för alla och vara 
ett jämställt och inkluderande samhälle

• Arbetsmarknads- och integrationsenheten har flyttats till 
förvaltningen och ingår sedan 1 maj i tillväxtavdelningen

• Ett projekt i syfte att arbeta med platsutveckling tillsam-
mans med Kirunas näringslivsaktörer förbereds och pla-
neras att kunna starta under fjärde kvartalet 

• Arbetet med ny översiktsplan för hela Kiruna kommun 
fortsätter och är planerad att beslutas politiskt 2018

• Arbete med detaljplan för småhustomter i Tuolluvaara 
har påbörjats

• Arbete med detaljplan för villatomter längs Kurravaara-
vägen är påbörjat

• Arbete med detaljplaner och detaljplaneutredningar för 
fritidsbostäder längs Norgevägen pågår

• Arbete med detaljplan och detaljplaneutredningar för 
bostäder i Abisko pågår

• Detaljplanen för Vilan och trafikplatsen vid Karhuniemi 
har vunnit laga kraft

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej  

uppfyllt

IT-drift

TV i Gironet x

IT-service

Service- och bemötandestrategi x

Medarbetarna tar större ansvar över 

sin telefonhantering och kultur
x

Tydligare kundfokus externa x

Fullständig personalstyrka x

Måluppfyllelse IT-avdelningen forts.

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej  

uppfyllt

Sprida och tillgängliggöra kunskap x

Påbörja översyn av verksamhets-

system
x

Arbetsmiljö x

Måluppfyllelse Ekonomiavdelningen

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej  

uppfyllt

IT-drift

IT-utbildning för slutanvändare x

Kompetensutvecklingsplan x

Processer och rutiner x

IT-strategi utifrån E-strategi,  

riktlinjer och policydokument
x

Måluppfyllelse Ekonomiavdelningen

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej  

uppfyllt

Öka kunskapen och verkställighet-

en om inkluderande och jämställd 

arbetsplats/verksamhet

x

Öka kvalitén i beslutsprocessen x

Tydliggöra gränssnitten mellan 

kommun och bolagen
x

Införande av e-förvaltning x

Kommunikationsenheten

Kommunikations-strategi för mål 

2020 färdig
x

Samordnad och effektiv styrning av 

kommunikativa tjänster i kommun-

koncernen

x

Principer för medborgardialog 

förankrade bland förtroendevalda 

och tjänstemän

x

Kiruna.se uppgraderad inklusive alla 

underwebbar 
x

Inköpsenheten

Genomförda internutbildningar för 

kontaktpersoner och beställare
Påbörjat

Genomförda leverantörsdialoger x

Riktlinjer för upphandling av  

entreprenader
Påbörjat

Riktlinjer för miljö-, hållbarhets- 

och sociala krav samt krav på 

syssel-sättningsfrämjande villkor i 

upphandlingar

Påbörjat

Utvecklad framförhållning och 

samverkan vid upphandling
Påbörjat

Måluppfyllelse Kommunkansliet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

• Detaljplanen för Läraren har vunnit laga kraft

• En policy för hastighetsplan för Kiruna kommun är 
framtagen

STADSOMVANDLINGEN

Årets viktigaste händelser för stadsomvandlingen kan 
sammanfattas i ett antal punkter:

• Byggandet av Kirunas nya stadshus fortgår enligt plan

• Ny realistisk byggtidplan för nya Kiruna är framtagen 
och presenterad

• Markanvisningsavtal för kvarter 6 är skrivet 

• Avsiktsförklaring för kvarter 7 är klart

• Anläggandet av ny infrastruktur (VA-fjärrvärme, IT etc) 
för nya Kiruna C området är färdigställt

• Detaljplaner för GP2 etapp 2 och 3 är påbörjade

• Detaljplanearbetet för ny gymnasieskola, grundskola, 
simhall mm. är påbörjat

• Detaljplanen för volymhandelsområdet i nya Kiruna är 
påbörjad 

• Detaljplanen för ny räddningstjänst har vunnit laga 
kraft

• Avsiktsförklaring med LKAB om exploatering av kvarter 
4 och 9 är klar och arbete med exploateringsavtal för 
kvarter 4 pågår

• Flytt av kulturbyggnader genomfört

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
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MÅLUPPFYLLELSE 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ett av förvaltningens mål för 2017 har varit att skriva av-
tal med samtliga exploatörer i stadskärnan, vilket delvis är 
uppfyllt eftersom flera avtal redan är skrivna och diskussio-
ner med de kvarstående exploatörerna fortgår. Förvaltning-
en har under 2017 fortsatt arbetet med att tydliggöra stads-
byggnadsprocessen, inklusive roller och arbetssätt. Arbete 
återstår med att tydliggöra processbeskrivningar och bryta 
ner dessa på avdelningsnivå, varför målet anses som delvis 
uppfyllt. När det gäller målet med strategiska detaljplaner 
och avtal för utveckling och avveckling så anses det vara 
uppfyllt. Avseende målen för uppdaterade stöd- och servi-
cesystem, bostadsförsörjningsprogram och tillväxtstrategi 
så är dessa ej uppfyllda, vilket även gäller för målet att all 
statistik ska vara könsuppdelad där så är möjligt.

EKONOMI

KOMMUNKONTORET

Personalavdelningen har ett underskott på ca 3 mnkr bland 
annat på grund av prishöjningar av moduler till PA-lö-
nesystem, företagshälsovården, friskvårdsersättningar då 
kostnaderna inte är fördelade på verksamheterna samt be-
mannings- och rekryteringsenheten då de varit tvungna att 
flytta p g a ”sjukt hus”.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

När det gäller det ekonomiska resultatet för perioden 
2017-01-01 t.o.m. 2017-08-31 så redovisar förvaltningen 
ett plusresultat på drygt 3,1 mnkr. Det positiva resultatet 
beror främst på att försäljningen av mark har varit större 
än budgeterat. De största budgetavvikelserna när det gäller 
kostnader har varit kollektivtrafiken i tätorten och glesbyg-
den som bägge har blivit dyrare än budgeterat. Detsamma 
gäller kostnaderna för feriearbetare som väsentligt har över-
stigit budgeterade kostnader.

STADSOMVANDLINGEN

För perioden visar stadsomvandlingen ett plusresultat på 
37,7 mnkr. Överskottet beror främst på att kommunen 
erhållit intäkter på 8 mnkr som en följd av indexuppräk-
ning av den fordran kommunen har mot LKAB som avser 
GP2-ersättningen, erhållit 5,5 mnkr för konstnärlig ut-
smyckning av nya stadshuset och på ej periodiserade intäk-
ter från LKAB som avser personella merkostnader, köpta 
externa tjänster, busstransfer och stora arkivet i nuvaran-
de stadshus. Årsresultatet beräknas till plus 7 mnkr vilket 
kommer att tillföras stadsomvandlingens egna kapital för 
framtida kostnader.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej  

uppfyllt

Tydliga roller x

Kvalitetssäkert hälso- och  

rehabiliteringsarbete
x

En välfungerande löneprocess x

HR-strategi Påbörjat

Säkerställa en rekryteringsprocess Påbörjat

Arbetsmarknads- och integrationsenheten - Utgår då verksamheten 

övergått till stadsbyggnadsförvaltningen

Måluppfyllelse Personalavdelningen

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej  

uppfyllt

Badhus

Vända trenden, fler kunder Pågår

Fortsatt värdegrundsarbete x

Tydliggöra mål/uppföljning Pågår

Samarbete skola/föreningar Pågår

Återkommande mål och  

planeringsdagar
x

Sporthall

Rutiner, alla jobbar likadant Pågår

Fortsatt värdegrundsarbete x

Tydliggöra mål x

Föreningsträffar x

Kompetensutveckling Pågår

Måluppfyllelse Badhus och sporthall

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej  

uppfyllt

Avtal med samtliga exploatörer i 

stadskärnan
x

Processbeskrivningar är framtagna. 

Roller och arbetssätt är förankrade 

och implementerade

x

Strategiska detaljplaner med avtal 

för utveckling och avveckling är 

klara

x

Uppdaterade stöd- och service-

system
x

Aktuellt bostadsförsörjnings- 

program
x

Tillväxtstrategin är klar x

Där det är möjligt ska all statistik 

vara könsuppdelad
x

Måluppfyllelse Stadsbyggnadsförvaltningen
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FRAMTID

KOMMUNKONTORET

En arbetsmiljöutbildning påbörjas för alla chefer och 
skyddsombud inom hela kommunkoncernen under hösten 
och fortsätter under 2018.

Konsultupphandling för nytt badhus sker under hösten 
och byggstart för ny räddningstjänst samt K5 sker våren 
2018. 

Hösten 2018 flyttar verksamheterna från nuvarande stads-
hus in i det nya stadshuset. Kommunkontoret förbereder 
processen kring flytten och den nödvändiga omställning 
som det också innebär av verksamheterna. Värdegrundsar-
betet på kommunkontoret fortsätter, ny värdegrundsmät-
ning genomförs i slutet av året.

Vid årsskiftet ska kommunens koncernövergripande di-
ariesystem genomgått en omfattande uppgradering som 
möjliggör ett mer digitaliserat arbetssätt. En uppdatering 
av kontorsdatorers operativsystem påbörjas, byte av brand-
väggar planeras liksom att få in fler större tjänsteleverantö-
rerna i stadsnätet Gironet.

Fortsätta renovera slitna omklädningsrum på sporthallen 
samt byta golv i både friidrottshall och bordtennislokalen 
samt renovera och säkerställa lokalen för skytte 1. Repa-
rationer av skjutbana, ridstall samt sporthallen i Vittangi. 
Behov finns även av nybyggnad av omklädningsrum vid 
Matojärvi islada.

En ny avfallsplan beräknas vara klar för politiskt ställnings-
tagande våren april 2018 för att kunna börja gälla från och 
med år 2019. Utredningen kring införandet av separat 
matavfallsinsamling är klar för politiskt ställningstagande 
kring årsskiftet vilket möjliggör införande år 2019 tillsam-
mans med en ny miljöstyrande renhållningstaxa som kan 
bidra till en bättre sortering.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att fortsätta arbetet 
med att nå de mål i verksamhetsplanen som ännu inte är 
uppfyllda samt fokusera på de tillväxtmål som i september 
2016 beslutades av kommunfullmäktige.  De nya målen 
innebär att skapa förutsättningar för 1000 nya jobb, att eta-
blera ett campus Kiruna med minst 400 heltidsstudenter 
och att vi ska ha plats för alla och vara ett jämställt och 
inkluderande samhälle. I syfte att arbeta mot de nya målen 
pågår arbete med en utveckling av både förvaltningens or-
ganisation och organiseringen av kommunens näringslivs-
arbete. Förvaltningen kommer också att arbeta för att slut-
föra avtal med samtliga exploatörer i den nya stadskärnan. 
Arbete kommer också att genomföras i syfte att förbättra 
och tydliggöra förvaltningens interna arbetsprocesser samt 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

att utöka de personella resurserna. Detta för att fungera så 
effektivt som möjligt när stadsomvandlingen går in i en ge-
nomförandefas och kraven på förvaltningens verksamheter 
successivt kommer att öka.

STADSOMVANDLINGEN

Stadshuset beräknas stå färdigt enligt plan och inflyttning 
sker hösten 2018. Målsättningen är att torg bildningen 
d.v.s. kvarteren runt stadshustorget och handelsgatan står 
färdiga 2020. När det gäller handelsgatan så är målsätt-
ningen att den ska stå färdig 2022. Nya Kiruna kommer 
succesivt att växa fram de kommande åren med boenden, 
kommunala verksamhetslokaler samt lokaler för förenings- 
och näringsliv. Trafikverkets arbete med ny väg E10 plane-
ras att starta i oktober.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Drift Kommunkontoret (tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2016

Intäkter 53 545 46 623 170 733 174 233 173 404

Kostnader -319 978 -310 188 -489 108 -492 808 -493 579

Nettokostnader -266 432 -263 565 -318 375 -318 575 -320 175

Skattemedel -263 565 -263 565 -318 375 -318 375 324 407

Resultat -2 867 0 0 -200 4 232

Drift Uppdragsverksamhet Kommunala fastigheter (tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2016

Intäkter 8 570 7 563 111 368 111 368 110 881

Kostnader -94 288 -92 946 -140 130 -140 130 -148 647

Nettokostnader -85 718 -85 383 -28 762 -28 762 -37 765

Skattemedel 85 383 85 383 28 762 28 762 34 781

Resultat -334 0 0 0 -2 985

Drift Uppdragsverksamhet Gatu/VA/Park (tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2016

Intäkter 9 695 9 802 14 703 14 703 14 548

Kostnader -31 562 -31 918 -47 999 -47 999 -54 438

Nettokostnader -21 867 -22 116 -33 296 -33 296 -39 890

Skattemedel 22 116 22 116 33 296 33 296 39 280

Resultat 249 0 0 0 -611

Drift Uppdragsverksamhet Fritid (tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2016

Intäkter 922 1 057 1 585 1 585 1 371

Kostnader -9 501 -9 163 -18 844 -18 844 -19 693

Nettokostnader -8 579 -8 106 -17 259 -17 259 -18 322

Skattemedel 8 106 8 106 17 259 17 259 15 890

Resultat -473 0 0 0 -2 432

SAMMANSTÄLLNING
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Drift Stadsbyggnadsförvaltningen (tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2016

Intäkter 18 663 15 968 23 952 27 452 30 685

Kostnader -42 530 -42 974 -61 229 -62 929 -65 6861

Nettokostnader -23 867 -27 006 -37 277 -35 477 -35 000

Skattemedel 27 006 27 006 37 277 37 277 34 383

Resultat 3 139 0 0 1 800 -618

Drift Stadsomvandlingen (tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2016

Intäkter 61 784 0 0 61 784 36 114

Kostnader -24 035 0 0 -54 784 -42 633

Nettokostnader 37 749 0 0 7 000 -6 519

Skattemedel 0 0 0 0 0

Resultat 37 749 0 0 7 000 -6 519

Verksamhet (tkr)

 Utfall   Avvikelse    Avvikelse/
 föreg. år, Utfall Budget utfall/ Budget Prognos budget
  perioden perioden perioden budget helår helår helår

Ekonomiavdelningen -7 760 -8 479 -7 660 -819 -11 345 -11 345 0

IT-avdelningen -13 734 -14 329 -12 443 -1 886 -17 155 -17 155 0

Kommunkansli -9 174 -8 139 -8 640 501 -15 234 -15 234 0

Politik och kommunchef -8 461 -7 594 -7 467 -127 -11 673 -11 673 0

Personalavdelningen -19 110 -13 075 -12 618 -457 -19 149 -21 149 -2 000

Badhus och sporthall -3 828 -5 010 -3 206 -1 804 -10 810 -10 810 0

Lapplandskommunförbund -61 712 -62 173 -61 435 -738 -107 075 -107 075 0

Uppdragsverksamhet Fritid -8 726 -8 579 -8 106 -473 -17 259 -17 259 0

Uppdragsverksamhet  
Gatu/VA/Park -23 891 -21 867 -22 116 249 -33 296 -33 296 0

Uppdragsverksamhet  
Kommunala fastigheter -84 814 -85 718 -85 383 -335 -28 762 -28 762 0

KS centrala övrig poster -8 997 -7 603 -7 485 -118 -9 341 -9 341 0

Mark- och  
exploateringsenheten 5 350 5 142 2 406 2 736 3 597 7 097 3 500

Planavdelningen -3 799 -980 -2 459 1 479 -3 698 -2 698 1 000

Stab  -20 634 -19 605 -1 029 -26 076 -28 776 -2 700

Tillväxtavdelningen  -6 885 -6 833 -52 -10 323 -10 323 0

Övriga  -509 -515 6 -778 -778 0

 -248 656 -266 432 -263 565 -2 866 -318 375 -318 575 -200

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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SAMMANSTÄLLNING forts.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Investering (tkr)

     Avvikelse
 Utfall Budget  Budget Prognos prognos/
 perioden perioden helår  helår budget

Kommunkontoret 139 362 169 814 222 982 168 942 54 040

Kommunala fastigheter 33 065 60 781 82 160 56 913 25 247

Gatu/VA/Park 86 565 157 311 207 639 120 000 87 639

Fritid 9 664 26 390 35 801 12 137 23 664

Stadsbyggnads  1 114  3 758  5 150  1 950  3 200 
(exkl. stadsomv.)

Resultat 269 770 418 053 553 732 359 942 193 790

Stadsomvandlingen  56 957 410 549 616 323 153 000 463 323

Total inkl. stadsomv 326 726 828 602 1 170 055 512 942 657 113
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VERKSAMHET

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva till-
syn 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.

Överförmyndarnämndens expedition bevakar huvudman-
nens rätt, rekryterar och utbildar gode män, förvaltare och 
gode män för ensamkommande flyktingbarn. Expeditio-
nen handlägger, granskar och följer upp ställföreträdarnas 
redovisningar, handlägger ansökningar om godmanskap, 
utreder och förbereder ärenden till tingsrätten, deltar vid 
tingsrättsförhandlingar och är även sekreterare i överför-
myndarnämnden. Handläggarna utbildar och informerar 
även olika yrkesgrupper inom kommunala verksamheter 
samt informerar intresseorganisationer om uppdraget som 
god man eller förvaltare.

ÅRETS HÄNDELSER

Årets arbete domineras av åtgärder utifrån länsstyrelsens 
och kommunens revisorers rapporter samt av arbetsmiljö-
åtgärder.

En åtgärdsplan har upprättats för att åtgärda de brister som 
påtalats av de granskande instanserna och utifrån denna 
stärks verksamheten i syfte att uppfylla de krav som ställs 
på densamma av tillsynsmyndigheterna.

På rekryteringssidan har ett antal åtgärder genomförts i syfte 
att rekrytera gode män och förvaltare. Utbildningar för nya 
och sedan tidigare engagerade gode män har genomförts. 
Ny personal har anställts och i samverkan med Kirunahäl-
san har ett arbete utförts i syfte att förbättra arbetsmiljön på 
expeditionen. Sedan 170801 är Överförmyndarnämndens 
expedition organiserad under Miljö- och byggnadsförvalt-
ningen. Rekryteringen av enhetschef har avbrutits i syfte 

ÖVERFÖRMYNDAR-
NÄMNDEN

att ge utrymme för en tredje handläggartjänst. Chefsupp-
gifterna ligger istället tillsvidare på förvaltningschefen.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2017 ställt upp 
fyra mål av vilka två är helt uppfyllda och två är delvis 
uppfyllda.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ORDFÖRANDE
Kenneth Nilsson (S)

FÖRVALTNINGSCHEF
Anders Karlsson

VICE ORDFÖRANDE
Håkan Bäckström (S)

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej  

uppfyllt

Lagenlig dokumenthantering x

Säkerställa att tjänstemän och 
nämnd har erforderlig  
kompetens

x

Ändamålsenlig tillgång till gode 
män och förvaltare

x

Ändamålsenlig granskning skall 
genomföras

x

Måluppfyllelse

Ställföreträdarskap delår 2017

   Antal

Godmanskap  208

Förvaltarskap  31

Förmyndarskap  93

Särskilt förordnande vårdnadshavare  6

Godmanskap för ensamkommande  48
fyktingbarn
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Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2014

Intäkter 28 0 0 28 297

Kostnader -3 068 -1 554 -2 340 -3 968 -3 361

Nettokostnader -3 040 -1 554 -2 340 -3 940 -3 064

Skattemedel 1 554 1 554 2 340 2 340 2 249

Resultat -1 486 0 0 -1 600 -815

Verksamhet (Tkr)

 Utfall   Avvikelse     Avvikelse/
 föreg. år,  Utfall Budget utfall/ Budget Prognos budget
 perioden perioden perioden budget helår helår helår

Expedition 1 642 2 837 1 353 -1 484 2 039 3 639 -1 600

Politik 248 203 201 -2 301 301 0 

Migrationsverket medel 0 0 0 0 0 0 0

 1 890 3 040 1 554 -1 486 2 340 3 940 -1 600

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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EKONOMI

Överförmyndarnämnden uppvisar 170831 ett underskott 
på 1,4 mnkr. Förklaringen till underskottet är lokal- och 
materielkostnader i samband med flytten till nya lokaler 
samt att expeditionen haft en ökad personalkostnad genom 
anställning av ny personal för att åtgärda de brister som till-
synsmyndigheterna slagit fast. Ökade driftmedel har äskats 
inför 2018 för att täcka kostnaderna för utökning i perso-
nal. Det har också inför 2018 äskats investeringsmedel för

att modernisera IT- stödet till verksamheten. Prognosen är 
ett underskott på helåret 2017 på 1,6 mnkr med en in-
riktning på nollresultat framöver eftersom personalkostna-
derna sedan 170901 är i överensstämmelse med tilldelad 
budget.

FRAMTIDEN

Överförmyndarnämnden är på väg att ta sig upp ur en 
svacka och arbetar nu med att lägga fast organisation och 
arbetsformer som över tid kommer att tillförsäkra huvud-
männen det stöd de har rätt till. Detta innebär att arbets-
formerna i verksamheten måste ses över men också att 
ekonomin behöver utökas och det har av nämnden äskats 
medel både för investeringar och drift enligt det nedanstå-
ende.

Investeringsäskanden
Slag Nuvarande 

budget
2018 2019 2020 Beskrivning

Utbyte av föråldrad IT-utrust-
ning

0 100 000 Utbytet behövs för att ersätta föråldrade datorer och 
kunna arbeta effektivt med moderna system

Summa 0 100 000

Äskanden Nuvarande 
budget

2018 2019 2020 Beskrivning

Personalutökning med en 
handläggartjänst

0 500 000 500 000 500 000 Tjänsten behövs för att motsvara ökad  
arbetsbelastning i verksamheten

Personalutökning med en 
handläggar-/  
nämndssekreterartjänst

0 500 000 500 000 500 000 Tjänsten behövs för att garantera lagenlig  
myndighetsutövning och dokumenthantering

Täckning för utökade drifts-
kostnader

0 200 000 200 000 200 000 Staten förändrar ersättningssystemet och  
kommunerna förväntas ta  

ett större ekonomiskt ansvar då  
möjligheter till eftersökning av medel för gode män 

till ensamkommande barn försvinner

Ökad ersättning till gode män 
och förvaltare

0 500 000 250 000 250 000 De gode männen och förvaltarna jobbar till stor del 
ideellt och en höjning av arvodet skulle göra det 

enklare att rekrytera gode män och förvaltare

Summa 0 1 700 000 1 450 000 1 450 000

Driftsäskanden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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VERKSAMHET

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 skolskjutsar. 
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. Den pedagogiska 
verksamheten syftar till att utveckla lärande och kunskap 
hos kommunens yngsta medborgare och regleras genom 
nationella styrdokument.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kultur- och utbildningsnämndens högst prioriterade mål 
för den pedagogiska verksamheten är att åstadkomma sko-
lutveckling, dvs. öka måluppfyllelsen av skolans nationella 
mål samt förbättra och effektivisera verksamheternas förut-
sättningar, processer och resursnyttjande. Vidare skall Kul-
tur- och utbildningsnämnden i samarbete med näringsliv, 
föreningar och organisationer vidareutveckla kulturverk-
samheten.

ÅRETS HÄNDELSER

STRUKTUR- OCH ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

Inför läsåret 2017/18 har grundskolans enheter utmanats 
beträffande bemanning av behörig och utbildad personal 
för utbildning och undervisning. I denna situation syftan-
de till att tillgodose elevernas rätt till utbildning eleverna 
i år 6 vid Jukkasjärvi skola tillhandahållits utbildning vid 
Högalidskolan.

KULTUROMRÅDET

Projektledare Konstmuseum i norr har gått över till in-
tendent i kommunalförbundet som kommer att driva den 
permanenta verksamheten i Länskonstmuseet. Rekrytering 
av chef för konstmuseet har påbörjats. Kulturskolan har 
genomfört konserter för allmänheten samt öppet hus i sina 
egna lokaler på Bolagsskolan. Processen med konstnärlig 
gestaltning av torget i nya centrum är påbörjad. Ungdom-
skonsulenten har tillsammans med kommunens folkhäl-
sostrateg arbetat fram en reviderad version av barn- och 
ungdomspolitisk handlingsprogram, som ska remissas un-

KULTUR- OCH  
UTBILDNINGSNÄMND

der hösten. Under våren har ett antal utställningar genom-
förts på stadshuset i Konstgillets regi. Beslut om kvarter 5 
innehållande ett flertal av förvaltningens verksamheter togs 
under våren.

UTVECKLINGSINSATSER FÖR ÖKAD  
MÅLUPPFYLLELSE I FÖR- OCH GRUNDSKOLA

Till grund för prioriterade utvecklingsinsatser i grund- 
och förskolan under 2017 ligger de behov som tidigare 
framkommit i enheternas kvalitetsredovisningar, skolin-
spektionens och kommunrevisorernas granskningar samt 
Skolverkets prioriterade områden för riket och nya natio-
nella styrdokument från 2012. Förutom detta har de senas-
te årens ökade behov av insatser kopplade till nyanlända 
barns behov i förskola och skola prioriterats. De områden 
som varit prioriterade har koppling till måluppfyllelse 
och elevernas resultat där matematikutveckling, språkut-
veckling, No/teknik och tillgänglighet 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, kraven på att verksamheten ska 
följas upp systematiskt och synliggöras samt att personalen 
ska ha rätt kompetens/utbildning för att kunna utföra sitt 
uppdrag. Exempel på kompetensutvecklingsinsatser under 
första halvåret 2017 är deltagande i Skolverkets satsning 
Lärarlyftet II, Matematiklyftet i förskolan samt Läslyftet i ett 
par grundskolor. Andra insatser är utbildning för special-
pedagoger i kartläggning av elevers språk-, läs- och skriv-
utveckling, fortsatt satsning på NTA (Naturvetenskap och 
Teknik för Alla) i såväl förskola som grundskola. Dans i 
förskola och skola har fortsatt bl a med stöd av Kulturrå-
dets statsbidrag Skapande skola. Kopplat till framtagandet 
av en gemensam verksamhetsidé för en ny grundskola har 
samtliga grundskolor deltagit i kompetensutveckling och 
erfarenhetsutbyte dels i syfte att ge professionen möjlighet 
till inflytande i processen och dels i syfte att utveckla verk-
samhetsidéer vid alla skolor. I förskolorna har fokus legat 
på utveckling av nödvändiga kompetenser av det systema-
tiska kvalitetsarbetet kopplat till läroplanen samt språkut-
veckling. Under våren 2017 togs en ny kompetensutveck-
lingsplan för perioden 2017-2020 fram. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ORDFÖRANDE
Roger Suup (S)

FÖRVALTNINGSCHEF
Simon Lindh

VICE ORDFÖRANDE
Siv Henriksson (V)
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MÅLUPPFYLLELSE 

Utifrån den preliminära statistiken 2017 för Kiruna kom-
muns grundskolor så är resultaten avseende andelen behö-
riga elever till gymnasieskolans nationella program, andel 
elever i årskurs 9 som nått målen i alla ämnen samt genom-
snittligt meritvärde ungefär desamma som för 2016 för 
hela gruppen. Vid en närmare studie av skolornas inrap-
porterade resultat kan man se att gruppen flickor försämrat 
sitt resultat inom samtliga parametrar medan gruppen poj-
kar förbättrat sitt resultat något eller ligger kvar på ungefär 
samma nivå som 2016.

EKONOMI

DRIFT KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens nettobudget är 509 mnkr år 2017. Nämndens 
resultat är ett underskott på 0,5 mnkr de åtta första måna-
derna. Nämnden prognostiserar ett underskott på 5,2 mnkr 
år 2017. Underskotten härrör från för- och grundskolor i 
byarna, Högalid 7-9 och extraordinära stödåtgärder. Prog-
nosen är dock osäker då många interna budgetposter va-
rierar stort åt båda hållen (negativt och positivt) år 2017.

INVESTERING KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2017 års byggprojekt är budgeterade till 39 mnkr. Kostna-
derna 2017 uppskattas till 11,4 mnkr. Nämndens största 
pågående investeringsprojekt är att bygga ett centralt för-
skolekök och att åtgärda golvet i köket på Nya Raketsko-
lan. Prognosen är att färdigställa projekt för ca 6,0 mnkr 
år 2017.

FRAMTID

Välfärden utmanas! Samhällsutvecklingen med bl. a. öka-
de folkrörelser i omvärlden, reformer inom det nationella 
skolväsendet och generationsskiften på arbetsmarknaden, 
men även lokal samhälls- och näringslivsutveckling bedöms 
fortsatt ställa ökade krav på samhället – och den offentliga 
sektorn i synnerhet. Elevminskningarna ses för närvarande 
”plana ut” och antalet elever prognostiseras till och med 
öka de närmaste åren. Situationen utmanar fortsatt i närtid 

primärt avseende tillgången på utbildad arbetskraft och har 
under 2017 inte förbättrats jämfört med föregående år. För 
att möta aktuella och kommande utmaningar bedöms där-
med arbetet framöver under 2017-2020 behöva fokusera 
på rekrytering och bemanning, resursfördelning samt orga-
nisation och strukturer inom såväl för- som grundskola och 
relaterade verksamheter.

Kulturen utvecklas! Härvid är strategi för konstnärlig ge-
staltning och etablerandet av ett länskonstmuseum i närtid 
centrala inom kulturområdet. I och med att den nya cen-
trumkärnan börjar etableras får verksamheten efter hand 
många stora uppdrag att hantera. Den konstnärliga gestalt-
ningen är knuten till enskilda projekt av vilka många är 
så stora att det kommer att kräva externa resurser. Under 
hösten förväntas beslut om konstnärlig gestaltning av tor-
get i nya centrum tas, Folkbiblioteket kommer att utöka 
försöken med öppet bibliotek för att utvärdera detsamma 
innan årets slut och Bokfestivalen genomförs för femte 
gången och denna gång med en tydligare inriktning mot 
barn och ungdomar. Verksamheten kommer under hösten 
även ta fram en plan för flytt av konst och artefakter från 
stadshuset inför flytten 2018. Detsamma är även aktuellt 
för bildarkivet, utomhus- och byggnadsanknuten konst.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Måluppfyllelse

Grundskolan åk 9  Kiruna Kiruna Riket Kiruna Kiruna Kiruna Kiruna 
  2017 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

Andel elever behöriga till gymnasiets  
nationella program (%)  86,5 86,8 83,1 82,9 81,2 81,6 89,3

Andel elever som uppnått 
målen i alla ämnen (%)  78,1 78,2 74,2 78,5 76,3 69,1 78,6

Genomsnittligt meritvärde  222 223,4 223,3 223,3 207 207 209

Statistik för 2012 – 2016 från Skolverkets databas. Statistik för 2017 är preliminär och bygger på skolornas inrapportering till förvaltningskansliet.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2016

Intäkter 27 442 25 668 41 555 41 555 58 426

Kostnader -337 146 -334 833 -550 133 -555 383 -561 970

Nettokostnader -309 704 -309 165 -508 578 -513 828 -503 544

Skattemedel 309 165 309 165 508 578 508 578 503 127

Resultat -539 0 0 -5 250 -418

Verksamhet (Tkr)

 Utfall   Avvikelse     Avvikelse/
 föreg. år,  Utfall Budget utfall/ Budget Prognos budget
 perioden perioden perioden budget helår helår helår

Fria alternativ 63 946 46 036 46 109 73 65 103 65 603 -500

Gem. verksamhet 96 206 34 086 40 671 6 585 113 051 121 051 8 000 

Interkommunal ers. -1 027 -18 27 45 -200 -200 0 

Kultur 31 919 19 310 21 576 2 266 34 258 34 008 250 

Måltider 48 338 32 367 33 558 1 191 51 226 51 226 0 

För- och grundsk. 262 610 177 923 167 224 -10 699 245 140 258 140 -13 000

 501 992 309 704 309 165 -539   -5 250

Investering (Tkr)

     Avvikelse
 Utfall  Budget Budget Prognos prognos/
 perioden perioden helår  helår budget

Kultur- och 3 153 25 782 39 135 12 812 26 323 
Utbildningsförvaltning

Total 269 770 418 053 553 732 359 942 193 790
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHET 

Socialförvaltningen lyder under Socialnämnden och har 
ca 1000 ÅA. Förvaltningens organisation består av FÖS 
(förvaltningsstöd), boendeavdelning, hemstödsavdelning, 
LSS- avdelning, IFO (individ- och familjeomsorg), hälso- 
och sjukvårdsenhet och utredningsenhet. Socialnämndens 
verksamheter ska tillgodose människors behov av trygghet 
och ska verka för att kommunens invånare får social om-
sorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata 
svaga gruppers behov och intressen.

ÅRETS HÄNDELSER

Det har varit fler ordinarie sjuksköterskor i tjänst under 
sommaren vilket gett möjlighet till en bättre handledning 
och ökad trygghet för personalen. Behovet av sommarer-
bjudandet till sjuksköterskor som innebär högre ersättning 
om man tar fler skift har inte varit lika stort som tidigare 
år. Avtalet med extra skift för baspersonal har nyttjats de-
sto mer på grund av bristen på vikarier, framför allt i östra 
regionen.

Gläntans vård- och omsorgsboende har fått husproblem 
och mätningar och undersökningar visar på omfattande 
renoveringar. Personal och brukare visar symtom på ohälsa 
och verksamheten kommer tillfälligt att flyttas till Vilan 2 
under reparationstiden. 

Centralplanering som ska ge förutsättningar till bättre re-
sursnyttjande på hemtjänsten har inte kommit igång or-
dentligt förrän efter sommaren. LSS korttidshem och Björ-
kens fritids har slagits ihop för att nyttja både personella 
resurser som lokaler gemensamt. Ett nytt system har köpts 
in för tidrapportering till Försäkringskassan för att mins-
ka administration och underlätta för personliga assistenter 
med in- och utloggning. Systemet skall också möjliggöra 

SOCIALNÄMND

dokumentation för personalen.

Barn- och familjegruppen representerar Kiruna Kommun 
i SKL och Socialstyrelsens projekt kring förenklad doku-
mentation. Syftet är att göra effektivare dokumentation för 
att underlätta arbetsbördan för hela landets socialsekrete-
rare. Genom ett FOU -projekt arbetar en socialsekreterare 
heltid med att utarbeta och utforma rutiner vid nyanställ-
ning och undersöka alternativ till stödfunktioner och ut-
vecklingsmöjligheter för både nyanställda och för de med 
längre erfarenhet. Några socialsekreterare har deltagit aktivt 
i arbetet med upprättandet av Integrationsenheten, genom 
att ha ingått i arbetsgruppen och projektgruppen. 

Socialförvaltningens kompetensplan har redovisats och 
antagits av socialnämnden under våren och de föreslagna 
åtgärderna ska redovisas för nämnden i november.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

• Verksamheter med god kontinuitet o hög kvalitet

• Arbeta antirasistiskt för en ansvarskultur o allas lika värde

• Trygga boendelösningar med kompetent personal för 
uppdraget

• Möta medborgares behov av stöd o information

• Att väga in energieffektivitet och klimatvänlighet i alla 
typer av aktiviteter

ORDFÖRANDE
Gunnar Bergman (V)

FÖRVALTNINGSCHEF
Elisabeth Hansson

VICE ORDFÖRANDE
Sirpa Bäckström (S)
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Som ett led i att skapa trygghet, kompetens och kvalitet i 
verksamheten har bland annat personal på Movägen arbetat 
fram ett utbildningsmaterial om basal omvårdnadsteknik, 
vilket varit uppskattat och har under våren även utbildat 
personal på övriga verksamheter. En sjuksköterska har ock-
så arbetat med direkt handledning på plats inför sommaren 
för att lära vikarier hur man t ex tvättar, matar och bemöter 
brukaren. Personal på HVB hemmen har tillsammans med 
de ensamkommande barnen arbetat med värdegrundsfrå-
gor på temaveckor och haft öppet hus. En handlingsplan 
för jämställdhet utifrån CEMR-deklarationen har utfor-
mats och ska antas av nämnd under hösten 2017. Ett aktivt 
arbete har pågått för att använda ny teknik bland annat vid 
möten, utbildningar, uppföljningar av ärenden och vård-
planeringar för att minimera resandet. Bilar har bytts ut 
mot cyklar/el-cyklar. Inom vissa verksamheter jobbar man 
aktivt med att lära brukarna åka buss istället för taxi.

EKONOMI 

UTFALL

Socialförvaltningens nettokostnader för år januari- augusti 
2017 uppgår till 362 mnkr och avvikelsen är -5 mnkr. Stor 
del av underskottet beror på höga kostnader för försörj-
ningsstöd och hemstödsavdelningen. Socialnämnden visar 
ett överskott på 0,1 mnkr. Förvaltningsstöd visar ett över-
skott på 0,9 mnkr.

Det största underskottet visar IFO-avdelningen -4,0 mnkr. 
Det beror till stor del på höga kostnader för försörjnings-
stöd och placeringar av Barn och Familjer.

Boendeavdelningen visar även dem på ett underskott med 
-2,1 mnkr. Detta underskott beror delvis på flytten av 
Gläntan vilket det är bokfört 0,5 mnkr. Flytten innebär 
även minskade intäkter med 0,1 mnkr. Sommarens köp av 
extra skift och flytt av semester har kostat ca: 0,5 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsenheten visar ett överskott på 1,1 
mnkr.

Hemstödsavdelningen visar ett underskott på 3,3 mnkr. 
Utredning pågår men till stor del beror det på att resur-
ser inte kunnat nyttjas effektivt då Centralplaneringen inte 
kommit igång i tid. Hemstödsavdelningen har även haft en 
hel del sjukfrånvaro på ledningsnivå som kan förklara en 
del av det ekonomiska underskottet.

Utredningsenheten visar ett mindre överskott på 0,5 mnkr 
trots att det är bokfört kostnader för utskrivna patienter 
med 0,4 mnkr.

LSS avdelningen visar ett överskott på 1,9 mnkr där största 
delen av överskottet kommer av lägre personalkostnader än 
budgeterat.

Socialförvaltningens projektenhet hanterar projekt och 
uppdrag som finansieras av externa medel och finns därför 
inte med i detta utfall. 

INVESTERING

Socialförvaltningen har investeringsmedel om 5,8 mnkr för 
användning under 2017. Det är under 2017 inget enskilt 
stort projekt utan fördelat på flera mindre bl a möbler och 
inventarier, nya telefoner mm. Prognosen är att socialför-
valtningen kommer att använda dessa utom ca: 1,2 mnkr 
på grund av att avtalet om arbetskläder ej träder i kraft för-
rän 2018.

FRAMTID

En boendeplan ska färdigställas under hösten och utifrån 
den ska en planering påbörjas kring boenden och korttids-
boende inom äldreomsorgen. HVB boenden kommer att 
göras om till Stödboende på grund av ändrade förhållan-
den och ändrade ersättningar från staten. 

Ett hemgångsteam kommer att jobba med förebyggande 
och rehabiliterande insatser för brukare i ordinärt boende 
och målet är att brukarna ska känna sig trygga att bo kvar 
hemma så länge som möjligt samt minska återinläggning-
ar på sjukhus. Förvaltningen kommer också att jobba med 
bland annat förebyggande insatser för att minska ohälsa, 
coachning i resursplanering för att minska vikarieuttag, 
samordning av insatser på hemmaplan för att minska pla-
ceringar på annan ort och minska försörjningsstöd. 

Under hösten påbörjas implementering av en arbetsmodell 
IBIC (individens behov i centrum) som utvecklats för att 
skapa förutsättningar till strukturerad vård- och omsorgs-
dokumentation. Dokumentationen är beskriven med ett 
gemensamt språk för att individen ska få sina behov be-
skrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet. Arbetssättet ska 
även underlätta samverkan och ge tydlighet i roller och 
ansvar.

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej  

uppfyllt

Verksamheter med god  
kontinuitet o hög kvalitet

x

Arbeta antirasistiskt för en  
ansvarskultur o allas lika värde

x

Trygga boendelösningar med 
kompetent personal för  
uppdraget

x

Möta medborgares behov av 
stöd o information

x

Att väga in energieffektivitet och 
klimatvänlighet i alla typer av 
aktiviteter

x

Måluppfyllelse
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Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2016

Intäkter 67 442 70 202 106 034 103 000 100 898

Kostnader -429 567 -427 326 -663 051 -665 239 -644 881

Nettokostnader -362 125 -357 124 -557 017 -562 239 -543 982

Skattemedel 357 124 357 124 557 017 557 017 531 172

Resultat -5 001 0 0 -5 222 -12 810

Verksamhet (Tkr)

 Utfall   Avvikelse     Avvikelse/
 föreg. år,  Utfall Budget utfall/ Budget Prognos budget
 perioden perioden perioden budget helår helår helår

Utredning 6 541 6 864 7 360 495 11 112 10 369 743

Boende avd. 129 022 140 421 138 258 -2 162 223 531 226 775 -3 244 

FÖS 15 047 15 140 16 025 884 27 369 26 016 1 353 

Hemstöd 60 879 59 687 56 364 -3 323 82 814 87 798 -4 984 

Hälso o sjukvåd 28 557 29 252 30 372 1 120 45 434 43 754 1 680 

Individ oc familjeomsorg 42 105 45 441 41 411 -4 029 65 896 69 687 -3 791 

LSS 66 310 64 721 66 638 1 917 99 808 96 933 2 875 

Soc Nämnd 1 513 598 696 97 1 053 907 146

 349 975 362 125 357 124 -5 001 557 017 562 239 -5 222

Investering (Tkr)

     Avvikelse
 Utfall  Budget Budget Prognos prognos/
 perioden perioden helår  helår budget

Socialförvaltningen 293 3 168 5 845 4 645 1 200

Total 293 3 168 5 845 4 645 1 200
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHET

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som 
beslutar i ärenden som rör bygglov miljö-, hälsoskydds-, 
räddnings- samt trafikärenden. 

ÅRETS HÄNDELSER

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Öppna jämförelser

I april redovisas kommunens resultat i SKL: s nöjd kund- 
mätning ”Öppna jämförelser” där det framgår att förvalt-
ningen och dess tre avdelningar uppvisar goda resultat. 
Bland annat visar mätningen att bygglovskontoret i Kiruna 
är den organisation som gör den största förbättringen i riket 
i jämförelse med föregående mätning.

RÄDDNINGSTJÄNST

Nationellt utvecklingsarbete

Efter en förfrågan från regeringskansliet föreslår kommunen 
i maj att Kiruna räddningstjänst deltar med en expert i den 
statliga utredningen om effektivare kommunal räddnings-
tjänst.

Brandstationsbyggnad

Då överklagan av ny detaljplan för området där den nya 
brandstationen skall ligga avslås i april tar arbetet med 
bygget ny fart.

MILJÖKONTORET

Utredning av Nya Kiruna centrum

Efter en rapport från ett miljökonsultföretag om förhöjda 
kvicksilvervärden i en del av de fyllnadsmassor som används 
i arbetena i Nya Kiruna centrum (NKC), stoppas arbetena 
tillfälligt under februari- mars tills kompletterande mät-
ningar kunnat genomföras och en plan för hanteringen av 
de aktuella massorna tagits fram i samverkan med Tekniska 
verken.

MILJÖ- OCH  
BYGGNÄMND

BYGGLOVSAVDELNINGEN

Informationsinsats i samverkan med Länsstyrelsen

I februari 2017 genomförs en annonskampanj tillsammans 
med Länsstyrelsen i Norrbottens län i syfte att klargöra 
vilka regler som gäller för byggnation av båthus ur ett plan- 
och bygg, miljö, markupplåtelse och brandskyddsperspek-
tiv.

ORDFÖRANDE
Per- Gustav Idivuoma (SL)

FÖRVALTNINGSCHEF
Anders Karlsson

VICE ORDFÖRANDE
Kjell Wettainen (S)

Bygglovsstatistik

    Delår 
Ärendetyp, år 2014 2015 2016 2017

Anmälan inkl attefall 75 89 110 64

Bygglov 275 270 272 187

Förhandsbesked 18 9 14 4

Marklov 6 4 7 5

Olovligt byggande 26 44 65 40

Rivningsanmälan 19 12 2 0

Rivningslov 26 18 46 10

Strandskydd 30 21 26 17

Total 475 467 542 327
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Åtta mål är i verksamhetsplanen för 2017 uppsatta för 
nämndens och förvaltningens arbete. Sex mål har uppfyllts 
och två är delvis uppfyllda.

Mål Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej  

uppfyllt

Utbildade förtroendevalda  
inom nämndens ansvars- 
områden

x

Ökad tillgänglighet för kommu-
nens medborgare till de tjänster 
som vi skall tillhandahålla

x

Förvaltningen skall utveckla det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
för att bli en ännu attraktivare 
arbetsgivare

x

Då förvaltningens yttrande 
rörande nyttjande av naturre-
surser efterfrågas, ska de lokala 
miljömålen och areella näringar 
tas i beaktande

x

Planerad tillsyn ska utföras till 
100% upprättade tillsynsplaner

x

Utveckla de områden där vi 
samverkar kring räddningstjänst i 
olika former för att öka trygghe-
ten för kommunmedborgare och 
besökare i kommunen

x

Det dagliga arbetet och myn-
dighetsutövningen ska präglas 
av dialog och samverkan med 
medborgarna

x

Nämnden skall bidra till ökad 
integration av nyanlända i det 
svenska samhället

x

Måluppfyllelse

EKONOMI 

DRIFT

Budgeten visar för perioden ett överskott på 2,6 mnkr. 
Detta kan förklaras med att faktureringar som inte hunnits 
med under slutet av 2016 bokförts på 2017, att bygglov-
skontoret inte behöver använda konsulter för att klara verk-
samheten, nya faktureringsrutiner på miljökontoret samt 
att räddningstjänstens förebyggande arbete visar resultat i 
det att inga stora, kostnadskrävande olyckor inträffat under 
perioden. Här bör en brasklapp läggas in för den slutliga 
regleringen av kostnaderna för branden på Kiruna avfalls-
anläggning i juni 2017. På räddningstjänsten och bygglov-
skontoret finns också vakanta tjänster på respektive avdel-
ning som bidrar till resultatet. Prognosen för helåret är ett 
överskott på 1,0 mnkr.

INVESTERING

Budgeten visar ett överskott på 4,4 mnkr. Detta förklaras av 
att förvaltningen valt att inte inleda några projekt innan de 
förändrade ekonomiska förutsättningarna för huvudpro-
jektet, bygge av brandgarage i Riksgränsen, klarnat. prog-
nos på helåret är 0- resultat.

FRAMTID

DRIFTÄSKANDEN

Inför 2018- 2020  har nämnden äskat 450 000 kr för en 
projektanställning i syfte att kartlägga och bedöma statusen 
på enskilda avloppsanläggningar i kommunen.

INVESTERINGSÄSKANDEN

Det har för åren 2018- 2020 äskats om 16, 9 mkr i inves-
teringsmedel, huvudsakligen i syfte att förstärka räddnings-
tjänsten på landsbygden, utrusta den nya brandstationen 
samt tillförsäkra räddningstjänsten långsiktighet i materiel-
försörjningen.

Projekt Förbrukat Budget Kvarstår

Brandgarage Riksgränsen 154 000 1 200 000 1 184 600

Utbyte mätutrustning 0 250 000 250 000

Komplettering räddnings- och släckningsutrustning 0 250 000 250 000

Räddningstjänstfordon 0 600 000 600 000

Ledningsfordon, rtj 0 600 000 600 000

Lastväxlarcontainer 0 500 000 500 000

Skärsläckare 0 500 000 500 000

IT-stöd Bygglovskontor 0 200 000 200 000

Total 154 000 4 100 000 4 084 600

Investeringar 2017-2019
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Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2014

Intäkter 7 966 5 902 9 427 9 427 11 899

Kostnader -27 853 -28 342 -45 620 -44 620 -45 995

Nettokostnader -19 887 -22 440 -36 193 -35 193 -34 096

Skattemedel 22 440 22 440 36 193 36 193 35 903

Resultat 2 553 0 0 1 000 1 807

Verksamhet (Tkr)

 Utfall föreg. Utfall Budget Avvikelse  Budget  Prognos Avvikelse/
 år, perioden perioden perioden utf./budget helår helår budget helår

Bygglovsavdelningen 1 230 877 1 759 882 2 880 2 380 500

Miljöavdelningen 2 095 1 808 2 670 862 4 002 3 552 450

Kontoret 775 855 828 -27 2 099 2 099 0

Miljö- och byggnämnd 295 362 286 -75 431 461 -30

Räddningstjänsten 16 184 15 984 16 897 913 26 781 26 701 80

 20 579 19 887 22 440 2 555 36 193 35 193 1 000 

* Planavdelningen tillhör Kommunstyrelsen från och med 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Investeringsäskanden
Slag Nuvarande 

budget
2018 2019 2020 Beskrivning

Utbyte av räddningstjänst-
fordon

0 750 000 750 000 750 000 Räddningstjänstfordon

Utbyggnad av brandstationen 
i Svappavaara

0 2 000 000 0 Utbyggnad av garaget för att rymma en fullstor 
brandbil

Bygge av brandgarage i Ö. 
Soppero

0 2 000 000 Ersättningsbyggnad för den gamla som inte  
håller måttet

Komplettering av utrustning 500 000 250 000 250 000 250 000 Utbyte av utsliten utrustning (beviljat 2016)

Utbyte av miljömätutrustning 250 000 250 000 Utbyte av gammal utrustning (beviljat 2016)

Utrustning av ny brandstation 0 2 500 000 1 500 000 Utrustning av ny brandstationsbyggnad

Lastväxlarcontainer 0 600 000 Container för att förvara färdigpackad utrusning

Utbyte och anpassning av 
larmkläder

0 500 000 Utbyte av föråldrade kläder mot nytt koncept för 
larmkläder

Släck- och räddningsfordon 0 4 500 000 Utbyte av släck- och räddningsfordon från 1992

Summa 0 6 350 000 5 000 000 5  500 000

Äskanden Nuvarande 
budget

2018 2019 2020 Beskrivning

Projektanställning för invente-
ring av enskilda avlopp

0 450 000 En heltidstjänst under ett år för inventering av  
enskilda avlopp

Summa 0 450 000 0 0

Driftsäskanden
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VDs KOMMENTARER

Arbetet inom Tekniska Verken i Kiruna AB fortsätter med 
stort fokus på långsiktig hållbarhet. Våra två utvecklings-
projekt med fokus på ekologisk hållbarhet och den pågåen-
de stadsomvandlingen pågår med full kraft och är nu inne 
på sitt andra år. Dessa två projekt är till 75 % finansierat 
med medel från aktörer utanför Kiruna. En viktig del i 
detta är att Kiruna nu är utsedd till den 6:e ”Innovations-
plattformen för hållbart samhällsbyggande”, d.v.s. Kiruna 
ska bli en av 6 goda exempel på hållbara städer – detta ger 
otroligt stora möjligheter inför framtiden. 

Förhandlingen med LKAB angående skadestånd avseende 
fjärrvärmen pågår och förväntas avslutas under hösten med 
beslut i kommunfullmäktige. Arbete med ett gemensamt 
energisystem har fått ny kraft och utvecklas positivt. 

Början av året har påverkats av stora produktionsproblem 
i våra fjärrvärmeanläggningar och under juni månad av en 
stor brand på vår avfallsanläggning KAA. Dessa problem 
ger stor påverkan på både organisationen, miljön och eko-
nomin. Många enskilda åtgärder pågår för att hantera dessa 
utmaningar.

Vårt fokus på den interna kulturresan genom att arbeta 
med värdegrund och vårt varumärke fortsätter i oförmin-
skad takt. Detta är en mycket viktig och långsiktig fråga 
för TVAB. Inom detta område ser vi tydliga exempel på att 
vi är på rätt väg, men vi har fortsatt mycket kvar att göra.

KIRUNA KRAFT

Verksamheten på Kiruna avfallsanläggning har under första 
delåret som vanligt genomförts med fokus på bränsledist-
ribution till värmeverket. Vi inte nått upp till vår planera-
de förbränningskapacitet vilket har medfört att vi har ett 
större avfallslager än beräknat. Vi har därför blivit tvungna 
att mellanlagra avfall på Stenas anläggningen och genom-
fört balning av hushållsavfall i Narvik och Kiruna. För att 
kunna öka produktionskapaciteten i värmeverket har vi ge-
nomfört ett lyckat bränsletest som bekräftar vår teori om 
hur olika avfallstyper påverkar produktionen. Detta har 
varit utgångspunkten i våra förhandlingar med vår huvud-
leverantör där Kiruna Kraft ställer betydligt högre krav på 
kvalité och logistik gentemot tidigare avtal.  

TEKNISKA VERKEN  
I KIRUNA AB

Den 21 juni uppstod en brand på avfallsanläggningen i 
samband med krossning av avfall. Släckningsarbetet gick 
förhållandevis lyckosamt och branden var släckt på ca 48 
timmar. Det uppstod materiella skador på närliggande sta-
ket och en bränslelagringsbyggnad men inga personskador. 
Ca 9000 ton avfall har förstörts under branden och sane-
ring och återställning planeras under hösten.

Produktionen av värme har generellt varit god och vi har 
kunnat leverera värme till nätet efter behov. Tyvärr har 
återigen avfallspannan haft problem under kvartal två med 
många driftstörningar som följd. Det har uppstått en stor 
tubläcka och flera efterföljande problem med små läckor. 
Sommarens FU-stopp visade också att avfallspannan var 
i sämre skick än förväntat vilket lett till merarbete och 
förlängt FU-stopp. På biopannorna har ombyggnationer 
gjorts under sommaren för att få bukt med höga miljövär-
den där vi fortsatt haft överskridanden under 2017. Biool-
jepannorna har beställts under våren och är beräknade att 
tas i provdrift under hösten och förhoppningsvis kommer 
produktionen med fossil olja till stor del kunna ersättas av 
bio olja under 2018.

Miljövärden till vatten har varit bra förutom under kvartal 
två där vi haft överskridanden på kvicksilver och kadmi-
um som tros härröra från bränslet i form av elektronik och 
batterier. Svavelutsläppen till luft är dock fortsatt högt och 
bränsletester som vi gjort visar att verksamhetsavfall till stor 
del påverkar svavelhalten.

Försäljning och installation har löpt på bra och vi ska in-
stallera 53 nya anläggningar under 2017. Under hösten 
kommer arbetsområdena för mark och vägar att färdig-
ställas och tidsplanen håller bra. Vi har genomfört en in-
vestering på en delsträcka på den viktiga huvudledningen 
längs Thulegatan för att uppnå större leveranssäkerhet. En 
stor läcka i korsningen Kyrkogatan/Skyttegatan inträffade 
i januari som tog ca 8 timmar att lokalisera och det hade 
stor påverkan på leveranser av värme till kunder under 12 
timmar. Under perioden har vi åtgärdat 15 läckor. 

KOMMUNENS BOLAG
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AVDELNING GATA/PARK OCH FRITID

Verksamheten har fungerat väl under perioden januari till 
augusti. Vintern har varit snörik och periodvis har det fallit 
stora mängder snö. 2016/2017 har den fallna snön upp-
mäts till 290 cm, vilket är den högst uppmätta snömängd 
de senast 10 åren. April var den snörikaste månaden med 
86 cm fallen snö, vilket ledde till att vårhyvlingen som nor-
malt ska vara klar 31/3 försköts ytterligare några veckor. 
Stora temperaturskillnader har även medfört sandning i 
större utsträckning. Fördröjning av våren och snösmält-
ningen innebar att sandupptagningen i Kiruna tätort samt 
Svappavaara och Vittangi kunde påbörjas betydligt senare 
än normalt.

Grönyteskötseln har fungerat bra och växtligheten upp-
fattas som normal, dock med en viss förskjutning. Under 
sommaren 2017 har vi haft ca 75 skolungdomar fördelade 
på 3 perioder som tagit hand om våra parker och grön-
områden. Antalet ungdomar är färre än tidigare år vilket 
inneburit att det tagit något längre tid att iordningställa 
områdena. Slyröjning pågår enligt röjningsplan och en ex-
tra satsning kommer under hösten att ske i Svappavaara 
och Vittangi.

Beläggningsarbeten har påbörjats och kommer att avslutas 
vecka 37. De gator som är aktuella är Jägaregatan, Öster-
leden, Kyrkogatan samt del av gamla Nikkaluoktavägen.

Gata/park har fram till augusti bytt ut ca 184 belysnings-
punkter i Kiruna Kommun. Delar av det är på uppdrag av 
projektavdelningen och en del faller under vår normald-
rift. Exempel på områden där kvicksilver har dominerat är, 
Jägarområdet, Luossaområdet, vissa gångvägar och byarna 
både väster- och österut. Norgevägen (E10) är klar likaså 
Nikkaluoktavägen. Under vecka 35 kommer vi att fortsätta 
i östra kommundelen och göra utbytet där. Arbetet fortgår 
och planen är att ytterligare ca 130 armaturer kommer att 
bytas ut innan årsskiftet. Energivinsten i detta är att vi i 
princip reducerar effektuttaget med 50 % och utökar servi-
ceintervallerna från 4 000 timmar till 50 000 timmar.

Fritidsverksamheten som innefattar drift av idrottshallar, 
skidspår, slalombacke och skoterspår har fungerat väl. Se-
dan hösten 2016 har vi en ny entreprenör som ansvarar 
för spårdragning i Kiruna tätort. I byarna ansvarar olika 
föreningar för detta uppdrag. Under mars månad har in-
ventering av skoterleder i östra kommundelen skett. I 
Loussabacken pågår ett projekt för att skapa mervärde för 
allmänhet, föreningsverksamhet och näringsliv till säsong-
en 2016-2017, samt en bättre familjeprodukt, renovering 
av befintliga liftar, nya grillplatser, toaletter och ökad nytt-
jandegrad av snökanonsystemet. I projektet ligger även 
en investering av ny sittlift för att öka nyttjandegraden av 
området året runt. Idrottsplats Matojärvi rustas upp med 

nya lokaler för allmänhet och föreningar. Förbättringar i 
Matojärvi islada för målbursförvaring och större ytor vid 
spelaringången för de yngre har upprättats. Motionsspåren 
i Östra kommundelen har fått ny belysning.

VATTEN OCH AVLOPP

Avseende VA-driften har ett fåtal haverier uppstått och 
ett antal förbättringsåtgärder, underhållsarbeten och pro-
jekt utförts. Projektet med utbyggnad av kompletterande 
behandlingsprocess vid Kiruna vattenverk har fortsatt. 
Vid Katterjåkk vattenverk har kapaciteten utökats då två 
kompletterande brunnar har tagits i drift. I Parakka har en 
markbädd anlagts och vattenverket har förbättrats. Om-
läggning av VA-ledningar har skett i Kiruna, Vittangi, Ka-
resuando och Masugnsbyn.

I juli medförde kraftig nederbörd översvämningar av 
bl.a. Torneälven att avloppsledningsnätet och en avlopp-
spumpstation i Vittangi överbelastades. Situationen var 
allvarlig och bräddning samt dygnet runt beredskapsarbe-
te under ca en vecka blev nödvändig. Vid ordinarie prov-
tagning i augusti upptäcktes bakterier i dricksvattnet i 
Svappavaara och Vittangi. Vattnet bedömdes som otjänligt, 
kokningsrekommendation utfärdades och dricksvattentan-
kar utplacerades. Omprov visade tjänligt vatten och fel i 
provtagningskedjan bedömdes som sannolik orsak. Avfett-
ningsmedel och olja har upptäckts både i ledningsnät och 
avloppsreningsverk i Kiruna och i Jukkasjärvi avloppsre-
ningsverk har stora mängder fett medfört problem.

RENHÅLLNING

Inom Renhållningen pågår ett flertal utredningar, bl.a. 
utredning av insamling av matavfall, nya renhållningsfö-
reskrifter, ny miljöstyrande renhållningstaxa och ny avfalls-
plan. Nya renhållningsföreskrifter skall börja gälla 2018 
och en miljöstyrande taxa skall införas under 2018.

En utbyggnad av ÅVC rampen med fler sorteringsfrak-
tioner på Kiruna avfallsanläggning pågår och en kran till 
lastbil för tömning av ÅVC har köpts in och nu utförs töm-
ningen i egen regi. Intäkterna från debitering av överfulla 
kärl har ökat, vilket sannolikt beror på förbättrad rapporte-
ring och fakturering.

KOMMUNENS BOLAG
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AVDELNING TEKNIK

Arbetet domineras av stadsomvandlingsuppdrag. Sanering 
av mark i nya centrum är klart och detsamma gäller infra-
struktur i nya centrum, d.v.s. VA-ledningar, FV-ledningar 
samt OPTO- ledningar är på plats. Gatorna är färdiga till 
underkant bärlager/beläggning. Arbetet med nya huvud-
ledningar mellan nya centrum och skjutbaneområdet har 
påbörjats. Sanering för område 2017 har projekterats och 
upphandling pågår. Förutom arbetena i nya centrum på-
går upphandling av bräddavlopp till avloppspumpstation 
”Porfyren”, byggstart under hösten och färdigställande till 
våren 2018. Byggandet av öppen dagvattenanläggning på-
går och färdigställs till sommaren 2018.

Vattentäkten i Katterjåkk  är tagen i drift, utredning för 
behovet av utöka befintlig vattentäkt, provpumpning och 
borrning av nya vattenbrunnar i Abisko pågår.  I Björkli-
den pågår projektering av nya vattenledningar från dom 
nya vattenbrunnarna och vi jobbar med vattenskyddsom-
råden för befintliga vattentäkter. Östraindustriområdet 
etapp 3 blir klar i oktober. Projektering av ny infrastruktur 
till nya bostadsområdena Jukkasjärvi pågår. Projektet Ki-
runa vatten framtagning av FFU går ut på upphandling 
i november-december 2017 och beräknad byggstart blir i 
april 2018. Utbyggnad av fibernätet, Gironet, pågår, samt 
ett flertal mindre investeringsprojekt som lekplatser, belys-
ning, upprustning vatten- och avloppsverk i kommunen, 
GC-vägar och trafiksäkerhetsåtgärder.

Arbetet med löpande ingenjörsstöd till avdelningarna och 
projekten fortgår såsom tidigare år. Fokus mot projekt är 
saneringsfrågor och myndighetskontakter. Arbetet mot 
bolagets driftavdelningar består av miljöstöd (fokus avfall, 
förbränning och renhållning), underhålls- och energistöd 
samt GIS-stöd (fokus kvalitetssäkring av data, inmätning-
ar och kartframställningar). I fråga om bolagsövergripande 
arbetsmiljöstöd ligger fokus på riskbedömningar och ke-
mikaliefrågor.

KIRUNA KRAFT

Korttidssjukfrånvaron för perioden januari-juli var 1,72 % 
(1,5 %)* av den arbetade tiden.

Långtidssjukfrånvaron för samma period var 67,52 % 
(65,2 %)*. Den totala sjukfrånvaron var 3,4 % (4,4 %).

*) Föregående års utfall inom parentes.

Totala sjukfrånvaron: Total sjukfrånvarotid/Sammanlagd 
ordinarie arbetstid. 
Totala korttidssjukfrånvaron: Total korttidssjukfrånvaron 
(59 dagar eller färre)/Sammanlagd ordinarie arbetstid 
Andel långtidssjukfrånvaro: Summa tid med långtidssjuk-
frånvaro (60 dagar eller mer)/total sjukfrånvarotid.

Hälsoarbetet är en naturlig del av verksamheten och hälsa 
ses som en viktig del av det strategiska arbetet som bolaget 
bedriver.  De årliga hälsokontrollerna är en viktig värdemä-
tare för att följa personalens hälsa, både som individ och i 
yrkesgruppen.

PERIODUTFALL

Per den sista augusti 2017 visar koncernen ett resultat på 
-13 Mkr, detta kan jämföras mot föregående års resultat 
som låg på + 4 Mkr vid samma tidpunkt.

ÅRSPROGNOS

I dagsläget ligger koncernens prognos för 2017 på -8 mkr 
och vi har ett budgeterat resultat på + 13 mkr. Årets be-
tydligt lägre resultat förklaras till stor del av haverier, stora 
driftstörningar och försenat underhållsstopp under som-
maren som Kiruna Kraft har drabbats av.
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Resultaträkning (Tkr)
 Utfall  Prognos
 2017-08-31 helår 2017

Intäkter  220 977 389 456

Kostnader -195 927 -340 092

Avskrivningar -35 383 -52 653

Periodens rörelseresultat -10 333 -3 289

Finansiella intäkter 61 76

Finansiella kostnader -2 978 -4 797

Periodens/årets resultat  
efter finansiella poster -13 250 -8 010
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VERKSAMHET

Kirunabostäder AB äger 2 180 lägenheter och 15 031 kvm 
lokaler samt förvaltar 12 183 kvm affärslokaler åt LKAB 
och 19 696 kvm lokaler åt dotterbolaget Kiruna Närings-
fastigheter AB. 

Kiruna Näringsfastigheter AB bildades 2010 och har som 
uppgift att förvalta och utveckla kommersiella fastigheter.

Kirunabostäder AB svarar även för en samordnad adminis-
trativ och teknisk förvaltning avseende Kiruna kommuns 
fastighetsbestånd. Kirunabostäder AB redovisar årliga 
kostnader för löpande drift, visst underhåll och personal. I 
kommunens redovisning återfinns hyresintäkter, ersättning 
för uppdraget, övriga kostnader, investeringar och kapital-
tjänsten för investeringar i fastigheterna. Uppdragsverk-
samheten består av 211 819 kvm förvaltad yta..

PERIODENS HÄNDELSER

Att påbörja byggandet av lägenheter på området Gamla 
Skjutbanan har varit en av årets utmaningar. Upphand-
lingsarbetet startade under hösten 2016 med tanken att ha 
byggstart under sommarn 2017. Tyvärr visade det sig att 
anbuden blev alldeles för höga för att kunna hyressättas. 
Den tredje omgången av upphandlingen avslutades i maj 
2017 och priserna landade då på drygt 39 tkr/kvm/BOA.  
Även denna upphandlingsomgång avslutades utan att gå 
vidare med något avtal. I juni kunde dock styrelsen fatta 
beslut om att bygga 68 lägenheter som avropats via SKL:s 
upphandling av flerfamiljshus. Avtal skrevs med Lindbäcks 
Bygg i juni 2017.

Vi fortsätter arbetet med att utveckla upphandlingsarbetet 
med mer kvalitativa ramavtal och ett bättre uppföljnings-
arbete.

Kommunikationsarbetet med hyresgäster och kunder har 
varit ett annat fokusområde där vi bland annat skrivit ett 
avtal med Hyresgästföreningen om utökat boinflytande. 

För att förbättra kommunikationen och med anledning 
av vårt 15 års jubileum ordnade vi i maj en hyresgästdag 
för alla hyresgäster. Engagemanget kring traditionella hy-
resgästmöten har under tidigare år varit svagt och vi ville 
därför ge hyresgästerna möjligheten att möta oss under mer 
avslappnade former. Under dagen fanns möjlighet att prova 
på olika aktiviteter och samtidig möta vår personal för att 
prata och ställa frågor. 

KIRUNABOSTÄDER AB 

Arbetet med boinflytande har under det första halvåret ut-
vecklats genom regelbundna möten med Hyresgästfören-
ingen. Mötena har lett till en tätare kommunikation och 
större förståelse för varandra. Under hösten kommer en ny 
NKI (Nöjd Kund Index) mätning att genomföras, vilket vi 
hoppas ger oss en insikt om att vi är på rätt väg.

Inom ramen för stadsomvandlingen har arbete pågått på 
bred front under året. Den handelsutredning som presente-
rades i januari belyste utmaningen med att hantera handeln 
i nya Kiruna centrum. Kirunabostäder skulle kunna var 
ägare av handelslokaler och på så sätt ha ett management 
för att hantera handeln. Den tanken har förändrats under 
året och planen just nu är att Kirunabostäder hanterar han-
delslokaler i enbart sina egna lokaler.   

Arbetet med att tillsammans med LKAB utforma en fastig-
hetsaffär genom byte av fastigheter där bolaget ska erhålla 
en nybyggd fastighet som LKAB uppför har fortsatt men är 
ännu inte färdig.

Personalen är den viktigaste delen av bolaget, det är per-
sonalen som gör att vi lyckas göra ett bra arbete bland våra 
kunder och hyresgäster. Gratis träning på alla anläggningar 
i kommunen ger bra förutsättningar för att behålla och/
eller utveckla en god hälsa. Tillsamman med övriga insatser 
har bolaget en god personalpolitik. Den hälsoundersök-
ning som genomfördes under våren visar att vi totalt sett 
har fått något bättre kondition och vi motionerar mer men 
vi har större behov av livsstilsförändringar. Hälsoprofilun-
dersökningarna kommer att fortsätta att utvärderas och åt-
gärdas under hösten. 

Fastighetsavdelningen är ”fastighetsägare” och ansvarar 
för att bibehålla fastigheternas värde och på lång sikt vida-
reutveckla fastigheterna. Fastighetsavdelningen är i huvud-
sak en beställarorganisation.

Utifrån resultatet av föregående mätning av NKI (Nöjd 
Kund Index) har målplaneringens prioritering för 2017 
varit områden som utemiljö, säkerhet och inre rondering. 
Inom området utemiljö har vi fortsatt vårt arbete med grö-
na ytor, skräpplockning och inköp av fler bänkar och bord. 

Under januari – juni har bolaget drivit Boskola, ett integra-
tionsprojekt som vänt sig till Migrationsverkets hyresgäster, 
HVB-hem samt Integrationsenheten i Kiruna kommun. 
Boskolan har genom hembesök informerat om hur man 
bor och sköter om lägenheter i ett svenskt hyreshus. Infor-
mationens fokus har varit störningar, städning, sophante-
ring, tvättstugor och brandsäkerhet.

KOMMUNENS BOLAG
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Under perioden har bolaget drabbats av ovanligt mycket 
vattenskador, främst på Lombolo och i våra centrumfastig-
heter. Vi har arbetat systematiskt med underhållet men vi 
är fortfarande inte ”ikapp med” underhållet på alla fastig-
heter. Arbetet med byte av värmestammar har färdigställts 
på Videplan och fortsätter på Rönnplan fram till årets slut. 
Det är viktiga åtgärder för att minska vattenskador på 
Lombolo strand.

Bolagets underhållsplan uppdateras genom besiktningar av 
alla fastigheter, ett viktigt arbete för att undvika dyra skad-
or på fastigheterna. Projektet där vi digitaliserat lägenhets-
ritningar är nu färdigställt. Det kommer att leda till kvali-
tetsförbättringar både för förvaltningen och uthyrningen.

Följande underhållsprojekt är färdigställda eller pågående:

• Björkplan 2, ny ventilation, klart

• Videplan infart, asfaltering mark klart

• Lombolo, nya takstosar pågår

• Lombolo strand, värmestammar pågår

• Tarfalavägen 11, målning fasad klart

• Tarfalavägen, ny parkering pågår

• Ormen långe Svappavaara, ny ytterbelysning klart

• Centralvägen 18, målning fasad klart

• Smedjegatan 4-6, balkongrenovering pågår

• Abrahamsvägen 3, nytt tak pågår

• Lappgatan, ny parkering pågår

• Högalid, ny hiss pågår

• Uppgraderingssystem för övervakning av värme och  
ventilation pågår

Vid årsskiftet introducerade vi standardförbättringar för 
hyresgästerna. Standardförbättringar innebär att hyresgäs-
ten genom ett tillägg på hyran kan göra ett tillval i lägen-
heten, till exempel en diskmaskin, och därmed påverka 
standarden i sitt boende.

Uthyrningsavdelningen tillhör fastighetsavdelningen, vars 
huvuduppgifter är uthyrningsverksamhet av lägenheter, 
studentboende, äldreboenden och lokaler samt kundmot-
tagning och myndighetskontakter. I och med digitali-
seringsprojektet kommer uthyrningsavdelningen kunna 
tillmötesgå kundernas önskan om att få ut skalenliga 
ritningar på lägenheterna. 

Uthyrningsgraden för både bostäder och lokaler har varit 
lyckosam under året och Kirunabostäder AB kan stoltsera 
med en uthyrningsgrad på 99,5 % för bostäder och 96,5 
% för lokaler per augusti år.

PROJEKTAVDELNINGEN

Avdelningen består av projektchef samt sex projektledare 
inom olika teknikområden.

Projektavdelningen är en intern konsultresurs som admi-
nistrerar och utför projekt, dels i bolagets egna bestånd 
samt för uppdragsverksamheten.

Följande större projekt i Kirunabostäder AB har avdelning-
en arbetat med under perioden:

• Tallplan 1-4, nya fasader, balkonger, entréer och fönster-
byte på 9 stycken hyreshus

• Tallplan 5-6, upprättande av förfrågningsunderlag                        

• Skjutbaneområdet, upphandlat två stycken hyreshus 
med tillhörande byggnader och mark

• Tomt nr 1 nya Kiruna, projektering pågår

• Harven nya Kiruna, sanering av marken

STABEN OCH EKONOMIAVDELNINGEN

VD-sekreterarens roll är att vara en resurs till vd, styrelse 
och ledningsgrupp, samt ha kontroll över delar av perso-
nalfunktionen. VD-sekreteraren genomför, i samråd med 
berörda, arbetet med rutiner, styrdokument, policyer och 
utbildningsplaner. Detta görs i syfte att effektivisera och 
kvalitetssäkra bolagets arbete. 

Inköp sköts av staben med stöd av kommunens inköps-
avdelning och vår egen projektavdelning. Sedan tjänsten 
som inköpare tillsats ser vi stora besparingar samt att vi 
säkerställer att regelverk och avtal följs.

Kommunikatörens uppdrag är att utveckla vår information 
och kommunikation med våra hyresgäster och kunder. 
Hemsidan, kundtidningar, evenemang, kommuninforma-
tion och profil är delar som ingår i området.  Via vår kund-
tidning ”Hos oss” som delas ut 2-4 gånger per år och vårt 
deltagande på bland annat Kirunafestivalen möter vi våra 
hyresgäster och inbjuder till dialog.

Ekonomiavdelningen ansvarar för budget, uppföljning och 
bokslut samt arbetar med fastighetsvärdering, investerings-
kalkyler, finansiering, likviditetsplanering, fastighetsdekla-
rationer, fastighetsaffärer och dylikt.
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KIRUNA NÄRINGSFASTIGHETER AB 

Bolagets fastigheter står inom kort inför en nödvändig ök-
ning av underhållet. Taket på Östermalmskolan, kylanlägg-
ning på Rymdhuset och olika åtgärder inom ventilation 
och inre underhåll planeras.  

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Målen inför 2017 var ett antal både från styrelsen och led-
ningsgruppen. I april reviderades målen av styrelsen till att 
istället vara mer övergripande och långsiktiga såsom; att 
all nyproduktion och renovering ska vara energi-, klimat- 
och förvaltningssmart, att öka satsningen på underhåll, att 
tomt 1 och 8 i Nya Kiruna är igångsatt med nybyggnation 
och att vi har byggt 300 nya bostäder fram till år 2020. 
Arbetet för att verkställa, bryta ner och utvärdera målen 
fortsätter på styrelsenivå. Ledningsgruppens arbete är att 
verkställa målen och även uppfylla egna, för avdelningen, 
viktiga mål. 

Den handlingsplan för energi och miljö som finns antagen 
av Kommunfullmäktige är en av flera viktiga målbeskriv-
ningar som bidrar till verksamhetens utveckling och således 
en mindre miljöpåverkan.

EKONOMI

Till och med augusti 2017 visar Kirunabostäder AB ett re-
sultat på + 8,4 mkr (+ 5,1 mkr). Helårsprognosen visar ett 
resultat på + 6,1 mkr jämfört med budgeten + 12,4 mkr. 

Nettoomsättningen beräknas öka med + 6,3 mkr jämfört 
med budget. Tyvärr ökar även hyresbortfallet jämfört med 
budget med – 0,7 mkr där det är hyresbortfallet för bo-
städerna som drar över. Detta kompenseras av att övriga 
intäkter går + 6,9 mkr jämfört med budget. Största posten 
är försäkringsersättningar med 4,7 mkr på grund av fram-
förallt vattenskador.

Prognosen för rörelsens kostnader före finansiella poster 
beräknas dra över med – 12,8 mkr jämfört med budget. 
Reparationerna beräknas drar över med - 5,0 mkr och un-
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derhåll med – 10,4 mkr. Bolaget har även i år drabbats av 
många vattenskador vilket har påverkat resultatet mycket 
negativt. Avskrivningarna visar + 1,9 mkr eftersom besluta-
de projekt inte kommit igång enligt tidplan. Även media-
kostnaderna ger + 0,6 mkr jämfört med budget.

Prognosen för underhållsprojekten, som belastar balansräk-
ningen, beräknas ha ett utfall på 29,8 mkr jämfört med 
budget 25,9 mkr, - 3,9 mkr. Överdraget avser ej färdigställ-
da projekt från 2016.

Räntenettot går + 0,3 mkr jämfört med budget. Det be-
ror dels på en lägre räntenivå än budgeterat samt att be-
slutade projekt inte färdigställts eller kommit igång enligt 
tidplan. Ersättningen från LKAB för centrumfastigheterna 
har sänkt bolagets skuldnivå betydligt men när bolaget på-
börjar nybyggnationerna kommer skuldnivå öka betydligt 
och därmed räntekostnaderna. Detta faktum sätter bolaget 
i en besvärlig situation i och med den underhållsskuld bo-
laget dras med. Hur förslagen på de nya ränteavdragsregler-
na kommer att slå är ytterligare ett orosmoln. Vid normal 
skuldnivå skulle bolaget uppvisa negativt resultat. I dagslä-
get ligger årsprognosen för räntekostnader på 1,3 mkr. Sett 
fem år bakåt i tiden har den genomsnittliga räntekostna-
derna legat kring 12 mkr.

Resultaten av hyresförhandling för år 2017 ger en intäkt-
sökning med 1,0 mkr för 2017. 

Kiruna Näringsfastigheter AB visar ett resultat på + 2,5 
mkr (+ 2,1 mkr) med en uthyrningsgrad på 99,5 % till och 
med augusti 2017.

För att förvalta kommunala fastigheter får Kirunabostä-
der AB en uppdragsersättning för 2017 som är 99,6 mkr. 
Det innebär en ersättning med 470 kr/kvm (458 kr/kvm). 
Prognosen är 479 kr/kvm (473 kr/kvm). 

Utfallet för förvaltning och skötsel visar 3 kr/kvm bättre i 
jämförelse med budget. Personalkostnaderna går bättre än 
budget men köpt material och tjänster drar över budgeten. 

Prognosen för reparationer är 31 kr/kvm jämfört med bud-
geten 40 kr/kvm, vilket är positivt. Däremot saknar vi bud-
get för underhåll men har ett utfall på 28 kr/kvm. Vi gör 
bara de allra nödvändigaste reparationerna och underhållet 
för att klara av att driva verksamheten för erhållen upp-
dragsersättning. Det mesta underhållet av kommunala fast-
igheter sker genom investeringar i kommunen. För 2017 är 
investeringsbudgeten 17,0 mkr.

Prognosen för mediakostnaderna går enligt budget.

Prognosen för uppdragsersättningen helåret 2017 är - 1,9 
mkr (- 3,0 mkr). 
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Resultaträkning (Tkr)
 Utfall  Prognos
 2017-08-31 helår 2017

Intäkter  168 689 233 683

Kostnader -142 768 -200 106

Avskrivningar -13 938 -21 037

Periodens rörelseresultat 11 983 12 540

Finansiella intäkter 29 130

Finansiella kostnader -1 199 -2 158

Periodens/årets resultat  
efter finansiella poster 10 813 10 512
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FRAMTID

Kirunabostäders roll i stadsomvandlingen och nya Kiruna 
är viktig, den stora fastighetsägaren av lokaler och bostäder 
som vi är i dagens Kiruna kommer vi även vara framöver. 
Det är nödvändigt för att åstadkomma en ny stad och sam-
tidigt ha en fungerande ”gammal” stad att vi som bolag 
tillsammans med Kiruna kommun och LKAB arbetar för 
stadens bästa. 

Det viktiga arbetet med att genomföra stora underhålls-
åtgärder fortsätter i den omfattning vi klarar av. Tallplan 
5 och 6 är nästa område som vi gör en kostnadsberäkning 
på. Om förhandlingarna faller väl ut kan en upprustning 
påbörjas under senhösten 2017.

Kirunabostäder ser fram emot ett fortsatt förtroende med 
att förvalta de kommunala fastigheterna och att projektle-
da de planerade nyproduktionerna i nya Kiruna. Detta ger 
den unika samhörigheten, delaktigheten och utvecklingen 
mellan brukare, förvaltning och bygg till förmån för våra 
hyresgäster och invånare. Det avtal om förvaltningsupp-
draget som är under upprättande kommer att underlätta 
arbetet för alla parter.
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