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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
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DELÅRSRAPPORT JAN – AUG 2016

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet oavsett 

organisationsform. Rapporten utgör ett sammandrag av resul-

tat – och balansräkning för kommunen och de kommunala 

bolagen som är av väsentlig betydelse för koncernens resultat 

och ställning. Stadsomvandlingen fortsätts att redovisas i se-

parat kolumn samt enligt villkoren i RKR 22 så kommer inte en 

sammanställd redovisning att upprättas.

TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Tekniska Verken i Kiruna AB bildades 2003 då Kiruna 
Renhållning fusionerades med moderbolaget Kiruna 
Värmeverk AB. Sedan tidigare har bolaget dotterbolaget 
Kiruna Kraft AB och 2010 bildades även dotterbolaget 
Kiruna Kommunpartner AB.

Inom avdelning energi har produktionen i energianlägg-
ningarna kännetecknats av normal drift och ekonomi 
enligt plan. Cirka 20 nya fjärrvärmekunder har kommit in 
och nya fjärrvärmeledningar har påbörjats vid Malmvägen 
mot nya centrum.

Kommunkoncernens årsprognos visar ett förväntat resultat 
vid årets slut på 14,8 Mnkr (-130) efter extra ordinära pos-
ter. Kiruna kommuns resultat beräknas till 3,2 Mnkr (-164) 
efter extra ordinära poster, Kirunabostäder AB 11,1 Mnkr 
(18,3) och Tekniska verken i Kiruna AB 0,5 Mnkr (15). 

Kommunkoncernens periodresultat uppgår till 46 Mnkr 
(-100) efter extra ordinära poster. Kiruna kommun (inklu-
sive stadsomvandling) redovisar 34 Mnkr (-138) efter extra 
ordinära poster. Kirunabostäder AB 7 Mnkr (14) och 
Tekniska verken AB 4,5 Mnkr (24).

KONCERNEN
RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE

Årsresultat efter extra ordinära poster, 2012–2016 (Mnkr)

      Prognos
År  2012 2013 2014 2015 2016

Kommunen  13 -58 399 2293 3,2

Kirunabostäder  6 23 36 18 11,1

Tekniska verken  7 6 11 15 0,5

Övriga  -0,2 -1,2   

Koncernelimineringar 

Summa  26 -31 446 2326 14,8 

Periodresultat efter extra ordinära poster, 2012–2016(Mnkr) 

      Prognos
År  2012 2013 2014 2015 2016

Kommunen  89 20 -16 -138 34

Kirunabostäder  6 5 18 14 7

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

Övriga     

Koncernelimineringar      

Summa  99 20 8 -100 46

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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Inom avdelning logistik har ett samarbete mellan LKAB 
och Attraktivare Kiruna utökats och förutom ansvaret för 
drift och underhåll av gruvstadsparker omfattar även upp-
draget underhåll av grönytor inom delar av LKAB:s om-
råden.

Inom avdelning Teknik har arbetet dominerats av stadsom-
vandlingsuppdrag. Saneringsarbete pågår vid gamla skjut-
baneområdet och nya centrum. 

Avseende VA-driften har ett fåtal haverier uppstått. Läck-
sökning i Kiruna stad har fortsatts prioriterats och ett fler-
tal vattenläckor har identifierats och reparerats.

Gatu och park har haft normal drift men vintern varit 
ovanligt snörik. Grönyteskötseln har fungerat mycket bra 
och växtligheten uppfattas som normal.

Renhållning fortsätter med projekten Grön rutt och ”To-
tal översyn av renhållningen”. Utredning har gjorts för att 
upptäcka fritidshus som inte betalar renhållningsavgift.

Den nya avdelningen Fritid har fungerat utan större stör-
ningar. Vintern som karaktäriserades av stora snömängder 
medförde merarbete vid preparering av skidspår då träd 
tyngdes ned över spåren. 

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 
samordnad administrativ och teknisk förvaltning avseen-
de kommunens fastighetsbestånd. Förvaltningen består av 
203 000 kvm yta.

2015 har ägnats åt förnyade rutiner och utveckling av 
bland annat administration och inköpsrutiner. 

Inom området utemiljö har ett arbete gjorts med skräpp-
lockning, inköp av bänkar, bord och lekutrustning.

Stadsomvandlingen har intensifierats och de tomterna i 
”Nya Kiruna” Kirunabostäder har tilldelats ska arbetas vi-
dare med.

KIRUNA KOMMUN

Kommunens resultat för perioden visar på 34 Mnkr varav 
10,6 Mnkr är stadsomvandlingsresultat. Verksamhetens 
nettokostnader har ökat med 83 Mnkr (374,4) under pe-
rioden. Nettokostnader exklusive stadsomvandlingsrelate-
rade intäkter och kostnader skulle innebära en nettokost-
nadsökning med 57,6 Mnkr (7,5). Skatter och statsbidrag 
har ökat med 73,5 Mnkr (29,9) jämfört med samma pe-
riod föregående år och uppgår till 889,9 Mnkr för perio-
den. Ersättningen för integration som betalades ut som ett 
generellt statsbidrag till kommunen och fördelades med 
12/13  delar på 2016 uppgår till 44,7 Mnkr. Räknas det 

extra generella bidraget bort uppgår skatter och statsbidrag 
till 28,8 Mnkr. Detta bidrag påverkar till viss del nettokost-
naderna för perioden men det förväntas in mer än 2/3 av 
kostnaderna under slutet av året.

Årsresultatet enligt prognosen uppgår till 3,2 Mnkr varav 
-4,9 Mnkr är stadsomvandlingsresultat, Det är 3,2 Mnkr 
bättre än det budgeterade resultatet på 5 Tkr. Driftredovis-
ningen visar på en budgetavvikelse för året på -10,8 Mnkr 
(-27,1) för nämnderna och 18,9 Mnkr (-168,8) för finans-
förvaltningen jämfört med årsbudgeten. 

FINANS

I årsprognosen förväntas finansförvaltningen ge ett över-
skott med 18,9 Mnkr (-168,8). Det generella statsbidraget 
för integration har bidragit till det stora överskottet och 
kostnader i motsvarande belopp kommer att upparbetas 
Skatter, stadsbidrag och fastighetsavgift beräknas ge totalt 
överskott mot budget på 43 Mnkr (-12,1). Skatter och 
stadsbidrag är beräknade enligt senaste underlag från Sveri-
ges kommuner och landsting (cirkulär 16:45 daterad 2016-
08-20). Övriga poster under finansförvaltningen förväntas 
ge ett överskott på 9,9 Mnkr (17,7). 

Kommunens växtvärk har stagnerat lite grann men måste 
fortsätta bromsa och gasa samtidigt. Bromsa för en bud-
get i balans men också våga gasa för att fortsatt främja till-
växt. Den stadsomvandlingsprocess vi har att hantera ger 
oss stora intäkter vissa år. Stora summor likvida medel ska 
förvaltas och användas så effektivt som möjligt. Stadsom-
vandlingens kostnader under 2016 har täckts av de tidigare 
utbetalda medel det har gjort att utbetalningsplanen har 
skjutits på framtiden. Det index som reglerar (förräntar) 
den innestående fordran på LKAB, är så pass bra att det är 
bättre pengarna förräntar sig där än att kommunen placerar 
dem själv. 

Kommunen har amorterat lån och skulden ligger nu på 
1 223 Mnkr (1158). Varav kommunens del 457 Mnkr 
(371). Det som har hänt är att Kiruna Bostäder AB har 
fått en utbetalning om 446 Mnkr och internbankens inten-
tioner är att amortera bort kommande lån som förfaller i 
september/november vilket kommer att ta ned överlikvidi-
teten och totala skulden till under 1 000 Mnkr. 

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

Skuld internbanken (Mnkr)

 KF limit 2015 2016

Interbankens inlåning

(långfristig skuld 1 730 1 158 1 223

Kiruna kommun -602 -371 -457

Tekniska verken i Kiruna AB -499 -270 -264

Kirunabostäder AB -630 -507 -91

Överlikviditet på balansdagen  10 411
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Balanskravsutredning (Mnkr)

 Delår Helår
Resultat (Mnkr) 34,3 3,2

Samtliga realisationsvinster  1,2 1,2

Vissa reavinser enligt undantagsmöjlighet     

Orealiserade förluster i värdepapper    

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper  

Årets resultat efter  33,1 2 
balanskravsjusteringar  

Synnerliga skäl 1, 
stadsomvandling 0 4,9

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0

Balanskravsresultat  33,1 6,9

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0

Balanskravsresultat att återställa 0 0

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

BALANSKRAVET

Balanskravet innebär att intäkter skall överstiga kostnader 
och är ett krav på lägsta godtagbara nivå. Ingående balans-
kravsutredningsresultat vid årets början uppgår till 0 Mnkr 
(0). Inför årets slut beräknas det utgående balanskravsre-
sultatet uppgå till 6,9 Mnkr inklusive stadsomvandlingen. 
Här dras det prognostiserade underskott som stadsom-
vandlingen gör om -4,9 Mnkr av som synnerliga skäl från 
kommunens resultat på prognostiserade 3,2 Mnkr tillsam-
mans med återställande av realisationsvinster. Det synnerli-
ga skäl som finns är att kommunen har medel för stadsom-
vandlingen i det egna kapitalet. Det är även förenligt med 
det finansiella mål som kommunen antagit.

PERSONAL

Inom Kiruna kommun beräknas cirka 225 personer att gå 
i ålderspension under de närmaste fem åren vilket medför 
stora rekryteringsbehov. Fokus i Kiruna kommunen har 
varit kompetensförsörjning och att försöka förbättra möj-
ligheterna att rekrytera och behålla personal.

Från och med 1 januari 2016 har Kiruna kommuns medar-
betare fri friskvård, det vill säga att de kan träna obegränsat 
på de anläggningar som Kiruna kommun har avtal med. 
Friskvårdens arbete handlar om att främja hälsan hos med-
arbetarna för att dessa ska kunna behålla fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande. Friskvården är en viktig del i det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige fastställde 2013 finansiella mål och 
verksamhetsmål för perioden 2014–2017 och som har 
uppdaterats med stadsomvandlingsrelaterade delar under 
2014. 

Det är verksamheterna, exklusive stadsomvandlingen, som 
inte har helt återfått sin balans efter den positiva tillväxt 
som råder i kommunen men det blir sakta bättre och 2016 
ser balansen ut att uppnås. Det är viktigt att arbetet fort-
sätter att återställa den ekonomiska balansen samt skapa 
ett överskott för sund långsiktig ekonomi. En åtgärd som 
är utförd 2015 är inlösen av en pensionsförsäkringslösning 
som påverkat driftkostnaderna positivt samt vid en eventu-
ellt kommande redovisningsändring där ansvarsförbindel-
sen lyfts in i balansräkningen som skuld, kommer kommu-
nen klara en positiv solidetssiffra.

FINANSIELLA MÅL

Resultatet ska på sikt uppgå till 1 procent av skatter och 
statsbidrag.
Målet kommer inte att uppfyllas om man ser till resultatprog-
nosen för året. Årsprognosen visar på ett överskott om 3,2 Mnkr 
men det finns även flera osäkerhetsfaktorer som visar på mer 
positiv prognos. Det är osäkerhet om hur lönerevisionen slutar 
och höjd är taget i budgeten för detta samt hur stor del av 
integrationsmedlen upparbetas. 

Intäkter från försäljning av mark och marktillgångar 
skall i huvudsak användas till köp av ny mark och byg-
gande 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 för att kunna följa upp målet på ett 
transparant sätt.
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FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

Investeringar ska i normalfallet finansieras genom in-
ternt tillförda medel. Upplåning ska endast ske till stör-
re investeringsprojekt.
Målet kommer delvis att uppfyllas. Resultatet visar på ett po-
sitivt årsresultat på 3,2 Mnkr vilket ger ett tillskott av internt 
tillförda medel men ett överskott på likvida medel från tidigare 
år har gjort att en ökad upplåning ej har behövts. 

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 po-
sitivt.  Satsningar ska göra och har gjorts på underhåll, inves-
teringar 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 erforderlig 
finansiering finns. Redovisning av detta ska ske både i 
resultaträkningen och som egen ”därav rad” under eget 
kapital i balansräkningen.
Finansieringen ska ske genom de utbetalningar av er-
sättningar som följer av redan tecknade, och kommande, 
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 inte kunna uppnås 2016 med den prognos 
som ligger men med vissa osäkerhetsfaktorer där extra höjd har 
tagits i prognosen så återställs målet helt 2016.

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. 
Målet kommer att uppnås delvis det här året. Kommunkon-
cernen har arbetat med en gemensam mall som är klar på 
förvaltningarna fram till avdelnings- och enhetsnivå. Arbetet 
med att bryta ned ytterligare målen till individ fortsätter under 
2016 och 2017.

Medarbetaren har god kompetens som upprätthålls, är 
långtidsfriska, är delaktiga i processer och beslut samt 
har ett positivt förhållningssätt till både kunder och 
arbetsgivare.
Målet kommer att utvärderas i den medarbetarenkät som ut-
förs vartannat år. Mätningar och nyckeltal behövs kring kom-
petens och en kommunövergripande kompetensplan är under 
utveckling. Den totala sjukfrånvaron har minskat och fokus 
ligger på utbildning och information kring förebyggande åt-
gärden och rehab.

Kommuninvånarna upplever att kommunen erbjuder 
god service och erbjuder attraktiva miljöer att bo och 
leva i.
Målet är svårbedömt om det nås. 

Kommunen uppfattas som en god arbetsgivare med en 
tydlig värdegrund och en väl fungerande organisation 
som hjälper till att stärka dess varumärke.
Målet kommer utvärderas i den medarbetarenkät som utförs 
vart annat år i september.
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FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

MATERIAL  
KOMMER SENARE

DRIFTREDOVISNING 

Verksamheterna (exklusive stadsomvandlingen) visar sam-
mantaget ett periodutfall på -10,1 Mnkr (5,2). Nettokost-
naden uppgår till 934,6 Mnkr (900) och budgeten till 
924,4 Mnkr (895).

KOMMUNSTYRELSEN

Periodutfallet för kommunstyrelsens verksamheter visar 
en negativ avvikelse mot budget med -3,7 Mnkr (2,5). 
Årsprognosen för Kommunstyrelsen visar på en negativ 
avvikelse på 6,7 Mnkr (-6,4). Kommunkontoret visar en 
plus/minus noll prognos (2,4), Centrala poster -0,9 Mnkr 
(-0,8), uppdrag fastigheter -4,3 Mnkr (0,6), Uppdrag gatu/
va/park plus/minus noll prognos (0,6), Uppdrag Fritid är 
den nya avdelningen efter omorganisationen som visar en 
noll prognos (-79 Tkr), Lapplands Kommunalförbund noll 
(39 Tkr). Främsta orsaken till det negativa resultatet är att 
uppdrag fastigheter har fått utföra många akuta reparationer. 

Kommunkontoret har verkställt den beslutade omorga-
nisationen som innebar att Fritid- och kulturnämnden 
upphörde och verksamheterna omfördelades inom kom-
munkoncernen samt att en ny förvaltning, stadsbyggnads-
förvaltningen, bildades under kommunstyrelsen. Med 
omorganisationen samordnads och samnyttjas resurser 
ytterligare och ledtider i Kiruna C och på landsbygden. 
Tänkt är att minska driftkostnaderna samt öka kvalitén.

Delar av vad som hänt på kommunkontoret är att på IT- 
avdelningen har utbyggnadsplan för fibernät utarbetats 
som skall nå 90 % av kommuninvånarna. Kommunens och 
TVAB:s inköpsfunktioner har slagits samman som ett led 
i att nå koncerngemensam inköpsavdelning. Detta inne-
bär bättre möjligheter att kraftsamla och specialiseras kring 
specifika områden. På kommunkansliet har en ny kommu-
nikationsstrategi för kommunkoncernen påbörjats för att 
nå en mer samordnad dialog mellan organisation och kom-
muninvånare. Kommunen har blivit medialt uppmärksam-
mad för att vi har flest heltidsanställda (94 %) samt högst 
andel heltider av  Sveriges alla kommuner (85 %). Kom-
ponentavskrivningsplan håller på att arbetas fram av eko-
nomiavdelningen och ska vara beslutad innan årsskiftet. 
Den nya fotbollshallen, Tarfallahallen, och 14 lägenheter 
på Ripvägen i Tuolluvaara är tagna i drift i juni.

Stadsbyggnadsförvaltningen som är en ny förvaltning 
under kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse på 
146 Tkr. För året prognostiseras visar en negativ avvikelse 
på 2 Mnkr. Främsta orsaken till det prognostiserade under-
skottet är den ökade kostnaden för nytt kollektivtrafikav-
tal. Förvaltningen rymmer fyra enheter. Mark- och explo-
ateringsavdelningen, Planavdelningen, Projektavdelningen 
och Stadsbyggnadskansliet. Förvaltningens gemensamma 
uppdrag är att genom en flexibel och långsiktig plan- och 
markberedskap leda och skapa förutsättningar för en attrak-

tivare och hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Mycket 
har åstadkommits under året. 16 tomter för småhus är fär-
diga, detaljplanen för skjutbanan etapp 1 har vunnit laga 
kraft och byggandet av 70 studentbostäder och cirka 100 
lägenheter kan påbörjas, Nikkaluoktavägen är tagen i drift 
samt att nu trafikerar flygbussar samtliga ankomster och 
avgångar till och från Kiruna flygplats och mycket mera är 
på gång. 

STADSOMVANDLINGEN

För perioden uppnår resultatet till 10,6 Mnkr. Vid årets slut 
beräknas stadsomvandlingen visa ett resultat på -4,9 Mnkr. 
Orsaken till underskottet i driften är de fastighetsköp som 
är gjorda samt olika utredningsprojekt. Underskottet täcks 
av tidigare erhållen ersättning från LKAB och GP2 avtalet 
och regleras i balanskravsutredningen.

I januari tog LKAB över ägandet av ett antal kommu-
nala verksamhetslokaler i enlighet med GP2 avtalet och 
kommunen förstahandshyr tillbaka lokalerna av LKAB. 
Förhandlingar om markanvisning pågår med ett antal 
exploatörer som vill bygga i 10 kvarter i anslutning till 
stadshustorget och målsättningen är att de första byggna-
derna ska stå klara 2019. 

Detaljplanen för stadshuset (Linbanan 1) har vunnit laga 
kraft och bygget av nytt stadshus påbörjas i september. 
LKAB är beställare och PEAB utförare. Infarten till Nik-
kaluoktavägen, väg 870, har dragits om, rivning av kvarter 
Ullspiran har påbörjats av LKAB och Sjunde huset står fär-
digt. Marksanering är genomförd för studentbostäder samt 
för stadshustorg och handelsgata i nya Kiruna och drag-
ning av infrastruktur till och i områdena pågår. Malmvägen 
är avstängd och beräknas öppnas på nytt sommaren 2016.

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kultur- och utbildningsnämnden visar ett periodresultat 
på 3,9 Mnkr (-0,3). Årsprognosen visar på ett nollresultat 
(-12,4). Budget i balans förklaras primärt av en ökad bud-
gettilldelning år 2016, vakanser under vårterminen samt 
ökade intäkter.  

Kultur- och utbildningsnämnden består av kultur- samt 
pedagogiska verksamheter från och med 2015. Under året 
har förskolan erhållit nya verksamhetslokaler och ökat med 
fem avdelningar vilket ökat förskolans förutsättningar och 
behov.  Utredning av strukturen i grundskolan, även kall-
lat skolstruktur 2,0, som innefattar centrala Kiruna samt 
Jukkasjärvi har erhållit redovisningar och underlag att inte 
anta förslaget. Det är stor utmaning i grundskolorna att 
bemanna med behörig personal.

I kulturområdet fortsätter biblioteket med att hitta sam-
verkansformer mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken. 
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Kulturskolan har bedrivit omfattande kursverksamhet 
inom musik, dans och bild både i Kiruna C och i byarna. 

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden visar på ett periodunderskott på 
-11,4 Mnkr (-7,4). Årsprognosen är -4 Mnkr (-7). Det som 
är en osäkerhetsfaktor som påverkar förvaltningen till ett 
underskott är att rehab och friskvårdskostnaderna som kan 
gå över den budget som finns.

SKARE-projektet som syftar till personal- och kompetens-
försörjning har under året hittat olika samverkansformer 
med bland annat AF och Lapplands Lärcentra och en stor 
del har varit att marknadsföra socialförvaltningen och 
kommunens varumärke.

Förvaltningen har gjort överanställningar inför sommaren 
för att säkerställa personalförsörjningen med rätt kompe-
tens samt minska övertidsuttaget, vilket har visat goda 
effekter både på verksamhet och ekonomi. Ett lyckat koncept 
har också varit att ha en bra schemaplanering och beman-
ning samt introduktion till vikarie.

Förvaltningens verksamheter ökar på många fronter då beho-
vet är stort av hemtjänst och vård-och omsorgsboende men 
också LSS-boende samt ensamkommande barn boenden.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden redovisar ett periodöverskott på 
0,9 Mnkr (-0,3) och en årsprognos på noll (-0,5). 

Omorganisering har utförts från januari 2015 då plan-
avdelningen har flyttats till Stadsbyggnadsförvaltningen 
men bygglovsavdelningen är fortsatt kvar. För nästan samt-
liga bygglovsärenden har bygglovsavdelningen en genom-
snittlig tid som underskrider de lagstadgade 10 veckorna. 
Både räddningstjänsten och miljöavdelningen har varit en-
gagerade i stadsomvandlingsrelaterade arbetsuppgifter och 
deltar aktivt i projekt och styrgrupper.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämnden redovisar ett periodunderskott 
på -1,5 Mnkr (0,4) och en nollprognos på årsbasis.

Det har hänt en del organisationsmässigt under första delen 
av året. Under mars-april flyttade expeditionen sin verk-
samhet till mer ändamålsenliga lokaler på Lars Janssonsga-
tan, långtidssjukskrivningar samt svårt att rekrytera vikarie-
rande handläggare i god tid har påverkat handläggningen 
första halvåret, däremot har en jurist tillika enhetschef an-
ställts den 1 april, vilket var en välkommen förstärkning till 
expeditionen. Överförmyndarnämnden har fortsatt en stor 
utmaning i att marknadsföra uppdraget som god man och 
rekrytera nya godemän. 

BEFOLKNING

30 juni 2016 uppgick befolkningen i kommunen till totalt 
23 185 personer (23 314). Det är en minskning med 129 
personer. Vi har dock en positiv utveckling fortsättningsvis 
med födelseöverskott om 26 personer för halvåret.
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DRIFTSREDOVISNING (Tkr)

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

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunrevision 0 -670 -670 -1 204 534 -1 806 -1 806 0
KOMMUNSTYRELSE        
- Kommunkontor 11 626 -73 693 -62 067 -60 010 -2 057 -92 853 -92 853 0
- Centrala poster 17 -9 014 -8 997 -8 093 -904 -9 375 -10 275 -900
- Stadsbyggnad 16 906 -34 416 -17 510 -18 932 1 422 -26 763 -28 363 -1 600
- Lapplands  

Kommunal Förbund 0 -61 712 -61 712 -61 761 50 -107 020 -107 020 0
- Uppdrag Fritidsverksamhet 757 -9 483 -8 726 -8 397 -329 -17 239 -17 239 0
- Uppdrag  

Kommunala fastigheter 7 691 -92 505 -84 814 -84 216 -598 -31 039 -35 297 -4 258
- Uppdrag Gatu/VA/Park 9 874 -33 765 -23 891 -22 586 -1 305 -21 669 -21 669 0

SUMMA 46 871 -314 588 -267 717 -263 997 -3 720 -305 958 -312 717 -6 759 
KOMMUNSTYRELSE

KULTUR- &  
UTBILDNINGSNÄMND 25 834 -320 463 -294 629 -298 498 3 869 -500 477 -500 477 0

SOCIALNÄMD 69 545 -418 702 -349 157 -337 805 -11 353 -517 946 -521 958 -4 012

MILJÖ- &  
BYGGNÄMND 7 524 -28 027 -20 503 -21 396 894 -35 560 -35 560 0

ÖVERFÖRMYNDAR- 
NÄMND 17 -1 907 -1 890 -1 514 -376 -2 276 -2 276 0

VALNÄMND 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMMA 149 791 -1 084 356 -934 565 -924 414 -10 151 -1 364 023 -1 374 794 -10 771 
VERKSAMHETER

FINANS   1 001 242 -42 977 958 265 919 443 38 822 1 364 027 1 382 926 18 900 

SUMMA TOTALT 1 151 033 -1 127 333 23 700 -4 971 28 671 4 8 132 8 129  
      
STADSOMVANDLING 36 710 -26 105 10 604 0 10 604 0 -4 903 -4 903

SUMMA TOTALT INKL 1 187 743 -1 153 438 34 304 -4 971 39 275 4 3 229 3 226 
STADSOMVANDLING

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)

 Utfall Års- Tilläggs- Pågående Summa Års- 
Styrelse/Nämnd jan–aug budget budget arbeten budget prognos Avvikelse

       

KOMMUNSTYRELSEN       

 -Kommunkontoret 33 584 40 595  65 069 105 664 77 690 27 974

 -Stadsbyggnadsförvalningen 157 700  3 029 3 729 2 555 1 174

 - Uppdragsverksamhet  
Kommunala fastigheter 10 428 27 800 20 000 21 517 69 317 31 236 38 081

 - Uppdragsverksamhet  
Gatu/VA/Park 34 521 71 550  48 273 119 823 91 759 28 064

 - Uppdragsverksamhet  
Fritid 2 647 18 550 510 2 887 21 947 7 380 14 567

KULTUR- OCH  
UTBILDNINGSNÄMND 25 474 6 800  64 401 71 201 29 958 41 243

SOCIALNÄMND 1 017 2 850  2 152 5 002 4 264 738

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 883 1 620  0 1 620 1 620 0

SUMMA  
NETTOINVESTERINGAR 108 710 170 465 20 510 207 327 398 303 246 462 151 841

Investeringar
Investeringsverksamhetens utfall är för perioden 108,7 Mnkr. Detta motsvarar cirka 27,3 % av den totala  
investeringsbudgeten, vilken efter ombudgetering för pågående arbeten och tilläggsanslag uppgår till 398 Mnkr. 

I prognosen antas en upparbetad investeringsvolym vid årets slut som uppgår till 246 Mnkr. 

Om hela investeringsvolymen upparbetas kommer investeringarna inte att egenfinansieras fullt ut vid årets slut.

DELGIVNING AV ANVISADE MEDEL PER 2016-08-31 
TILLÄGGSBUDGETERINGAR I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Investering (Kr)

§ 4 Ny räddningstjänst 116 000 000

§ 35 Nya band pistmaskin 250 000

§ 52 Renovering/ombyggnad  
 av Vilan Kilen 5 till  
 LSS lägenheter  20 000 000

§ 61 Nytt kylaggregat  
 Lombia ishall 260 000

  136 510 000

Kommunstyrelsens oförutsedda,  
kostnadsställe 905101 (Kr)

§ 304 Utbildning Barnkonventionen  
 & HBTQ-Frågor 60 000

§ 67 Medel för utredning av regelverk  
 tomträtt samt arrendeavgifter 100 000

§ 165 Medel för att tillskapa fler  
 parkeringsplatser 72 000

§ 152 Bidrag Heat Proof 5 920

§ 347 Medfinansiering  
 Aurorum Business Incubator 50 000

§ 358 Bidrag Kiruna Klätterklubb 107 900

  395 820

 Budget 1 500 000

 Återstår 1 104 180

Investeringsredovisning, Stadsomvandling (Tkr)

 Utfall  Nya invest- Pågående  Års-
 jan–aug Årsbudget eringar 2016 arbeten Summa prognos Avvikelse

Stadsomvandling 45 982 224 875 116 000 68 888 409 763 100 150 309 613

Total 45 982 224 875 116 000 68 888 409 763 100 150 309 613

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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Kiruna kommun har under första halvåret 2016 fokuserat 
mycket på både stadsutveckling och den rådande flykting-
situationen som tog sin början under hösten 2015. Ett projekt 
med en nystartad integrationsenhet har börjat byggas upp 
med dels befintlig personal men också med några nyanställ-
ningar. De nya HVB-hemmen som öppnade under hösten 
har bemannats med både tillsvidareanställd personal och 
visstidsanställda medarbetare. Det som ser positivt ut under 
första halvåret är att den totala sjukfrånvaron går ner och 
de sk frisktalen stiger. 

ANTAL ANSTÄLLDA

Kiruna kommun hade 1692 personer som hade en tillsvi-
dareanställning den 30 juni 2016. Av det 1 692 personerna 
var det 1 466 kvinnor och 226 män.

Vid samma tidsperiod 2015 hade kommunen 1 664 perso-
ner som hade tillsvidareanställning. Antalet tillsvidarean-
ställda har ökat med 28 medarbetare då vi jämför 2015 och 
2016. En anledning till att tillsvidareanställningarna ökat 
är bland annat då vi öppnat nya HVB hem samt anställt 
andra nya medarbetare i samband med flyktingsituationen 
under hösten 2015.

Kiruna kommun hade 243 personer med en visstidsanställ-
ning den 30 juni 2016. Av de 243 personerna var det 143 
kvinnor och 68 män. Vid samma tidsperiod 2015 hade 
kommunen 227 personer som hade en visstidsanställning. 
Visstidsanställningarna har därmed ökat med 16 personer 
till 2016.

PERSONALBERÄTTELSE
OBLIGATORISK REDOVISNING AV  
SJUKDOMSRELATERAD FRÅNVARO 

I delårsbokslut och årsredovisning redovisas sjukstatistik 
för kommunens tillsvidareanställda i den form som Sveriges 
kommuner och Landsting fastställt som mall. Statistiken 
innefattar all frånvaro i förhållande till tillgänglig arbetstid, 
det vill säga tid som arbetsgivaren kunnat påverka.

För tidsperioden januari till juni 2015 var den totala sjuk-
frånvaron i procent av arbetstiden 6 %. Det är en minsk-
ning från 2015 då siffran var 7 % under samma tidsperiod. 
I diagrammet på sidan 15 kan man se hur den totala sjuk-
frånvaron i procent av arbetstid har förändrats de senaste 
fyra åren. 

Sjukfrånvaron har minskat i alla åldersgrupper och mest 
för de som är under 29 år där minskningen är 1,7 % sedan 
2015 under samma tidsperiod. Dock är sjukfrånvaron fort-
farande högst för de medarbetare som är över 50 år trots att 
den också har minskat. 

Den totala sjukfrånvaron har under första halvåret 2016 
minskat med en procent jämfört med 2015.

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

Total sjukfrånvaro i %  
av överenskommen arbetstid per ålder och kön

  Januari–juni 2016

Total sjukfrånvaro 6%

Sjukfrånvaro > 60 dagar 54,52%

Sjukfrånvaro, kvinnor 6,4%

Sjukfrånvaro, män 3,7%

Sjukfrånvaro i åldersgrupp 29 år och yngre 4,8%

Sjukfrånvaro i åldersgrupp 30–49 år 5,1%

Sjukfrånvaro i åldersgrupp 50 år och äldre 7,1%
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HÅLLBART ARBETSLIV

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för anställda som 
inte klarar sitt arbete på grund av orsaker som kan hänföras 
till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar sitt ar-
bete 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 verksamheterna, 
där närmsta chef har rehabiliteringsansvaret. Cheferna har 
möjlighet att ta hjälp i rehabiliteringsarbetet av företagshälso-
vård och rehabiliteringshandläggare. Under våren 2016 har 
fokus varit att utbilda chefer i den nya AFS 2015:4 om 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Under hösten 2016 
kommer cheferna att få en övergripande utbildning i 
rehabilitering. 

Andelen tillsvidareanställda som inte har någon sjuk-
dag under perioden januari till juni har gått upp lite från 
42,7 % till 43 %.

FRISKVÅRD 

Kiruna kommun arbetar aktivt med friskvård för medar-
betarna. Friskvårdens arbete handlar om att främja hälsan 
hos medarbetarna för att dessa ska kunna behålla fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande. Friskvården är en viktig 
del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Från och med  

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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1 januari 2016 har Kiruna kommuns medarbetare sk fri 
friskvård, det vill säga att de kan träna obegränsat på de 
anläggningar som Kiruna kommun har avtal med. Dessut-
om genomförs olika friskvårdsaktiviteter där medarbetare 
erbjuds delta både i grupp och individuellt. Regelbundet 
sker också tävlingar eller utlottningar med olika priser till 
de som deltar. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING  

Inom Kiruna kommun beräknas cirka 225 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. 

6,0

43
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RESULTATRÄKNING (Mnkr)

   Kommunen exkl 
 Kommunen stadsomvandling Stadsomvandling

  Utfall   Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
  160831 150831 160831 150831 160831 150831 2015

Verksamhetens  
intäkter Not 1 233,7 234,2 197,0 150,4 36,7 83,8 2 451,1

Verksamhetens  
kostnader Not 2  -1 143,7 -1 057,4 -1 117,5 -1 017,1 -26,1 -40,2 -60,8

Avskrivningar/ 
Nedskrivningar  -46,8 -43,1 -46,8 -43,1   

Verksamhetens  -956,8 -866,3 -967,4 -909,8 10,6 43,6 2 390,3 
nettokostnader

Skatteintäkter Not 3 889,9 859,2 889,9 859,2   

Statsbidrag Not 3 101,0 58,2 101,0 58,2   

Finansiella  
intäkter  10,3 14,0 10,3 14,0   

Finansiella  
kostnader  -10,2 -16,4 -10,2 -16,4   

Resultat före  34,3 48,8 23,7 5,2 10,6 43,6 2 390,3 
extraordinära 
poster

Extraordinära 
poster Not 4 0,0 -186,6    

Årets resultat  34,3 -137,8 23,7 5,2 10,6 43,6 2 390,3

Nettokostnads-  96,6 94,4 97,6 99,2    
andel i %

ÅRSPROGNOS KOMMUN EXKLUSIVE STADSOMVANDLING (Mnkr)

  Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall

  2016 2016 2016 2015

Verksamhetens intäkter  302,9 314,6 11,7 250,3

Verksamhetens kostnader  -1 646,2 -1 700,9 -54,7 -1 534,1

Avskrivningar/Nedskrivningar  -73,8 -64,8 9,0 -50,3

Verksamhetens nettokostnader  -1 417,1 -1 451,1 -34,0 -1 334,1

Skatteintäkter                          1 335,7 1 327,1 -8,6 1 288,0

Statsbidrag                               85,5 137,1 51,6 99,2

Finansiella intäkter  26,4 16,4 -10,0 20,0

Finansiella kostnader  -30,5 -21,3 9,1 -28,6

Resultat före extraordinära poster  0,0 8,1 8,1 44,4

Extraordinära poster     0,0 -175,1

     

Årets resultat  0,0 8,1 8,1 -130,6

Nettokostnadsandel i %  99,7 99,1  96,2

Kommunens redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal  
redovisning (RKR). Kommunen har inte ändrat några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2015.   

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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BALANSRÄKNING (Mnkr)

 Kommunen inkl stadsomvandling 

 

   160831 150831 Helår 2015

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar   0,5 1,3 1,0

Materiella anläggningstillgångar   1 724,4 1 457,5 1 594,1

Finansiella anläggningstillgångar  Not 1 2 802,7 839,4 3 223,6

Summa anläggningstillgångar   4 527,6 2 298,3 4 818,8

Omsättningstillgångar    

Varulager/Förråd   0,3 0,3 0,3

Fordringar  Not 2 31,5 27,8 63,6

Kortfristiga placeringar   400,0 115,0 0,0

Kassa och bank   8,7 12,4 65,5

Summa omsättningstillgångar   440,4 155,4 129,4

Summa tillgångar    4 968,0 2 453,7 4 948,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital  Not 3 3 436,3 1 004,6 3 402,0

Varav årets resultat   34,3 -137,8 2 259,7

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och     

liknande förpliktelser   66,6 65,6 35,0

Avsättning för återställande av deponi   11,3 23,0 11,3

Summa avsättningar   77,9 88,6 46,3

SKULDER

Långfristiga skulder   1 222,8 1 157,8 1 157,8

Kortfristiga skulder  Not 4 231,0 202,8 342,1

Summa skulder   1 453,7 1 360,6 1 499,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   4 968,0 2 453,7 4 948,2

Ansvarförbindelse pensioner, löneskatt   541,0 568,3 554,3
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING (Mnkr)

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER  160831 150831 Helår 2015

 Intäkter 197,0 150,4 261,8

 Stadsomvandling 36,7 83,8 2 451,1

 Summa verksamhetens intäkter 233,7 234,2 2 712,9

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

 Kostnader -1 117,5 -1 017,1 -1 720,7

 Stadsomvandling -26,1 -40,2 -60,8

 Summa verksamhetens kostnader kommunen -1 143,7 -1 057,4 -1 781,4

NOT 3  SKATTEINTÄKTER,  
GENERELLA BIDRAG OCH UTJÄMNING

 Kommunalskatt 889,9 859,2 1 288,8

 Slutavräkning justering 0,0 0,0 0,2

 Skatteavräkning innevarande år prognos 0,0 0,0 -1,0

 Summa skatteintäkter 889,9 859,2 1 288,0

 Strukturbidrag 73,4 74,2 111,4

 Regleringsbidrag -0,5 -0,6 -0,9

 Kommunal fastighetsavgift 28,4 28,3 48,7

 Inkomstutjämningsavgift -14,1 -12,9 -19,3

 Utjämningsavgift LSS -1,7 -0,2 -0,2

 Kostnadsutjämningsavgift -29,1 -31,1 -46,6

 Generella bidrag från staten 44,7 0,4 6,1

 Summa generella bidrag och utjämning 101,0 58,2 99,2

NOT 4 EXTRAORDINÄRA POSTER

 Inlösen av pensionsskuld 0,0 -150,1 0,0

 Löneskatt Inlösen av Pensionsskuld 0,0 -36,4 0,0

   0,0 -186,6 0,0

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

NOTER TILL BALANSRÄKNING (Mnkr)

NOT 1 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 160831 150831 Helår 2015

 Aktier och andelar i koncernen 31,0 31,0 31,0
 Placeringar 0,0 0,0 0,0
 Övriga aktier, andelar och värdepapper 22,6 9,3 21,0
 Placeringar framtida pensionsutbetalningar 0,0 0,0 0,0

 Summa värdepapper och andelar 53,6 40,3 52,0

 Lån till koncernföretag 354,7 777,0 777,1
 Långfristiga fordringar 2 394,4 22,2 2 394,5
  
 Summa finansiella anläggningstillgångar 2 802,7 839,4 3 223,6

NOT 2 FORDRINGAR 

 Kommunen 31,5 27,8 63,6
 Stadsomvandling 0,0 0,0 0,0

 Summa fordringar 31,5 27,8 63,6

NOT 3 EGET KAPITAL 

 Ingående eget kapital 3 402,0 1 142,3 1 142,3
 Periodens resultat kommun 23,7 -181,3 -130,6
 Periodens resultat Stadsomvandling 10,6 43,6 2 390,3

 Utgående eget kapital 3 436,3 1 004,6 3 402,0

      
 
   

NOT 4 KORTFRISTIGA SKULDER 160831 150831 Helår 2015

 Kommunen 231,0 202,8 342,1
  Stadsomvandlingen  0,0 0,0 0,0
 Summa kortfristiga skulder  231,0 202,8 342,1

AVSÄTTNING TILL RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)

Ingående balans 2015 36,1
Använt 2015 0

Utgående balans 36,1

Ingående balans 2016 36,1
Använt 2016 0

Utgående balans 36,1

Av årets egna kapital uppgår Stadsomvandlingens till 462,4 Mnkr   
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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 Kiruna 
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. Granskningar som hittills slutförts, 
för närvarande pågår eller planeras under år 2016 är:

• Kvalitetledningsarbetet inom socialnämndens verksamhet

• Uppföljning avseende tidigare genomförda granskningar

• Hantering av investeringsprojekt

KOMMUNREVISION
• Samverkan avseende hälso- och sjukvård för barn och 

unga som placerats i familjehem eller HVB-hem (gransk-
ning i samverkan med landstinget och ett antal kommuner 
i länet)

• Barnomsorgsavgifter (påbörjat 2015, avslutas under 
2016)

• Beredskap avseende EKO-frågor (Etik, Korruption, 
Oegentligheter)

• Stadsomvandlingen; intern kontroll i förhållande till 
ekonomisk påverkan

• Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande

• Granskning av delårsrapport per augusti 2016

• Granskning av årsredovisning 2016

Resultatet av revisorernas granskningar rapporteras löpande till 
den/de granskade nämnderna i form av slutdokument med 
revisorernas bedömningar kompletterat med revisions-
rapport från de sakkunniga. Utfallet av 2016 års gransk-
ningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen.

BUDGET, UTFALL OCH PROGNOS

Revisorerna ansvarar själva för förvaltningen av sitt upp-
drag och sina resurser. För år 2016 har revisorerna en bud-
get på totalt 1 806 Tkr, och utfallet per den 31 augusti är 
534 Tkr. En större positiv avvikelse finns därmed inom 
driftbudgetredovisningen per 2016-08-31. Revisionsåret 
2016 löper dock fram till revisionsberättelsens avlämnade 
i april 2016, och ett intensivt granskningsarbete kommer 
att bedrivas under resten av året varför en 0-prognos för 
helåret bedöms rimlig.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2015

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -670 -1 204 -1 806 -1 806 -1 834

Nettokostnader -670 -1 204 -1 806 -1 806 -1 834

Skattemedel 1 204 1 204 1 806 1 806 1 786

Resultat 534 0 0 0 -48

Verksamhet (Tkr)

 Utfall Utfall Budget Avvikelse  Budget  Prognos Avvikelse/
 31/8 2015 perioden perioden utf./budget helår helår budget helår

Revision -560 -670 -1 204 534 -1 806 -1 806 0

 -560 -670 -1 204 534 -1 806 -1 806 0
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

• En språkpolicy är antagen för koncernen för att ge en mer 
enhetlig formell dokumentation i kommunen med också 
göra kommunens beslut mer lättlästa.

• Den nya modellen för partistöd har börjat tillämpas vil-
ket innebär att alla partier, årligen i efterhand redovisar 
användningen av partistödet till kommunfullmäktige.

• Som ett led i stadsomvandlingen hölls ett extra kommun-
fullmäktige i juni för att anta detaljplanen för torg- och 
handelsgata i Kiruna nya centrum. Investeringsmedel är 
avsatta för att byggandet av en räddningstjänst och beslut 
att starta en förstudie om parkeringshus i Kiruna nya C 
är taget. Information i övrigt om stadsomvandlingen 
lämnas vid en särskild punkt vid kommunfullmäktiges 
sammanträden.

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

ÄRENDEN UNDER DELÅRET 2016

• Prismodellen för villor inom bredbandsutbyggnaden i 
Gironet är kompletterad med prismodeller för företag 
och flerfamiljshus. På så sätt skapas förutsättningar för att 
öka volymen abonnenter och därmed göra Kiruna mer 
attraktiv för operatörer.

• Investeringsmedel är omfördelade för att inleda vidareut-
vecklingen av fritidsområdet Luossa- Matojärvi. Investe-
ringsmedel är också avsatta för en ombyggnation av Vilan 
1 och 2 från äldreboende till LSS-boende.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNSTYRELSE 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för-
valtningsorgan, ”kommunens regering”, och ansvarar för 
övergripande ledning och styrning av den kommunala 
verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för två förvalt-
ningar: kommunkontoret och stadsbyggnadsförvaltningen.

KOMMUNKONTORET

Kommunens strategiska funktioner är samlade inom kom-
munkontoret med dess avdelningar; kommunkansli, eko-
nomi-, personal- och IT-avdelning samt avdelningen för 
badhus och sporthall.

Under kommunstyrelsen finns även kommunens kommu-
nala uppdragsverksamheter Fastigheter, Gatu, park och VA 
samt fritid som är förlagda till kommunens bolag Kiru-
nabostäder AB och Tekniska Verken i Kiruna AB.

Ett dialogforum är inrättat för drift och utveckling av den 
fritidsverksamhet som TVAB sköter på uppdrag av Kiruna 
kommun sedan år 2015. 

ÅRETS HÄNDELSER

EKONOMIAVDELNINGEN

Ekonomiavdelningen ansvarar för de ekonomiska processer 
och ekonomisystem som finns i kommunen samt rådgiv-
ning för konsumenter och inom budget- och skuldområ-
det. Kommunen är i en spännande tillväxtfas som ställer 
stora krav på den långsiktiga ekonomiska planeringen och 
styrningen. Arbetet med komponentavskrivning påbörja-
des 2014, har fortsatt under 2015 och kommer att avslutas 
under sista delen av 2016. 

Måluppfyllelsen för ekonomiavdelningen följer plan där 
två av målen är uppfyllda och de övriga är delvis uppfyllda. 
Målen består i huvudsak av dokumentation av rutiner och 
processer, systematisera information, blanketter och utbild-
ningar.

IT-AVDELNINGEN

IT-avdelningen har omorganiserats för att möta behov från 
drift av stadsnätet Gironet och för att öka kvalitén i leve-
ransen mot kommunkoncernens verksamheter. IT-avdel-
ningen har nu tre enheter, IT-service, IT-drift och IT-infra-
struktur där IT-infrastruktur är en ny enhet som är under 
uppbyggnad.

IT-avdelningen har lagt stor vikt vid digitaliserade flöden 
och processer internt men också för att stötta kommun-
koncernens verksamheter vad gäller ökat behov av digita-
lisering.

Gironet byggs ut till cirka 1 500 kunder under byggsäsong 
2016. Projektet är framtungt på grund av den höga utbygg-
nadstakten men det krävs för att Gironet ska vara ett att-
raktivt nät för tjänsteleverantörer och för att skapa intäkter 
till den intäktsfinansierade driften. 

IT-avdelningen har infört ett nytt växelsystem genom en 
samverkan med Jokkmokks kommun och det medför att 
kommunen höjer servicenivån till medborgarna.

KOMMUNSTYRELSE
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KOMMUNKANSLIET

Kommunkontoret samordnar de fem byggprojekten, 
Kvarter fem i nya centrum (K5), badhus, räddningstjänst, 
gymnasieskola och grundskola. Behovsanalysen för K5 och 
badhus är godkända av kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige har beslutat om investeringsmedel för ny rädd-
ningstjänst. En utredning om möjlig utveckling av Luossa-
vaara/Matojärvi området är påbörjad.

En språkpolicy är antagen för koncernen i syfte att göra 
koncernen formella kommunikationen tydligare och mer 
lättillgänglig. Omställningen är genomförd inom kom-
munstyrelsens verksamheter och politiska forum. Kom-
munstyrelsens delegationsordning är reviderad.

Landsbygdsdialoger är genomförda i ett antal byar och 
bygder i kommunen. Verkställigheten av handlingsplaner-
na till näringslivsstrategin och CEMR-deklarationen om 
jämställdhet är påbörjad.

KOMMUNIKATIONSENHETEN

Verksamhetsutveckling för en bättre medborgardialog är 
påbörjad. Dialogevent är genomförda kopplat till stads-
omvandlingen: infodag om stadsomvandlingen i samband 
med vintermarknaden med ca 1 400 besökare, deltagande 
i Kiruna in transformation samt på Kirunafestivalen. För-
ankringen av varumärkesplattformen förskjuts pga av av-
brutet ramavtal för reklambyråtjänster

PERSONALAVDELNINGEN

Kiruna kommun har rekryterat drygt 100 personer under 
första halvåret 2016, både externt och internt. Två intro-
duktionsutbildningar för nyanställda inom kommunen har 
genomförts. Kompetensförsörjningsplanen lämnas för po-
litisk behandling under hösten.

Nya arbetsmiljöföreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö har trätt ikraft och alla chefer i kommunen har 
genomgått kompetensutveckling inom området. 

Cheferna har fått utbildning i löne- och medarbetarsam-
tal. Arbetet med att utveckla löneprocessen inom Kiruna 
kommun fortsätter, inklusive lönekartläggning, där både 
fack och strategiska ledningsgruppen har deltagit. Löne-
kartläggningen visar att det inte finns löneskillnader i kom-
munen som beror på kön. 

Kommunens friskvårdsförmåner är ändrad och friskvård-
stimmen är ersatt med ”fri friskvård” på de anläggningar 
som har avtal med kommunen.

Under delåret utsågs Kiruna kommun till en av de mest 
spännande offentliga arbetsgivarna av Karriärföretagen. 

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

Ny lag om mottagande av nyanlända trädde ikraft under 
våren vilket ökar behov av bostäder. Kirunabostäder AB 
har beslutat om integrationsförtur och kommunen hyr 6 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Måluppfyllelse delår 2016, Kommunkontoret

Mål   Uppfyllt Delvis  Ej 
    uppfyllt uppfyllt 
KOMMUNKONTORETS LEDNINGSFUNKTION

1 Tydliggöra kommunkontorets roll   X 

2 Kommunkontorets processer är huvudsakligen beskrivna    X

3 Genomfört värdegrundsarbete på kommunkontoret   X 

4 Utarbetat förslag till E-strategi för införandet  
 av E-förvaltning   X

EKONOMIAVDELNINGEN

5 Generell kunskap i ekonomisystemet av det  
 som är igång  X  

6 Dokumentera och genomföra rutiner och processer   X 

7 Systematisera och genomföra information/utbildningar  X  

8 Förbättra interna blankettmaterialet   X 

9 Påbörja översyn av verksamhetssystem   X 
    

IT-AVDELNINGEN INKLUSIVE ADMINISTRATIVA ENHETEN  
OCH IT-ENHETEN

10 Telefoni/UC-strategi   X 

11 Service- och bemötandestrategi  X  

12 IT-utbildning för slutanvändare   X 

13 Kompetensutvecklingsplan    X

14 Processer och rutiner   X 

15 E-strategi med tillhörande styrdokument   X 
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lägenheter av LKAB. Arbete pågår för att inrätta en inte-
grationsenhet som ska vara navet i kommunens arbete med 
mottagning och integration. 

RIM-projektet (Reflektion-Integration-Migration), riktat 
till ensamkommande ungdomar avslutas och kursen im-
plementerats i HVB-hemmens ordinarie verksamhet. 

Café Metropol, en mötesplats för nya och gamla Kirunabor 
har nu blivit ett begrepp i Kiruna C och en liknande mö-
tesplats öppnas i Vittangi. Arbetet sker i samarbete mellan 
kommunen och föreningar i Kiruna. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Måluppfyllelse delår 2016, Kommunkontoret

Mål   Uppfyllt Delvis  Ej 
    uppfyllt uppfyllt 
KOMMUNKANSLIET INKLUSIVE KOMMUNIKATIONSENHETEN  
OCH INKÖPSENHETEN

16 Öka kvalitén i beslutsprocessen   X 

17 Tydliggöra kommunens näringslivs- och landsbygdsarbete   X 

18 Tydliggöra förvaltningars och bolags åtagande gällande minoritetsspråk   X 

19 Tydliggöra förvaltningars och bolags arbete  
 gällande tillgänglighetsfrågor   X 

20 Tydliggöra gränssnittet mellan kommun och bolag    X

21 Kommunikationsstrategiarbete färdigställd  X 

22 Intern och extern förankringsplan för varumärkesplattform    X

23 Kommunikationsplan för rekrytering påbörjad    X

24 Handlingsplan för medborgardialog upprättad   X 

25 Kriskommunikationsplan uppdaterad   X 

26 Ökad kunskap om LOU och inköpsprocessen i koncernen   X 

27 Ökad avtalstrohet   X 

28 Inköps- och beställarorganisation i kommunen och TVAB   X 

29 Koncerngemensam upphandling   X 

30 Utarbeta förslag till strategi för införande av e-handel    X

31 Utvecklad framförhållning och samverkan vid upphandling   X 
    

PERSONALAVDELNINGEN INKLUSIVE ARBETSMARKNADSENHETEN  
OCH BEMANNINGS- OCH REKRYTERINGSENHETEN

32 Kompetensförsörjning    X

33 Se över det förbyggande hälsoarbetet   X 

34 Kvalitetssäkra rehabiliteringsarbetet   X 

35 Rutin löneprocess   X 

36 Påbörja arbetet med HR-strategi   X 

37 Dokumentation och rutinbeskrivning   X 

38 En verksamhetsplan med mätbara mål som är väl  
 förankrad internt och externt   X 

39 Varje individ hos rätt instans   X 

40 En tydlig kommunikationsplan   X 

41 God hushållning med resurser   X 

42 Bättre rutiner vid nyrekrytering av vikarier  X  

43 Processkarta   X 

44 Kommunikation    X
    

BAD- OCH SPORTHALL   

45 Utveckla medarbetarskapet, se över rotationsarbete  X  

46 Kompetensutveckla personalen  X  

47 Fortsätta processen med att ta fram underlag för ny simhall   X 

48 Förbättra dialogen med föreningar   X 

49 Marknadsföra våra olika verksamheter bättre via sociala medier   X 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

AVDELNING BAD- OCH SPORTHALL

En organisatorisk förändring har genomförts i personal-
gruppen i Kiruna C för att få en bättre kontinuitet i arbets-
sättet till gagn för kunden. Det innebär att personalgrup-
pen är indelad i två arbetsgrupper, en personalgrupp för 
Bad och en för Sporthall,

En del driftstörningar har förekommit i badhuset i Kiruna 
C som till största delen har åtgärdas utan ändrade öppet-
tider. Verksamheten erbjuder ett rikt utbud av kurser, vat-
tengympa, vattenaerobics, simundervisning och simkurser, 
crawlkurs för vuxna, ett eget koncept med tränig på Actic 
gym och i vatten mm till Kirunabor och besökare.

Badet i Abisko har under senare år fått allt mer besök i 
synnerhet under vinter vårsäsong på grund av fler turister i 
Abisko området, detsamma gäller för badet i Karesuando. 
Badet i Vittangi tillhör de äldre och har ett behov av reno-
vering av ytskikt och det har haft en del driftproblem med 
exempelvis pumpar och annan teknik som havererat. 

Sporthallen inrymmer sedan några år även Actic gym 
inneburit 60 000 fler besökare per år. Det innebär ett ökat 
slitage på lokalerna och en del oförutsedda haverier av ex-
empelvis hissanordningar till basketkorgar, skurmaskiner 
mm. En gemensam reception inrättas på sporthallen för 
att underlätta personalens arbete med att hålla god service. 
Under våren har Actic samtliga motionsredskap/maskiner 
bytts ut.

Under våren har publika stolar upphandlats till Rakethal-
len vilket ger en ökad komfort för åskådare vid evenemang.

MÅLUPPFYLLELSE

Den övergripande måluppfyllelsen för kommunkontorets 
ledningsfunktion följer plan. Kompetensförsörjningsplanen 
lämnas för politiskt ställningstagande under hösten. Arbe-
tet med IT-strategin genomförs som en delmängd av kom-
munens koncernövergripande E-strategi som lämnas för 
politiskt ställningstagande kring årsskiftet.

Process för att tydliggöra kommunkontorets roll pågår ge-
nom att skapa en gemensam värdegrund inom förvaltningen. 
Samtlig personal medverkar i arbetet med att ta fram hand-
lingsplaner utifrån varje avdelnings resultat.

EKONOMI

Prognosen för kommunkontoret vid årets slut är ett plus 
minus 0 resultat. 

FRAMTID

Värdegrundsarbetet fortsätter för att förtydliga kommun-
kontorets roll och uppdrag. Språkpolicy börjar tillämpas i 
övriga nämnder och styrelser. E-strategin och kompetensför-
sörjningsplanen lämnas till politisk behandling till årsskiftet.

Vi fortsätter se över det förebyggande hälsoarbetet genom 
att följa korttidsfrånvaron, genomföra livsstilsgrupper och 
förändra förmånen friskvård till att ha sk ”fri friskvård” för 
alla anställda. Utbildning i rehabilitering genomförs. En 
översyn av det personalpolitiska programmet påbörjas.

Bland annat planeras ett nytt badhus i nya centrala Kiruna. 
Mycket material har samlats in och arbetet går in i en in-
tensivare fas.
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Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2015

Intäkter 46 871 43 039 160 419 159 419 173 404

Kostnader -314 588 -307 035 -466 377 -472 135 -493 579

Nettokostnader -267 717 -263 996 -305 958 -312 716 -320 175

Skattemedel 263 996 263 996 305 958 305 958 324 407

Resultat -3 720 0 0 -6 758 4 232

Redovisning per verksamhet (Tkr)

 Utfall   Avvikelse    Avvikelse/
 31/8, Utfall Budget utfall/ Budget Prognos budget
  2015 perioden perioden budget helår helår helår

Ekonomiavdelningen -7 488 -7 760 -7 917 157 -11 410 -11 410 0

IT-avdelningen -13 806 -13 734 -13 405 -329 -17 866 -17 866 0

Kommunkansli -5 522 -6 527 -6 898 371 -11 875 -11 875 0

Kommunledning -8 185 -8 461 -8 347 -114 -11 892 -11 892 0

Kommunstab -2 227 -2 647 -2 517 -130 -4 055 -4 055 0

Personalavdelningen -18 332 -19 110 -17 342 -1 768 -24 284 -24 284 0

Fritidsverksamhet inom  
kommunkontoret -4 499 -3 828 -3 584 -244 -11 471 -11 471 0

Lapplandskommunförbund -62 364 -61 712 -61 761 50 -107 020 -107 020 0

Uppdragsverksamhet Fritid -9 180 -8 726 -8 397 -329 -17 239 -17 239 0

Uppdragsverksamhet  
Gatu/VA/Park -20 912 -23 891 -22 586 -1 305 -21 669 -21 669 0

Uppdragsverksamhet  
Kommunala fastigheter -79 354 -84 814 -84 216 -598 -31 039 -35 297 -4 258

KS centrala övrig poster -8 392 -8 997 -8 093 -904 -9 375 -10 275 -900

Mark- och exploaterings- 
enheten 3 314 5 350 3 956 1 394 3 577 4 077 500

Planavdelningen -2 398 -3 799 -3 250 -549 -4 296 -4 296 0

Stadsbyggnadskansliet -15 877 -19 061 -19 639 578 -26 045 -28 145 -2 100

       

 -255 222 -267 717 -263 996 -3 720 -305 958 -312 716 -6 758

Investering (Tkr)

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

Kommunkontoret 33 584 69 982 105 664 77 690 27 974

Gatu/VA/Park 34 521 78 030 119 823 91 759 28 064

Fritid 2 647 13 983 21 947 7 380 14 567

Kommunalafastigheter 10 428 36 060 69 317 31 236 38 081

Stadsbyggnadsförvaltning  
(exkl. Stadsomv) 157 2 486 3 729 2 555 1 174

Total 81 336 200 542 320 480 210 620 109 860

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Stadsbyggnadsförvaltningen är en relativt ny förvaltning 
som bildades 1 januari 2015 som lyder under kommunsty-
relsen. Förvaltningen rymmer fyra avdelningar, Mark- och 
Exploateringsavdelningen, Planavdelningen, Projektavdel-
ningen och Stadsbyggnadskansliet. Förvaltningens gemen-
samma uppdrag är att genom en flexibel och långsiktig 
plan- och markberedskap leda och skapa förutsättningar 
för en attraktiv och hållbar stads- och landsbygdsutveckling 
för boende, besökande och verksamma i Kiruna kommun. 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

De övergripande målen i förvaltningens verksamhetsplan för 
2015/2016 är att:

• Avtal med samtliga exploatörer i den nya stadskärnan är 
klart

• Processbeskrivningar är framtagna

• Bygget av ny E10 påbörjas

• Strategiska detaljplaner med avtal för utveckling och av-
veckling är klara

• Arbetet med ny översiktsplan påbörjas

• GIS-strategin är klar

• Stöd- och servicesystem är uppdaterade

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STADSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DEL 1. EXKLUSIVE STADSOMVANDLINGEN

ÅRETS HÄNDELSER

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

• Arbete med ny organisation pågår i syfte att på ett effek-
tivt sätt arbeta mot de nya målen som innebär att skapa 
förutsättningar för 1 000 nya jobb, att etablera ett campus 
Kiruna med minst 400 heltidsstudenter, att vi ska ha plats 
för alla och vara ett jämställt och inkluderande samhälle

• Ny översiktsplan för hela Kiruna kommun är påbörjad

• Planläggning för småhustomter i Tuollavaara och Sand-
stensberget har påbörjats

• Hela etapp 1 och etapp 2 på östra industriområdet är sålt

• Område för hotellbyggnation i Riksgränsen sålt

• Tomterna längs Jokkvägen Fotvägen har erbjudits tomt-
kön och 14 av 16 tomter är sålda

EKONOMI

När det gäller det ekonomiska resultatet för perioden så 
redovisar förvaltningen ett nollresultat. Prognosen för hel-
året visar ett minusresultat på 1 600 Tkr. Underskottet be-
ror främst på att flygbussarna inte genererat intäkter som 
planerat och att kollektivtrafiken i glesbygd blivit dyrare 
än beräknat.

FRAMTID

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta med att nå 
de mål som sattes i verksamhetsplanen och fokusera på de 
nya mål som i september beslutades av kommunfullmäk-
tige.  De nya målen innebär att skapa förutsättningar för 
1 000 nya jobb, att etablera 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 ny organisation. 
Förvaltningen kommer också att arbeta med att förbätt-
ra och tydliggöra sina interna arbetsprocesser, men också 
att utöka de personella resurserna. Detta för att fungera så 
effektivt som möjligt när stadsomvandlingen går in i en 
genomförandefas och kraven på förvaltningens verksam-
heter successivt kommer att öka.

Verksamhet (Tkr)

 Utfall Utfall Budget Avvikelse/  Budget  Prognos Avvikelse 
  31/8 2015 perioden perioden utfall budget helår helår prognos/ 
       budget helår

Mark- och Exploateringsenhet 3 314 5 350 3 956 1 394 3 577 4 077 -500

Planavdelning -2 398 -3 799 -3 250 -549 -4 296 -4 296 0

Stadsbyggnadskansliet -15 877 -19 061 -19 639 578 -26 045 -28 145 2 100

 -14 961 -17 510 -18 933 1 422 26 763 26 763 1 600

       

Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2015

Intäkter 16 906 13 732 19 160 18 160 14 478

Kostnader -34 416 -32 664 -45 923 -46 523 -38 651

Nettokostnader -17 510 -18 932 -26 763 -28 363 -24 173

Skattemedel 18 932 18 932 26 763 26 763 24 220

Resultat 1 422 0 0 -1 600 47

Investering (Tkr)

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

Stadsbyggnads- 
förvaltning  
(exkl. Stadsomv) 157 2 486 3 729 2 555 1 174

Total 157 2 486 3 729 2 555 1 174
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DEL 2. STADSOMVANDLINGEN

ÅRETS HÄNDELSER

Årets viktigaste händelser för stadsomvandlingen kan sam-
manfattas i ett antal punkter:

• Byggandet av Kirunas nya stadshus fortgår enligt plan

• Nya skjutbanan på 4:e km är klar och överlämnad

• Sjunde huset är färdigställt och har hyresgäster

• Byggandet av 72 studentbostäder på skjutbaneområdet 
pågår och hälften av lägenheterna är inflyttningsklara

• Anläggandet av ny infrastruktur (VA-fjärrvärme, IT etc) 
för nya Kiruna C området pågår enligt plan 

• Avtal med COOP om etablering i nya Kiruna C klart

• Plan B, gällande tillfällig omdragning av E10 beslutat

• Detaljplan för ny räddningstjänst är antagen

• Detaljplan för GP2 etapp 1 färdig för antagande

EKONOMI

För perioden visar stadsomvandlingen ett plusresultat på 
10,6 Mnkr. Överskottet beror till största delen på ej perio-
diserade intäkter från LKAB för avtal avseende personella 
merkostnader, köpta externa tjänster, busstransfer och sto-
ra arkivet stadshuset. Ersättning för fastighetsaffärer och 
diverse utredningsprojekt gör att stadsomvandlingen be-
räknas redovisa ett minusresultat på ca 4,9 Mnkr vid årets 
slut. Förlusten täcks med tidigare erhållen ersättning från 
LKAB.

Investeringar i främst infrastruktur och verksamhetslo-
kaler i Nya Kiruna Centrum (NKC) beräknas uppgå till 
100 Mnkr vid årets slut.

FRAMTID

Arbetet fortsätter enligt plan med att sanera mark och 
bygga infrastruktur i Nya Kiruna. Stadshuset beräknas stå 
färdigt i april 2018 och målsättningen är att de första bygg-
naderna kring stadstorget och handelsgatan står färdiga 
första kvartalet 2020. Området kring gamla skjutbanan har 
börjat bebyggas under 2016 och hälften av de planerade 
studentlägenheterna är färdiga för inflyttning. Nya Kiruna 
kommer succesivt att växa fram de kommande åren med 
boenden, kommunala verksamhetslokaler samt förenings- 
och näringsliv. 

Måluppfyllelse delår 2016, Stadsbyggnadsförvaltningen

Mål   Uppfyllt Delvis  Ej 
    uppfyllt uppfyllt 

Avtal med samtliga exploatörer i den nya stadskärnan är klart   x 

Stadsbyggnadsprocessen är framtagen   x 

Trafikverket har påbörjat byggandet av ny E10    x

Strategiska detaljplaner med genomförandeavtal för utveckling  
och avveckling är klara   x 

Arbetet med ny översiktsplan för hela Kiruna kommun påbörjas  x  

GIS-strategin är klar    x

Förvaltningens stöd- och servicesystem är uppdaterade    x
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2015

Intäkter 36 710 0 0 36 711 2 451 079

Kostnader -26 105 0 0 -41 614 -60 806

Nettokostnader 10 604 0 0 -4 903 2 390 273

Skattemedel 0 0 0 0 0

Resultat 10 604 0 0 -4 903 2 390 273

Investering (Tkr)

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

 
Stadsomvandling 45 982 264 452 409 763 100 150 309 613

Total 45 982 264 452 409 762 100 150 309 613
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Kirunabostäder AB har till uppdrag att förvalta Kiruna kom-
muns fastigheter som består av totalt 211 000 kvm lokaler 
belägna i Kiruna kommun, från Riksgränsen till Karesuando.

Trots en underhållsbudget på noll kronor så utförs en hel 
del underhållsarbeten för att säkerställa fastighetens funk-
tion men även arbetsmiljön för dem som ska vistas i loka-
lerna. Restriktioner råder och det är endast akuta åtgärder 
som utförs. Uppdragsverksamhetens minskade ram gör att 
många av de kommunala verksamheterna blir drabbade av 
minskade åtgärder i lokalerna och Kirunabostäders perso-
nal har ett tufft arbete med att prioritera och avslå nöd-
vändiga åtgärder. Övriga underhållsinsatser som genomförs 
ingår i kommunens investeringsbudget.

Av våra investeringsmedel för 2016 har bla följande åtgärder 
genomförts:

• Fönsterbyte, fasadmålning, Karesuando skola

• Fasadmålning, nytt staket Blomstergården Vittangi

• Fasadmålning och invändigt underhåll Videgården i 
Karesuando

• Fasadmålning, Svappavaara förskola, Karesuando förskola, 
Bumerangen, Kottens förskola, Smörblommans förskola

• Utvändigt underhåll, Svappavaara brandstation

• Nya entrédörrar, Karesuando badhus

• Takåtgärder, Lombolo förskola

• Mattbyte, Jukkasjärvi skola

• Underhåll, Abisko skola

• Byte av värmepannor, Vassijaure personalboende

• Byte av ljusteknik, Lombia, Vittangi skola, Lokeldarens 
förskola, Svappavaara skola, Luossavaara skolan, Kastan-
jens förskola

• Ventilationsåtgärder, Högalidskolan

• Lekutrustning, Lombolo förskola, Jökelns förskola, Karesu-
ando förskola

Vi har under året genomfört omfattande utredningsarbe-
ten kring vatten- och fuktskador samt ventilationsåtgärder 
kopplade till inomhusmiljön. Detta är många gånger akuta 

UPPDRAGSVERKSAMHET 

FASTIGHETER

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

32  |  KIRUNA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2016



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2015

Intäkter 7 691 7 528 105 479 105 479 106 625

Kostnader -92 505 -91 744 -136 518 -140 776 -134 685

Nettokostnader -84 814 -84 216 -31 039 -35 297 -28 060

Skattemedel 84 216 84 216 31 039 31 039 29 671

Resultat -598 0 0 -4 258 1 611

Investering (Tkr)

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

  
Kommunala fastigheter 10 428 36 060 69 317 31 236 38 081

Total 10 428 36 060 69 317 31 236 38 081

åtgärder och kan i vissa fall ta länge att utreda pga fastighe-
tens riskkonstruktion. Vi har även haft en hel del skadegö-
relser med bla fönsterkross och klotter.

Installationsfasen i EPC-projektet är slutfört och vi är inne 
i fas 3, uppföljning med besparingsgaranti via dator och 
platsbesök av våra tekniker och tekniska fastighetsskötare. 
Konsekvensen av projektet är minskad energiförbrukning 
och på sikt en minskad kostnad.

MÅLUPPFYLLELSE

Måluppfyllelsen följer plan: att verka för en ökad jämlikhet, 
göra energismarta renoverings- och ombyggnadsprojekt 
samt att fortsätta arbetet med minskad energiförbrukning. 

Energiplan kommer att följas upp och redovisas i oktober 
månad. 

Målet om ökad jämlikhet kräver stora insatser främst inom 
kollektivsidan där könsfördelningen är väldigt traditionell 
med 100 % kvinnor inom lokalvården och 100 % män 
inom fastighetsskötsel. Frågan är hur vi gör för att nå en 
ökad jämställdhet på dessa områden?

EKONOMI

För att förvalta, genomföra investering och fastighetsför-
säljningar får Kirunabostäder AB en uppdragsersättning 
som för 2016 är 96,7 Mnkr. Det innebär en ersättning 
med 458 kr/kvm (458 kr/kvm). Prognosen är att kostna-
den minus övriga intäkter kommer att hamna på 477 kr/
kvm (452 kr/kvm). 

Vi har fått förstärka personalresurserna för bla Bolagsskolans 
fortsatta drift, Movägens äldreboende, Satellitens förskola 
och Raketskolan, vilket är en stor anledning till att budgeten 
för förvaltning- och skötsel drar över med 7 kr/kvm. 

Reparationsbudgeten på 49 kr/kvm klarar vi inte heller av 
att hålla, prognosen för helår är 63 kr/kvm. Vi gör bara de 
allra nödvändigaste reparationerna och underhållet för att 
klara av att driva verksamheten för erhållen uppdragsersätt-
ning. Det mesta underhållet av kommunala fastigheter sker 
genom investeringar i kommunen. För året är investerings-
budgeten 18,9 Mnkr. Prognosen för uppdragsersättningen 
helåret är -4,3 Mnkr. 

FRAMTID

Kirunabostäder AB bedriver sedan 2002 förvaltningsupp-
draget för kommunala fastigheter och bedriver verksam-
heten till fulles utifrån de förutsättningar som finns. Vi ser 
behovet av att så snart som möjligt återuppta arbetet med 
att avtalsreglera uppdragsverksamheten och inför internhy-
ressystem, för att nå en mer kostnadseffektiv förvaltning 
och en bättre hushållning av resurserna. Vidare behöver 
underhållet fortsätta öka för att minska kostnaderna för 
reparationer och på så sätt få en mer långsiktig förvaltning 
av fastigheterna. Med stadsomvandlingen kommer nya 
fastigheter att byggas. Det kommer att innebära att annan 
kompetens behövs, främst på tekniksidan, vilket behöver 
finnas med i kommande budgetarbete.
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Kommunala uppdragsverksamheten fritid finns sedan års-
skiftet som Enheten Fritid under avdelning Gata/ Fritid på 
Tekniska verken i Kiruna AB. 

Driften av skidspår och skoterleder har fungerat utan stör-
re störningar. Vid den extrema mängd snö som föll under 
vintern tyngdes träd ned över skidspåren. Det ledde till 
större störningar som krävde merarbete vid prepareringen. 
Samma sak gällde vid utomhusanläggningar samt skidspår 
i byarna. Luossavaarabacken har haft en bra säsong med 
många besökare och ett antal arrangemang. Lombia och 
Matojärvi har haft fulla hus under hela säsongen.

I Loussabacken pågår ett projekt för att skapa mervärde 
för allmänhet, föreningsverksamhet och näringsliv till sä-
songen 2016-2017, samt en bättre familjeprodukt som 
omfattar liftar, grillplatser, toaletter och snökanonsystemet. 
Renovering av omklädningsrum i Loussabacken har utförts 
under våren. Lombia ishall har fått ny sarg. Saivomutka, 
Övre Soppero, och Svappavaara har fått ny belysning kring 
motionsspåren. Slyröjningar har utförts kring motionsspå-
ren, bland annat kring Lombolospåret.

MÅLUPPFYLLELSE

Följer verksamhetsplanen med ökad och tydlig information 
till allmänheten. Förbättrat samarbete och kommunikation 
med föreningarna.

EKONOMI

Uppdragsverksamhet Fritid prognostiserar ett nollresultat 
vid årets slut. 

FRAMTID

Utveckling av Matojärvi idrottsplats och Luossavaara skid-
område för att öka tillgängligheten för kommunens med-
borgare att nyttja befintliga anläggningar.

 UPPDRAGSVERKSAMHET

FRITID

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

34  |  KIRUNA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2016



Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2015

Intäkter 757 871 1 585 1 585 5 534

Kostnader -9 483 -9 268 -18 824 -18 824 -20 486

Nettokostnader -8 726 -8 397 -17 239 -17 239 -14 952

Skattemedel 8 397 8 397 17 239 17 239 15 890

Resultat -329 0 0 0 938

Investering (Tkr)

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

Fritid 2 647 13 983 21 947 7 380 14 567

Total 2 647 13 983 21 947 7 380 14 567

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KIRUNA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2016  |  35



Vintern har varit snörik kombinerat med milt väder och 
hög luftfuktighet, vilket påverkat driften. Vårhyvlingen av 
kommunens gator behöver göras lite tidigare för varje år. 
Sandning har sket i betydligt större utsträckning än tidigare 
år vilket medfört sopning och sandupptagning i hela Kiru-
na tätort och i Svappavaara. Vintern 2015/2016 var första 
snöröjningsåret på en ny avtalsperiod och en del problem 
har förekommit i uppstarten, speciellt i centrum. 

Vårstädningen har skett tillsammans med föreningslivet. 
Växtligheten uppfattas som normal. Grönyteskötseln har 
fungerat mycket bra med bland annat tack vare hjälp av 
ca 100 skolungdomar. Under sommaren har verksamheten 
varit delaktig i ett Integrationsprojekt i samarbete med 
Migrationsverket och kommunen där 30 nyanlända ung-
domar fick praktikplats som parkarbetare tillsammans med 
övriga ungdomar. Det gav ett mycket gott resultat. Slyröj-
ning pågår enligt röjningsplan och utförs på Lombolo, i 
Svappavaara och Vittangi.

En ny avtalspartner gällande beläggningsarbete har teck-
nats under våren. 

Årligt bytesintervall har genomförts på belysningen i Tuol-
luvaara. På grund av den blöta och tunga snön som föll 
uppkom många kabelbrott i östra kommundelen. Som en 
del av Brottsförebyggande rådets arbete har en del armatu-

UPPDRAGSVERKSAMHET 

GATOR OCH PARK
rer bytts ut på bland annat busstationen för att skapa trygg-
het kvällstid under den mörka perioden

Tuolpukka- och Vikusjärvivägen har som tidigare år hyv-
lats under sommar. Bärlager och vägtunnor har förstärkts 
och bytts. 

Investeringsprojekt avseende gatu/park fortsätter främst 
med fokus på lekplatsprogrammet samt arbete med gatu-
belysningen.

MÅLUPPFYLLELSE

Arbetet sker enligt fastlagda kvalitetsdeklarationer och i 
samband med årsredovisningen redovisas inkomna felan-
mälningar och dess trender.

EKONOMI

Uppdragsverksamhet Gator och Park prognostiseras göra 
ett nollresultat vid årets slut.

FRAMTID

Arbete med att fastställa verksamhetsområden, kvalitetsde-
klarationer/ åtagandebeskrivningar fortgår, åtgärdsprogram 
och strategier tas fram där det saknas.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2015

     

Intäkter 9 874 9 802 14 703 14 703 16 971

Kostnader -33 765 -32 388 -36 372 -36 372 -57 397

Nettokostnader -23 891 -22 586 -21 669 -21 669 -40 426

Skattemedel 22 586 22 586 21 669 21 669 40 448

Resultat -1 305 0 0 0 22

Investering (Tkr)

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

  
Gatu/VA/Park 34 521 78 030 119 823 91 759 28 064

Total 34 521 78 030 119 823 91 759 28 064
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Vid årsskiftet avvecklades Kiruna Kommunpartner AB och 
verksamheten överfördes till Tekniska Verken i Kiruna AB. 

En inventering av underhållsbehovet vid de flesta vatten-
verken har utförts och framtagande av handlingsplaner 
pågår. Vid Svappavaara har LKAB anslutit till kommunalt 
vatten och i samband med att LKAB tagit ut mycket vatten 
har problem med luft i ledningar i vattenverket uppstått. I 
Saivomuotka vattenverk är det problem med utfällningar 
och partiklar i vattnet och möjliga åtgärder utreds. 

Kiruna Avloppsreningsverks biobädd är återtagen i drift i 
februari. En taköverbyggnad över slamplattan är klar. En 
invallningstank för fällningskemikalie är installerad vid 
Vassijaure avloppsreningsverk och vid Katterjåkk avloppsre-
ningsverk är fällningskemikalietanken ombyggd. Miljökon-
toret har vid tillsynsinspektioner lämnat föreläggande avse-
ende flera av avloppsreningsverken. Bristerna avser generellt 
avsaknad av drift/skötselinstruktioner samt funktionsfel. 

I och med stadsomvandlingen är ca 1 km huvudvattenled-
ning utefter Malmvägen omlagd om. VA-ledningar till två 
nya bostadsområden, ett i Jukkasjärvi och ett på Lombolo, 
är anlagda. Utefter Triangelvägen är vatten- och avloppsled-
ningar utbytta. Fortsatt prioriterad läcksökning har resulte-
rat i att flertalet vattenläckor är identifierade och reparerade. 
Ett antal nyanslutningar, servisbyten och underhållsåtgärder 
är utförda och antalet frysningar under vintern är relativt få.

I juni blev halva Karesuando utan vatten på grund av en 
vattenläcka. I januari blev Lainio utan vatten bl.a. på grund 
av en vattenläcka inom en enskild fastighet som medförde 
tömning av reservoaren. Upprepade problem med avlopps-
stopp utefter Centralvägen i Vittangi ledde till nyanlägg-
ning av ca 200 m VA-ledningar.

Inläckage på avloppsledningsnätet är stort i bla Kuttainen, 
Idivuoma och Masugnsbyn. 

UPPDRAGSVERKSAMHET 

VATTEN OCH AVLOPP
PÅGÅENDE PROJEKT INOM VA 

• Kiruna Nytt Vatten, byggnation 2017–2018

• Reservkraft Kiruna, vattenkedja, reservkraft i Oinakka 
installeras under hösten

• Katterjåkk vattentäkt, driftsättning planeras till februari 
2017

• Ny vattentäkt, Björkliden, anläggande planeras under 
2017

• Ny högreservoar Björkliden inklusive ny byggnad för 
pumpar anläggas under hösten

• Vattentäkter och verk i byarna fokus på Lannavaara Västra, 
Rensjön, Abisko, Saivomuotka

• Vattenskyddsområden. Förslag för Suijavaara, Lannavaara, 
Nedre Soppero, Parakka och Idivuoma har varit på sam-
råd och vägledning för tillämpning av vattenskyddsföre-
skrifterna är under framtagande i samarbete med Miljö-
kontoret

• Parakka avloppsrening och vatten anläggs under året

• Triangelvägen, ny VA, belysning och gata har anlagts, av-
städning och besiktning sker i oktober

• Vistastjärnan och Jukkasjärvi, Fotvägen, nytt bostadsom-
råde, väg och VA-ledningar till nytt bostadsområde har 
anlagts

Det har inträffat ett olycksfall och fyra tillbud.

MÅLUPPFYLLELSE

Arbetet sker enligt fastlagda kvalitetsdeklarationer och i 
samband med årsredovisningen redovisas inkomna felan-
mälningar och dess trender.

EKONOMI

Vid årets slut prognostiseras ett nollresultat för Vatten och 
Avloppsverksamheten.

FRAMTID

Arbete med att fastställa verksamhetsområden, kvalitetsde-
klarationer/ åtagandebeskrivningar fortgår, åtgärdsprogram 
och strategier tas fram där det saknas.
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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 skol-
utveckling, 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

Under årets första hälft har förskolan erhållit ett tillskott i 
form av nya verksamhetslokaler. Förskolan Fjället flyttade 
i januari från sina tillfälliga lokaler på Högalidskolan in i 
nya lokaler på Jägarskoleområdet och utökade samtidigt sin 
verksamhet från två till tre avdelningar. Nya förskolemo-
duler omfattande tre avdelningar samt kök etablerades och 
togs i bruk under februari månad vid Kottens och Kastan-
jens förskolor på Lomboloområdet. Under våren har vidare 
nya lokaler för den sk asylförskolan inrättats i Bolagssko-
lans gamla lektionssalar för praktiskt-estetiska ämnen.

I och med detta har förskolan tillförts verksamhetslokaler 
för fem nya avdelningar, vilket markant förbättrat försko-
lans förutsättningar och erfaret behov av förskoleplatser. 
Med anledning av detta har den tillfälliga förskoleavdel-

KULTUR- OCH  
UTBILDNINGSNÄMND

ningen på Högalidsgatan 1 efter fem år medgetts att av-
vecklas, vilket sker tom terminsstart hösten 2016.

Kultur och utbildningsnämnden beslutade i april efter att 
under läsåret 2015/16 erhållit kompletterande redovisningar 
och underlag att inte anta förslag för skolstrukturen i centrala 
Kiruna inklusive Jukkasjärvi presenterade i Skolstruktur 2.0.

Inför läsåret 2016/17 har grundskolans enheter utmanats 
beträffande bemanning av behörig och utbildad personal 
för utbildning och undervisning. I denna situation i syfte 
att tillgodose elevernas rätt till utbildning har eleverna i 
år 6 vid Jukkasjärvi skola inför läsåret 2016/17 flyttats till 
Högalidskolan.

KULTUROMRÅDET

Biblioteket har fortsatt arbetet med att uppdraget att hitta 
samverkansformer mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken. 
Processen fortsätter under hösten 2016.

Arbetet med införandet av ett nytt klassificeringssystem 
har inletts. Detta system är en anpassning till internationell 
standard och genomförs i hela landet.

Under våren 2016 har Kulturskolan bedrivit en omfat-
tande kursverksamhet inom musik, dans och bild inom C 
Kiruna samt byarna. Utöver det har de genomfört flertal 
uppdrag för Förskolor/Grundskolor/Gymnasium inom 
Kiruna Kommun där de ansvarar för undervisning inom 
musik och dans och därigenom utvecklat ett framgångsrikt 
koncept av ”temadagar musik-blockläsning”.

För Ungdomsverksamheten har integrationsmedel an-
vänts till kvällsfotboll, integrationskvällar i samverkan med 
HVB-hemmen samt tjejkvällar. Det har också genomförts 
sommarlovsaktiviteter som cykel- och skateboardshow, 
gratis bad och bio samt entré på Nya Gruvtrollets lekland. 
Under hösten kommer barn- och ungdomspolitiska hand-
lingsprogrammet att revideras och arbetet med fritidsledar-
rotation fortsätta.

Kultursekreteraren har arbetet med 1 %-regeln för inköp 
av konst till Movägen och Tarfalahallen. Dessutom har 
Kirunastipendiaten utsetts i vanlig ordning, denna gång 
till Olof Tällberg från Stockholm. Sommarutställningen i 
Stadshuset i år var den mycket uppskattade Marknadsvantar. 
Under hösten kommer kommunens alla elever i åk 5 att få 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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boken ”Emma reser vidare” som handlar om Kiruna, Jokk-
mokk, Gällivare och Kiruna Kommuner. Konstmuseum i 
norr har genomfört en utställning med Bella Rune med 
vernissage i Kiruna för att sedan turnera ute i länet. Avsikt 
är också att under hösten i respektive fullmäktige (lands-
ting och kommun) fastställa förbundsordning och inrikt-
ning för det blivande länskonstmuseet.

UTVECKLINGSINSATSER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I 

FÖR- OCH GRUNDSKOLA

Till grund för prioriterade utvecklingsinsatser i grund- och 
förskolan under 2016 ligger de behov som tidigare fram-
kommit i enheternas kvalitetsredovisningar, skolinspektio-
nens och kommun revisorernas granskningar samt Skol-
verkets prioriterade områden för riket och nya nationella 
styrdokument från 2012. De områden som varit priorite-
rade har koppling till måluppfyllelse och elevernas resultat 
där matematikutveckling, språkutveckling, No/teknik och 
tillgänglighet till undervisningen i klassrummet är avgöran-
de för hur eleverna lyckas i alla ämnen. En annan inrikt-
ning har varit lagkrav om rätten till skolgång på lika vill-
kor, 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 våren 2016 är delta-
gande i Skolverkets satsning Lärarlyftet II och Matema-
tiklyftet. Andra insatser är utbildning för specialpedagoger 
i kartläggning av elevers språk-, läs- och skrivutveckling, 
fortsatt satsning på NTA (Naturvetenskap och Teknik för 
Alla) i såväl förskola som grundskola. Dans i förskola och 
skola har fortsatt bla med stöd av Kulturrådets statsbidrag 
Skapande skola.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MÅLUPPFYLLELSE 2016

Utifrån den preliminära statistiken 2016 för Kiruna kom-
muns grundskolor, så är andelen elever som gick ut åk 9 
med behörighet till gymnasieskolans nationella program 
något högre än för åren 2013–2015 och ligger på ungefär 
samma nivå som 2012. Genomsnittligt meritvärde är något 
högre än för de senaste åren. Beträffande behörighet till 
gymnasieskolans nationella program ses den gälla för så väl 
pojkar som flickor.Genomsnittligt meritvärde gäller dock 
främst för gruppen flickor. 

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
ligger på ungefär samma nivå som för 2015 och 2014, 
vilket gäller för så väl gruppen elever som helhet som för 
grupperna pojkar och flickor.

Måluppfyllelse 2016

 Kiruna Kiruna Riket Kiruna Kiruna Kiruna Kiruna 
Grundskolan åk 9 2016 2015 2015 2014 2013 2012 2011 

Andel elever behöriga till  
gymnasiets nationella program (%) 88,2 82,9 85,6 81,2 81,6 89,3 86,7 

Andel elever som uppnått  
kunskapskraven i alla ämnen (%)  75,9 75,7 77,0 76,3 69,1 78,6 80,3

Genomsnittligt meritvärde (exkl språkval)  222 217 217 207 207 209  210

*  Statistik för 2011–2015 Skolverkets databas. Statistik för 2016 är preliminära och bygger på skolornas inrapportering  
till förvaltningskansliet. Vittangi skola ingår ej i de preliminära resultaten i 2016 års statistik.

KIRUNA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2016  |  39



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EKONOMI 2015

DRIFT KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens nettobudget är 500,5 Mnkr år 2016. Nämn-
dens resultat de åtta första månaderna är ett överskott 
på 3,8 Mnkr. Nämnden prognostiserar ett nollresultat år 
2016. Delårsresultatet förklaras primärt av en ökad budget-
tilldelning år 2016, vakanser vårterminen 2016 och ökade 
intäkter.

INVESTERING KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Projekten omfattar ca 60 Mnkr sedan byggstart. Prognosen 
är att investeringsprojekten Konstinköp, Asylförskola, Lilla 
Björns förskolekök, Svappavaara grundskolekök, Högalid-
skolans grundskolekök, Arbetsmiljö Nya Raketskolan och 
förskolan Bergkristallen avslutas under år 2016, vilket be-
räknas minska projektens omfattning med ca 27,5 Mnkr.

FRAMTID

Välfärden utmanas! Samhällsutvecklingen med bla ökade 
folkrörelser i omvärlden, reformer inom det nationella skol-
väsendet och generationsskiften på arbetsmarknaden, men 
även lokal samhälls- och näringslivsutveckling ställer ökade 
krav på samhället – och den offentliga sektorn i synnerhet. 
Elevminskningarna ses för närvarande ”plana ut” och anta-
let elever prognostiseras till och med öka de närmaste åren. 
Situationen utmanar dock i närtid primärt avseende till-
gången på utbildad arbetskraft. För att möta aktuella och 
kommande utmaningar bedöms därmed arbetet framöver 
under 2016–2018 behöva fokusera på rekrytering och be-
manning, resursfördelning samt organisation och strukturer 
inom såväl för- som grundskola och relaterade verksamheter. 
Kulturen utvecklas! Härvid är strategi för konstnärlig ge-
staltning och etablerandet av ett länskonstmuseum centrala 
inslag framgent inom kulturområdet.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Drift

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2015

Intäkter 25 834 22 790 37 217 40 217 57 093

Kostnader -320 463 -321 288 -537 694 -540 694 -526 184

Nettokostnader -294 629 -298 498 -500 477 -500 477 -469 091

Skattemedel 298 498 298 498 500 477 500 477 470 116

Resultat 3 869 0 0 0 1 025

Verksamhet

 Utfall Utfall Budget Avvikelse  Budget  Prognos Avvikelse
 31/8 2015 perioden perioden utf./budget helår helår prognos/ 
       budget helår

Gemensam verksamhet -36 474 -32 734 -37 930 5 196 -112 341 -105 758 6 583

För-och grundskola -157 002 -168 118 -164 030 -4 088 -245 674 -253 157 -7 483

Måltidsverksamhet. -31 257 -31 373 -32 485 1 112 -49 351 -48 451 900

Fria driftsalternativ -38 085 -42 776 -43 329 553 -60 665 -60 665 0

Interkommunal ersättning 66 377 250 127 500 500 0

Kultur -20 009 -20 007 -20 974 967 -32 946 -32 946 0

 -282 761 -294 629 -298 498 3 869 -500 477 -500 477 0

Investering (Tkr)

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

Kultur- och  
Utbildningsförvaltning 25 474 37 817 71 201 29 958 41 243

Total 25 474 37 817 71 201 29 958 41 243
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VERKSAMHET

Socialförvaltningen lyder under Socialnämnden och har 
ca 1 000 årsanställda. Förvaltningens organisation består 
av FÖS (förvaltningsstöd), boendeavdelning, hemstödsav-
delning, LSS-avdelning, IFO (individ- och familjeomsorg) 
samt hälso- och sjukvårdsenhet och biståndsenhet. Under 
året finns även en tillfällig projektenhet. Socialnämndens 
verksamheter ska tillgodose människors behov av trygghet. 
Socialnämnden ska verka för att kommunens invånare får 
social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att 
tillvarata svaga gruppers behov och intressen.

ÖVERGRIPANDE MÅL

• Öka personalens delaktighet/inflytande genom att bland 
annat avskaffa ofrivilliga delade turer

• Öka kompetensen i jämställdhet, diskrimineringslagen, ViNR

• Kvalitetssäkra genom brukarmedverkan och effektiva 
IT-lösningar/teknik

• SN ska arbeta för flexibla och trygga boendelösningar

MÅLUPPFYLLELSE

De politiska målen för 2016 är pågående och uppfyllda till 
viss del:

• Utredning av delade turer har pågått under året och är 
presenterat för nämnden i maj. Ett arbete med handled-
ning i schemaplanering och bemanning har påbörjats och 
planeringsdagar har kommit igång på verksamheterna för 
att skapa delaktighet i arbetet med verksamhetsplanen. 
Förvaltningen jobbar även för delaktighet genom info-
bladet ”i Fokus”.  

• Kontaktpersoner är utsedda för ViNR på verksamheter-
na och utbildning till olika yrkesgrupper har skett i olika 
forum. Totalt har 76 personer med låg eller ingen utbild-
ning inom vård- och omsorg genomgått en sex dagars 
utbildning där även jämställdhetsfrågan har behandlats.

SOCIALNÄMND

• En testperiod med webbaserad nattkamera för tillsyn har 
pågått under året och utvärderats med positivt resultat. 
GPS lösningar på tre brukare ger en ökad frihet att röra 
sig fritt i samhället. 

• I januari invigdes Movägens vård- och omsorgsboende 
med 99 platser och 25 nya HVB platser blev tillgängliga 
för ensamkommande barn på Glaciären. LSS avdelning-
en har utökat antalet service lägenheter samt en särskilt 
anpassad bostad. Ett beslut om en utredning kring sam-
sjuklighet och boende har fattats av socialnämnden i 
mars månad med start efter sommaren.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

De viktigaste frågorna för förvaltningen har varit personal- 
och kompetensförsörjning samt boendefrågan. SKARE- 
projektet har kommit igång med de första utbildningarna 
för 76 personer inom vård- och omsorg i början på året. 
Uttagningen och prioriteringen har varit de med låg eller 
ingen utbildning inom vård- och omsorg. Under sommaren 
har det varit stor personalbrist på grund av många sjuk-
skrivningar vilket medförde att fler ordinarie personal jobbat 
enligt sommaravtalet. En analys visar att övertiden har ökat 
inom vissa områden under sommaren.

I januari invigdes Movägens vård- och omsorgsboende 
med 99 platser. Brukare från Vilan 1 och 2 samt Glaciä-
rens korttidsboende flyttade in till Movägen under första 
kvartalet. Förutom Vilan och Glaciären tillkom också 40 nya 
boendeplatser. Flytten av Glaciärens korttidsboende till 
Movägen tidigarelades för att ge plats till HVB hem för 
ensamkommande barn. Då det rådde stor osäkerhet under 
våren kring behovet av boendeplatser för ensamkommande 
barn öppnades även tillfälliga HVB hem med 16 platser. 
Fokus har också varit att hitta olika lösningar för att till-
godose behovet av boende enligt LSS men även att minska 
risken för sanktionsavgifter. Antalet beviljade bistånd av 
särskilt boende samt korttidsbeslut har ökat och inneburit 
att samtliga korttidsplatser varit bokade under hela 2016. 
Det har också varit en utmaning att lösa boende till äldre 
då det varit ont om lediga platser. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EKONOMI

Socialnämnden har efter delåret januari–augusti ett under-
skott på 11,4 Mnkr. Huvudsakliga orsaken till underskottet 
är att Movägen blev fullbelagd tidigare än beräknat. Delåret 
belastas även med sanktionsavgifter på knappt 1 Mnkr som 
avser boendebeslut inom LSS som ej har kunnat verkställas. 

Utfallet inom personalkostnader är varierande mellan av-
delningarna och sommaren blev kostsam sett över hela 
förvaltningen, med höga kostnader för övertid. De flesta 
enheter håller sig inom budgeten men Movägens äldrebo-

ende och ett par hemtjänstdistrikt går över budgeten. Även 
hälso- och sjukvårdsenheten har underskott som till över-
vägande del beror på det tidigarelagda öppnandet av Movä-
gens vård- och omsorgsboende. 

Prognosen på årsbasis visar ett underskott på 4 Mnkr. För-
valtningarna kommer få ta kostnader för rehabilitering och 
friskvård vilket kan ge detta underskott. Statsbidrag för in-
tegration ska täcka upp de extra kostnaderna som uppkom-
mit i samband med öppnandet av Movägens äldreboende. 
Stora LSS-ärenden förväntas tas över av försäkringskassan, 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2015

Intäkter 69 545 64 433 96 986 104 317 120 920

Kostnader -418 702 -402 237 -614 932 -626 275 -633 437

Nettokostnader -349 157 -337 805 -517 946 -521 958 -512 517

Skattemedel 337 805 337 805 517 946 517 946 509 591

Resultat -11 353 0 0 -4 012 -2 926

Investering (Tkr)

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

Socialförvaltningen 1 017 3 335 5 002 4 264 738

Total 1 017 3 335 5 002 4 264 738

Verksamhet (Tkr)

    Avvikelse     Avvikelse/
  Utfall   Utfall Budget utfall/ Budget Prognos budget
 31/8 2015 perioden perioden budget helår helår helår

Förvaltningsstöd -17 372 -15 077 -15 423 346 -26 416 -25 814 602

Socialnämnden -570 -1 513 -723 -790 -1 084 -1 792 -708

Boavdelningen -114 463 -129 008 -122 188 -6 819 -192 836 -196 234 -3 398

Hemstödsavdelningen -63 281 -62 040 -62 801 761 -93 200 -92 690 510

Biståndsenheten -12 035 -4 555 -4 883 328 -7 321 -6 872 449

Individ- och familjeomsorg -43 158 -42 104 -42 445 341 -65 041 -63 087 1 954

Hälso- och sjukvårdsavd -26 962 -28 557 -26 571 -1 986 -39 765 -40 683 -918

LSS-avdelningen -60 432 -66 304 -62 771 -3 532 -92 283 -94 786 -2 503

 -338 273 -349 157 -337 805 -11 353 -517 946 -521 958 -4 012

vilket bör ske retroaktivt ända från årsskiftet. Personalkost-
naderna förväntas gå ner något igen jämfört med sommar-
månaderna.

INVESTERINGAR

Socialnämnden har under delåret januari-augusti investerat 
för 1 Mnkr och prognosen för året visar på ett överskott av 
700 Tkr. Exempel på investeringar är inom nytt verksam-
hetssystem och flyttkostnader som uppkommit i samband 
med inflyttning till nya vård- och omsorgsboendet.

FRAMTIDEN

Den största utmaningen är fortfarande personal- och kom-
petensförsörjningen inom många verksamheter och arbetet 
med att ta fram en kompetensförsörjningsplan fortsätter. 
Integrationshandledare har anställts mellan augusti-decem-
ber för att jobba med praktiksamordning och handledning 
för nyanlända vilket ska ge bättre förutsättningar till arbete 
inom vård- och omsorg. 

Den kommunala sjukvården står inför stora utmaningar i 
framtiden då allt svårare sjuka vårdas i sina hem som ställer 
stora krav på bland annat legitimerad personal. 

En gemensam strategi för ”Bättre liv för sjuka äldre” har ta-
gits fram av Norrbottens Läns Landsting och Norrbottens 
kommuner som ska stärka och stimulera en mer samman-
hållen vård och omsorg för de sjuka äldre. Ett av målen 
är att tillgodose trygghet i hemmet genom stärkta insatser 
samt att säkerställa att äldre personer inte ligger kvar på 
sjukhus om behov av slutenvård inte föreligger. Det blir 
en utmaning för kommunen att möta behovet och rusta 
oss för förebyggande arbete och nya avancerade insatser i 
hemmet. 

Ett flertal ensamkommande barn blir 18+ de närmaste 
månaderna vilket innebär att det är viktigt att tillsam-
mans i kommunkoncernen hitta rutiner kring ansvarsför-
delningen samt boendelösningar.
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Miljö- och Byggförvaltningen består av Räddningstjänsten  
(30 medarbetare), Miljökontoret (10 medarbetare) och 
Bygglovsavdelningen (10 medarbetare). Verksamheten är 
baserad i Kiruna stadshus och i Räddningstjänstens bygg-
nader runt om i kommunen men bedrivs också vid inspek-
tioner, utbildningar samt räddnings- och släckningsinsatser 
i hela kommunen. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Sju mål är i verksamhetsplanen för 2016 uppsatta för nämn-
dens och förvaltningens arbete. Dessa är de följande:

• Utbildade förtroendevalda i nämndens ansvarsområden

• Införa föreläsningsserie om genus

• Förvaltningen skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete i syfte att uppnå en god arbetsmiljö

• Då förvaltningens yttrande rörande nyttjande av natur-
resurser efterfrågas, ska den lokala miljön och areella nä-
ringar tas i beaktande

• Planerad tillsyn skall utföras till 100 %

• Utveckla de samverkansområden där avtal ingåtts med 
våra grannkommuner rörande räddningstjänst.

• Nämnden ska ha kontroll över och beredskap för att han-
tera inom nämndens ansvarsområde uppkomna situatio-
ner kring flyktingströmmar.

Det mesta av arbetet sker löpande och det kan sägas att 
alla mål och delmål utom det som rör inköp av ett digitalt 
system för verksamhetsstöd för Räddningstjänsten i länet 
har uppnåtts. Orsaken till bristen avseende detta system är 
att upphandlingen överklagats.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EKONOMI 

Budgeten uppvisar för de första nio månaderna ett över-
skott på 894 Tkr som till övervägande delen kan förklaras 
med att faktureringar från år 2015 inte hanns med i slutet 
av det året utan istället kom att bokföras på innevarande 
år. Miljö- och byggnämndens underskott kan härledas 
till ett extra nämndstillfälle i januari. Räddningstjänstens 
utryckningsverksamhet, slutligen, har genererat oförutsedda 
kostnader vilket förklarar underskottet i avdelningens 
budget. Både miljökontoret och Räddningstjänsten räknar 
dock med att ha en budget i balans vid årsskiftet. 

AVDELNINGARNAS VERKSAMHET OCH RESULTAT

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

PERSONALLÄGE  
Svårigheter finns att rekrytera räddningspersonal på hel- och 
deltidsbasis, något som ställer ökade krav på befintlig perso-
nal. Avseende tjänster som befäl och specialister är rekryte-
ringsläget bättre och en kombinerad tjänst som insatschef 
och brandingenjör har under perioden kunnat tillsättas. 
För tiden 160101–160901 uppvisar Räddningstjänsten 
en avvikelse på -56 Tkr. Prognosen för helåret pekar på en 
budget i balans.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN:

Brandsäkerhetsgenomgång av trapphus. Efter två bränder 
i flerfamiljshus under januari månad har Räddningstjänsten 
under första halvåret genomfört en riktad tillsyn i trapphus i 
syfte att kunna identifiera risker och förebygga bränder. 

Nationellt utvecklingsarbete. Räddningstjänsten har 
deltagit i det nationella utvecklingsarbete som följt på 
rapporterna efter skogsbranden i Västmanland 2014 samt 
Hercules- och segelflygsolyckan i vår kommun. 

Brandstationsbyggnad. Arbetet med ny brandstation har 
under året ökat i omfattning och nämnden har besökts 
av KBAB:s projektavdelning samt arkitektfirman Tirsén 
och Aili som redogjort för planerna på ny byggnad. Även 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har kon-
sulterats för att skapa bästa möjliga robusthet och funktio-
nalitet i byggnaden. Ett kontrollprogram för att säkerställa 
funktionalitet och god arbetsmiljö i den gamla byggnaden 
bedrivs i samverkan med kommunen, KBAB och LKAB.

Digitalt stödsystem. Upphandling av ett digitalt stöd-
system i samverkan med övriga kommuner i länet har 
genomförts men överklagats varför systemet i dagsläget 
inte kunnat tas i drift.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BYGGLOVSAVDELNINGEN 

PERSONALLÄGE  
En tjänst som jurist/biträdande bygglovschef är under 
rekrytering och under perioden har en byggnadsinspek-
tör som dessutom har arkitektkompetens anställts vilket 
innebär att nämnden nu med egen personal, vid behov, 
har tillgång till arkitekt.
Utfallet 160101–160830 är +932 Tkr. För helåret prog-
nosticeras en budget i balans eller ett mindre överskott.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN:

Borttappad mail. I oktober 2015 skickades en mail med 
diskret avsändare från SVT-programmet ”Plus” till samtliga 
landets kommuner för att kolla hur väl kommunen full-
följde sin lagstadgade serviceskyldighet genom att besvara 
post. Den mail som ankom till Kiruna kommun skickades 
från registrator till bygglovsexpeditionen då den rörde en 
enkel fråga om kostnad och handläggningstid för bygglov. 
På vägen klassades den som spam av mailsystemet och blev 
därför oläst när den skickades vidare till handläggare för be-
svarande. I februari kontaktades kommunen om det inträf-
fade av SVT Nordnytt och det klargjordes i den följande 
intervjun vad som inträffat samt att nya rutiner angående 
läsande av även spam- sorterad mail införts för hela förvalt-
ningen så snart det fastställts vad bristen i uppfyllelse av 
serviceskyldigheten berott på. 

Den utredning som förvaltningen påkallade hos IT-av-
delningen visade att ett filter i mailprogrammet varit 
felinställt att behandla alla mail från den aktuella domä-
nen som skräppost. Orsaken till detta kan inte anges av 
IT-avdelningen.

Framåtriktad verksamhet. Bygglovsavdelningen har under 
perioden genomfört öppna hus på kvällstid och informerat 
om sin verksamhet samt informerat om och hjälpt med-
borgare med bygglovsansökningar. Avdelningen har också 
medverkat i ”Kirunainformation” för att hjälpa medborg-
arna tillrätta i bygglovsärenden.

Bygglovsstatistik 2012–2016

 2012 2013 2014 2015 2016-09-01

Anmälan inkl. attefall 45 43 75 89 70

Bygglov 235 261 275 270 201

Förhandsbesked 10 16 18 9 11

Marklov 5 2 6 4 6

Olovligt byggande 8 9 26 44 47

Rivningsanmälan 1 3 19 12 1

Rivningslov 19 21 26 18 37

Strandskydd 21 17 30 21 19

Totalt 344 372 475 467 392

Bygglovsstatistik per 160901. Under perioden 2016-01-
01 tom 2016-09-01 har bygglovskontoret hanterat 392 
ärenden varav 201 bygglov. 

MILJÖKONTORET

PERSONALLÄGE 

Alla tjänster på avdelningen är tillsatta med behörig 
personal. De första nio månaderna uppvisar ett utfall på 
+30 Tkr.Prognosen för helåret pekar på ett utfall nära noll 
eller ett mindre underskott.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Utställning om hållbart byggande. Miljökontoret har i 
april 2016 tillsammans med LKF:s energirådgivare, Tek-
niska verken, Peab och Umeå Universitet genomfört en 
utställning på temat ”Hållbara hus i kallt klimat”. Härvid 
presenterades ett tjugotal exempel på hållbart byggande 
och gavs tillfälle för medborgarna att ställa frågor till 
arrangörerna.

Minskade utsläpp av tungmetaller. Miljökontoret har till-
sammans med TVAB arbetat på att minska tungmetallut-
släppen från Kiruna Värmeverk genom att göra det lättare 
att sortera glödlampor, batterier och lysrör som är tre stora 
källor till sagda utsläpp. Dessa orsakar årligen kommunen 
utgifter till staten i form av miljösanktionsavgifter och det 
ligger i koncernens gemensamma intresse att minska dessa 
kostnader varför ett förvaltningsövergripande samarbete är 
ett av gemensamt godo.

PERIODENS HÄNDELSER,  
FÖRVALTNINGSGEMENSAMT

SAMVERKAN MED DET LOKALA NÄRINGSLIVET

Förvaltningen har tagit initiativ till en serie fikamöten 
med det lokala näringslivet där vi öppnar dialog kring det 
gemensamma arbetet med att utveckla vår stad samt kring 
hur vi skall hitta enkla och tydliga samverkansformer.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2015

Intäkter 7 524 5 744 8 284 8 284 10 623

Kostnader -28 027 -27 140 -43 844 -43 844 -43 885

Nettokostnader -20 503 -21 396 -35 560 -35 560 -33 262

Skattemedel 21 396 21 396 35 560 35 560 34 646

Resultat 894 0 0 0 1 384

Verksamhet (Tkr)

 Utfall Utfall Budget Avvikelse  Budget  Prognos Avvikelse
 31/8 2015 perioden perioden utf./budget helår helår prognos/ 
       budget helår

Bygglovsavdelningen -3 521 -1 230 -2 162 932 -3 625 -3 625 0

Miljöavdelningen -1 942 -2 025 -2 055 30 -3 981 -3 981 0

Kontoret -777 -768 -779 11 -2 054 -2 054 0

Miljö- och byggnämnden -266 -295 -272 -23 -416 -416 0

Räddningstjänsten -14 655 -16 184 -16 129 -56 -25 484 -25 484 0

 -21 162 -20 503 -21 396 894 -35 560 -35 560 0

Investering (Tkr)

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

Miljö- och  
Samhällsyggnadsförvaltning 883 1 080 1 620 1 620 0

Total 883 1 080 1 620 1 620 0

E-DEMOKRATI 

För att svara upp mot kraven i FN:s barnkonvention har 
en webenkät inrättats där Kirunas barn och ungdomar 
kan göra sina röster hörda i vår verksamhet. Konceptet 
med webenkäter har fortsatts med en enkät kring det 
planerade försöket med att tillåta snöskotertrafik på vissa 
gator och vägar.

UTBILDNING I ATT HANTERA UTMANANDE PERSONER 
Som ett led i förvaltningens personalvårdande arbete har 
Kirunahälsan genomfört en utbildningssatsning där för-
valtningens personal vid två tillfällen lärt sig mer om hur 
man hanterar personer som utmanar.

FRAMTID

Förvaltningens arbete har utvecklats på det kommunikativa 
området och vi söker kontakt med allmänhet och närings-
liv som en del av det ordinarie arbetet. En förebyggande 
verksamhet som underlättar för allmänheten och näringslivet 
att uppfylla de lagar vilkas efterlevnad vi har till uppgift 

att övervaka, underlättar även vårt arbete och den framåt-
riktade, kommunikativa och förebyggande verksamheten 
kommer att fortsätta. Dialog med medborgarna via kanaler 
som känns bekväma för dem är en förutsättning för 
hållbara beslut i myndighetsutövningen varför vi kommer 
att fortsätta använda ett brett utbud av kommunikations-
kanaler, både digitala och analoga, för att nå medborgarna 
med vårt budskap. Miljö- och Byggnämnden är en del av 
kommunkoncernen vilket innebär att vi har ett gemensamt 
uppdrag att utveckla kommunen. Detta innebär att vi hela 
tiden, alltid utan att ge avkall på vår myndighetsutövning, 
måste söka nya samverkansformer, för att tillsammans med 
medborgare och näringsliv stärka vår kommun. 
Vi står inför en snar flytt till en ny brandstation och till ett 
nytt stadshus, något som utmanar oss, även det, eftersom 
det nu är tid att börja arbetet med att säkerställa att vi inte 
bara flyttar in i nya lokaler utan att vi också ger oss själva 
de bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra ett bra 
jobb i de nya lokalerna.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHET

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn och 
kontroll enligt de regler i Föräldrabalken som gäller gode 
män, förvaltare och förmyndare. Arbetet styrs även av an-
dra författningar som reglerar frågor knutna till verksam-
heten. Den verksamhet som bedrivs är myndighetsutöv-
ning där avsikten är att kunna garantera en väl fungerade 
verksamhet till stöd för samhällets svagaste och mest utsat-
ta grupper som barn, sjuka, gamla och funktionshindrade.  
Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över Överförmyndar-
nämndens verksamhet.

Under året har överförmyndarnämnden haft 6 sammanträ-
den och ytterligare 2 är planerade innan årets slut.                                  

Överförmyndarnämndens tjänstemän rekryterar och ut-
bildar gode män, förvaltare och gode män för ensamkom-
mande flyktingbarn. Tjänstemännen granskar och följer 
upp ställföreträdarnas redovisningar, handlägger ansök-
ningar om godmanskap, utreder och förbereder ärenden 
till tingsrätten och är även sekreterare i överförmyndar-
nämnden. Tjänstemännen utbildar och informerar kom-
munmedborgare, huvudmän, anhöriga, olika yrkesgrupper 
inom kommunala verksamheter och intresseorganisationer 
om uppdraget som god man eller förvaltare.  

ÖVERFÖRMYNDAR-
NÄMNDEN

ÅRETS HÄNDELSER

Det har hänt en del organisationsmässigt under första de-
len av året. Under mars–april flyttade expeditionen sin 
verksamhet till mer ändamålsenliga lokaler på Lars Jans-
sonsgatan, långtidssjukskrivningar samt svårt att rekrytera 
vikarierande handläggare i god tid har påverkat handlägg-
ningen första halvåret, däremot har en jurist tillika enhets-
chef anställts den 1 april, vilket var en välkommen förstärk-
ning till expeditionen.

Överförmyndarnämnden har fortsatt en stor utmaning i 
att marknadsföra uppdraget som god man och rekrytera 
nya godemän. Med den ovanstående problematiken har 
konsekvensen blivit att handläggningstiden har förlängts 
och mindre fokus har kunnat läggas på rekrytering av nya 
gode män. 

Det fortsatta behovet av gode män har resulterat i att några 
gode män erbjudits fler än 5 uppdrag. Ett ökat antal års-
redovisningar för 2015 har vid granskning 2016 krävt mer 
omfattande kompletteringar. Rutiner och instruktioner för 
årsredovisning kommer därför att åter revideras och för-
bättras till nästa år. 

Drift (Tkr)

 Utfall Budget  Budget Prognos Utfall
 perioden perioden helår  helår helår 2015

Intäkter 17 0 0 17 20

Kostnader -1 907 -1 514 -2 276 -2 293 -2 564

Nettokostnader -1 890 -1 514 -2 276 -2 276 -2 544

Skattemedel 1 514 1 514 2 276 2 276 2 249

Resultat -376 0 0 0 -295
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KOMMUNENS BOLAG

MÅL- OCH MÅLUPPFYLLELSE

Överförmyndarnämnden har som mål att granska samtliga 
årsräkningar innan den 30 juni. Detta mål har inte kunnat 
nås under 2016 på grund av att många årsräkningar inte 
har varit kompletta, vilket medfört att kompletteringar 
behövts och därmed fördröjt granskningen. 

Verksamhetens mål är:

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

• Att utöva tillsyn över gode män/förvaltare/förmyndares 
arbete 

• Att kvalitetssäkra granskning av årsräkningar 

• Att öka allmänhetens medvetenhet om verksamhetens 
arbete

• Att rekrytera lämpliga ställföreträdare 

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

• Att antalet uppdrag per god man/förvaltare maximalt ska 
uppgå till fem uppdrag

EKONOMI

Prognosen visar ett underskott om 376 Tkr vilket i huvud-
sak beror på att en handläggartjänst inte är eftersökt från 
migrationsverket samt att både städkostnader och lokalhyra 
har ökat på grund av nya lokaler.

FRAMTIDEN

Överförmyndarnämnden erbjuder årligen utbildningar för 
gode män, förvaltare och förmyndare med fokus på upp-
draget och den ekonomiska redovisningen. Deltagandet 
vid utbildningen har dock varit blygsamt trots flera erbjudna 
tillfällen både dagtid och kvällstid. 

Stor fokus kommer även att krävas på struktur och hållbar-
het inom de administrativa delarna.

Behovet av gode män är fortsatt stort, även vad gäller en-
samkommande barn då antalet mot-tagna barn ännu kvarstår. 
En ställföreträdare ska helst kunna erbjudas inom de när-
mast dygnen. Överförmyndarnämnden ska även i fortsätt-
ningen aktivt rekrytera nya gode män och förvaltare och 
arbeta för att behålla de som redan finns. Arbetet med att 
hålla god kvalitet och kontinuitet i granskningen av ställ-
företrädarnas arbete kommer att fortgå under 2016.

Verksamhet (Tkr)

 Utfall Utfall Budget Avvikelse/  Budget  Prognos Avvikelse/
 31/8 2015 perioden perioden utfall budget helår helår budget helår 

Expedition -1 661 -1 642 -1 315 -327 -1 975 -1 975 0

Politik -287 -248 -199 -48 -301 -301 0

Migrationsverket medel -364 0 0 0 0 0 0 

 -2 312 -1 890 -1 514 -376 -2 276 -2 276 0

KIRUNA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2016  |  49



FINANS
Drift (Tkr)

  Utfall Budget Prognos Utfall
  perioden helår helår helår 2015

Intäkter  1 001 242 1 447 526 1 529 376 1 458 122

Kostnader  -42 977 -83 499 -146 450 -249 625

Nettokostnader  958 265 1 364 027 1 382 926 1 208 497 
Skattemedel  919 443 1 364 027 1 364 027 1 359 345

Resultat  38 822 0 18 900 -150 848

Verksamhet (Tkr)

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

Skatt 859 225 889 868 891 757 -1 888 1 335 686 1 327 121 -8 565

Statsbidrag 58 213 101 029 56 991 44 039 85 486 137 073 51 587

Finansnetto -1 523 273 -2 682 2 955 -4 023 -4 960 -937

Pension/försäkringar -184 731 -35 712 -26 099 -9 613 -30 880 -24 065 6 815

Kalk kostn/kaptj 483 0 0 0 -14 624 -5 624 9 000

Sem- & Ö-tid skuld 23 117 1 536 0 1 536   0

Lönerevision 0 0 0 0 -6 307 -11 307 -5 000

Borgen -83 11 0 11   0

Centrala kontot -359 75 -523 599 -1 311 -1 311 0

Reavinst 969 1 184 0 1 184  0 0

Integration/Flyktingmedel      -34 000 -34 000 

 755 311 958 265 919 443 38 822 1 364 027 1 382 926 18 900
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VDs KOMMENTARER

Arbetet inom Tekniska Verken i Kiruna AB fortsätter med 
stort fokus på långsiktig hållbarhet. Tillsammans med Ki-
runa Kommun har vi etablerat två utvecklingsprojekt med 
fokus på ekologisk hållbarhet och den pågående stadsom-
vandlingen. 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 ”Innovationsplattfor-
men för hållbart samhällsbyggande”, dvs Kiruna ska bli en 
av 6 goda exempel på hållbara städer – detta ger otroligt 
stora möjligheter inför framtiden. 

I juni signerades en avsiktsförklaring mellan TVAB och 
LKAB där det nu fastställdes att vi gemensamt ska utveckla 
det nya och hållbara energisystemet, ett första och viktigt 
steg. Det nya energisystemet är en viktig del i det framtida 
långsiktiga hållbara samhället som vi ska utveckla.

Internt har dotterbolaget KKP lagts vilande och verksam-
heten samordnats in i TVAB. Tidigare KKP och avdelning-
en logistik har omorganiserats till en avdelning med taxe-
finansierad verksamhet (VA/RH) och en skattefinansierad 
(GP/Fritid). Att ständigt ifrågasätta våra strukturer och 
göra justeringar är en viktig del i vårt arbete med ständiga 
förbättringar. Fokus under första halvåret, och är det fort-
satt, är arbetet med bildandet av en gemensam kommun-
koncern för kommunens bolag.

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 

Produktionen av värme har generellt varit god och vi har 
kunnat leverera värme till nätet enligt plan. Tyvärr har av-
fallspannan haft ovanligt många driftsstörningar och en all-
varlig händelse med en kraftig ångläcka, vilket har medfört 
att vi varit tvungna att starta alternativa pannor och inne-
burit ökade reparations- och produktionskostnader. Miljö-
värden till vatten har varit bra men vi har haft några över-
trädelser på svavel till luft, vilket vi har en åtgärdsplan på. 
Tillgängligheten på avfallspannan har gått ned på grund 
av driftsstörningar men åtgärder i årets FU-stopp beräknas 
ge god effekt. På grund av ovanligt många störningar under  

TEKNISKA VERKEN  
I KIRUNA AB

idrifttagningen efter stoppet har avfallspannan ännu ej bör-
jat producera. Preliminärt kommer pannan igång under 
mitten av september. 

Ny pelletspanna har installerats enligt plan. Byggandet av 
ny inmatningshall går enligt plan och beräknas tas i drift i 
september. Ny mobil oljepanna för spetslast går enligt plan. 
Upphandling av nya biooljepannor blir inte av under 2016 
på grund av en LOU-överklagandeprocess men markarbe-
ten och infrastruktur görs under hösten. Glädjande är att 
35 nya kundinstallationer är gjorda och att vi redan har 
kontrakt på 28 nya kunder för nästa år. 

Verksamheten på KAA har under första delåret som van-
ligt genomförts med fokus på bränsledistribution till vär-
meverket. Leveranserna av avfall från Norge har varit hö-
gre än plan och åtgärder har vidtagits. Mellanlagringen av 
brännbart avfall har efter sommaren nått sin höjdpunkt 
och fyllt hela lagringskapaciteten på anläggningen. Balning 
av hushållsavfall har genomförts både i Kiruna och i Nar-
vik under juni–augusti i syfte att minska på olägenheter, 
öka förbränningsvärdet i materialet samt att ta mindre 
plats. Sanering och biosanbehandling har genomförts på 
SAKAB-ytan samt nya projekt fortsätter att komma in på 
saneringsytan. Den nya oljeanläggningen går bra och en ny 
maskinhall är under uppmontering på yta som iordning-
gjorts av stadsomvandlingsprojekt. Nya ÅVC projektet är 
under uppstart och idrifttagning av rampdelen planeras 
under oktober.

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. Januari till mars var ovanligt ne-
derbördsrik med 169 cm fallen snö kombinerat med milt 
väder och hög luftfuktighet, vilket resulterat i skadade träd 
runt om i kommunen. Vi har även varit tvungna att sanda 
i betydligt större utsträckning än tidigare år. Detta har även 
medfört att sopning och sandupptagning har gjorts i hela 
Kiruna tätort och i Svappavaara jämfört med förra året då 
enbart prioriterade gator och centrum genomfördes.

Grönyteskötseln har fungerat mycket bra och växtligheten 
uppfattas som normal. Denna sommar har vi varit delaktig 
i ett integrationsprojekt i samarbete med Migrationsverket 
och kommunen om att ge praktikplats till nyanlända ungdomar. 
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Resultaträkning (Tkr)

 Utfall  Prognos
 2016-08-31 helår 2016

Intäkter  217 124 345 695

Kostnader -177 825 -291 971

Avskrivningar -31 748 -47 651

Periodens rörelseresultat 7 551 6 073

Finansiella intäkter 207 237

Finansiella kostnader -3 259 -5 806

Periodens/årets resultat  
efter finansiella poster 4 499 504

*) Föregående års utfall inom parentes.

Fritidsverksamheten som innefattar drift av idrottshallar, 
skidspår, slalombacke och skoterspår flyttades över till KKP 
från kommunen i april 2015. 2016 skedde en omorgani-
sation. KKP upphörde som bolag och Fritid och dess verk-
samhet flyttades till Tekniska Verken. Enheten Fritid ligger 
numer under avdelning Gata/Fritid. 

Driften av skidspår och skoterleder har fungerat utan större 
störningar. Vid den extrema mängd snö som föll tyngdes 
träd ned över skidspåren och större störningar som kräv-
de merarbete vid prepareringen. Samma sak gällde vid ut-
omhusanläggningar med is och skidspår i byarna. Lombia 
ishall har fått ny sarg. Renovering av omklädningsrum i 
Loussabacken har utförts under våren. 

VATTEN OCH AVLOPP 

Avseende VA-driften har ett fåtal haverier uppstått och 
ett antal förbättringsåtgärder, underhållsarbeten och pro-
jekt utförts. Efter fleråriga utredningar och försök har be-
slut kring lämplig kompletterande behandlingsprocess vid 
Kiruna vattenverk fattats och projektering påbörjats. 
Rensjöns vattenverk har kompletterats med pH-justering. 
Vid Lainio vattenverk utökas radonbehandlingen och åt-
gärder för att förhindra ytvatteninträngning i en brunn på-
går. Läcksökning i Kiruna stad har fortsatt prioriterats och 
ett flertal vattenläckor har identifierats och reparerats. Vid 
Kiruna avloppsreningsverk har biobädden totalrenoverats, 
en slamöverbyggnad har byggts och ett nytt rensgaller har 
monterats. I Kuttainen och Idivuoma har åtgärder på av-
loppsledningsnätet utförts för att minska inläckage.

RENHÅLLNING 

Projekt ”Total översyn av Renhållningen” har fortsatt. En 
stor plockanalys gjordes i slutet av 2015 och resultatet 
kommer att sammanställas i ett PM. Flertalet utredningar 
bla upptäckt av fritidshus som inte betalar renhållningsav-
gift, nya renhållningsföreskrifter, ny taxekonstruktion har 
fortsatt. Nedskräpningen på rastplatser och parkeringar 
upplevs ha minskat markant. Kunderna erbjuds nu möjlig-
het att dela upp renhållningsfakturan kvartalsvis eller må-
nadsvis via autogiro. Uppdatering av EDP fortsätter och 
planeras att vara i drift under 2017.

AVDELNING TEKNIK    

Arbetet domineras av stadsomvandlingsuppdrag. Ny skjut-
bana är invigd i juni 2016 och skytteverksamheten är 
igång. Saneringsarbete pågår vid gamla skjutbaneområdet 
och nya centrum. Nya huvudledningar vid Malmvägen är 
slutbesiktade och klara, projektering för huvudledningar 
mellan nya centrum och skjutbaneområdet har påbörjats. 
Anläggande av ledningar i gator runt nya stadshuset pågår. 
Arbetet med ny vattentäkt i Katterjokk fortskrider klar 

februari 2017 och vi jobbar med vattenskyddsområden för 
befintliga vattentäkter. Östraindustriområdet etapp 3, klar 
i oktober. Ny infrastruktur till nya bostadsområdena Juk-
kasjärvi och Lombolo klara. Projektet Kiruna vatten pågår 
genom fortsatt utredning. Utbyggnad av fibernätet, Giro-
net, pågår, Förprojektering nytt bostadsområde i Abisko, 
plus ett flertal mindre investering projekt som lekplatser, 
belysning, upprustning vatten- och avloppsverk i kommu-
nen, GC-vägar, trafiksäkerhetsåtgärder med mera pågår.

Internt läggs stort fokus på utveckling av projektledningsverktyg, 
rutiner, kvalité, miljö och arbetsmiljö i projekten. Avdelningen 
jobbar mot att under hösten vara klar för miljöcertifiering. 

HÄLSOTAL

KORTTIDSSJUKFRÅNVARON för perioden januari– juli var 
1,5 % (2,0 %)* av den arbetade tiden.

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARON för samma period var 65,2 % 
(54,4 %)*. Den totala sjukfrånvaron var 4,4 % (4,4 %)*. 

TOTALA SJUKFRÅNVARON: Total sjukfrånvarotid/Samman-
lagd ordinarie arbetstid.

TOTALA KORTTIDSSJUKFRÅNVARON: Total korttidssjuk-
frånvaron (59 dagar eller färre)/Sammanlagd ordinarie arbetstid.

ANDEL LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO: Summa tid med lång-
tidssjukfrånvaro (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 värdemätare för att 
följa personalens hälsa, både som individ och i yrkesgruppen. 

ÅRSPROGNOS 2016  
I dagsläget ligger koncernens prognos för 2016 på 0 Mnkr 
och vi har ett budgeterat resultat på +13,6 Mnkr. Årets be-
tydligt lägre resultat förklaras till stor del av haverier och 
stora driftstörningar som Kiruna Kraft har drabbats av.
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Kirunabostäder AB äger 2 186 lägenheter och totalt 
15 000 kvm lokaler samt förvaltar 

12 000 kvm affärslokaler åt LKAB och 20 000 kvm lokaler 
åt Näringsfastigheter AB. 

Dotterbolaget 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 kost-
nader för löpande drift, visst underhåll, personal med mera. 
I kommunens redovisning återfinns hyresintäkter, ersätt-
ning för uppdraget, övriga kostnader och kapitaltjänsten 
för investeringar i fastigheterna. Uppdragsverksamheten 
består av 211 000 kvm förvaltad yta.

PERIODENS HÄNDELSER

2016 har till stor del ägnats åt rutiner kring att erbjuda bo-
städer för förtursärenden. Styrelsen tog beslut om förturer 
för nyanlända med permanent uppehållstillstånd (Puttare) 
och ungdomsförturer. I början av året anställdes en kom-
munikatör, det gör att vi kommer att synas mer för våra 
kunder och hyresgäster. Vi deltar i olika evenemang, möten 
och i olika media vilket på ett positivt sätt har förbättrat 
boinflytandet och kontakten med hyresgästerna. 

Arbetet för Kirunabostäder inom ramen för stadsomvand-
lingen har utökats och intensifierats under året. Arbetet 
med att tillsammans med LKAB utforma en fastighetsaf-
fär genom byte av fastigheter där bolaget skall erhålla en 
nybyggd fastighet som LKAB uppför, har tagit många 
timmar. Målet är att under 2016 nå ett avtal som reglerar 
denna bytesaffär och på så sätt kan fungera som ett slags 
prejudikat för kommande fastighetsaffärer med LKAB.
 

FASTIGHETSAVDELNINGEN 

Fastighetsavdelningen är ”fastighetsägare” och ansvarar för 
att bibehålla fastigheternas värde och på lång sikt vidareut-
veckla fastigheterna. Fastighetsavdelningen är i huvudsak 
en beställarorganisation.

Inom området utemiljö har vi fortsatt vårt arbete med gröna 
ytor, skräpplockning och inköp av fler bänkar och bord. 
Under sommaren har bolaget drivit ett Integrationsprojekt 
tillsammans med Migrationsverket, som varit väldigt lyckat. 

KIRUNABOSTÄDER AB 
Vi har arbetat med sopsortering samt målat tvättstugor, 
lekutrustningar och gjort visst röjningsarbete på Lombolo. 
Vi har även haft ett projekt som syftat till att ge HBV-ung-
domar arbetslivserfarenhet genom grönskötselarbete. 
Under perioden har bolaget drabbats av ovanligt mycket 
vattenskador, främst på Lombolo Backe och våra centrum-
fastigheter. Arbete med byte av värmestammar på Videplan 
är klart. Nästa år fortsätter vi arbetet på Rönnplan. Det är 
viktiga åtgärder för att kunna minska vattenskadorna på 
Lombolo.

Bolagets underhållsplan uppdateras genom besiktningar av 
alla fastigheter. Det är ett viktigt arbete för att undvika dyra 
skador på fastigheterna. 

Arbetet med att digitalisera ritningar fortgår. Det leder till 
kvalitetsförbättringar både för förvaltningen och uthyr-
ningen. 

Följande underhållsprojekt är färdigställda eller pågående: 

- BORRAREGATAN 34 – Ny fasad klart

- LOMBOLO STRAND OCH BACKE – Nya låssystem klart

- KENGISGATAN 29 – Fönsterbyte klart

- KYRKOGATAN 21 – Reparation av tvättstuga klart

- SOLROSEN VITTANGI – Takbyte klart

- THULEGÅRDENS FÖRSKOLA – Målning fasad klart

- LOMBOLO BACKE – Värmestammar pågår

- CENTRALVÄGEN 18 – Balkongrenovering pågår

- LOMBOLO STRAND OCH BACKE – Brandåtgärder pågår

- ORMEN LÅNGE – Ventilation pågår

Uthyrningsavdelningen tillhör fastighetsavdelningen, vars 
huvuduppgifter är uthyrningsverksamhet av lägenheter, 
studentboende, äldreboenden och lokaler samt kundmot-
tagning och myndighetskontakter. 

I och med stadsomvandlingen så har Kirunabostäder sålt 
sina kommersiella centrumfastigheter till LKAB. Från den 
1 juli har LKAB övertagit ansvaret men vi fortsätter att för-
valta fastigheterna. 

Uthyrningsgraden för både bostäder och lokaler har varit 
lyckosam under året och Kirunabostäder AB kan stoltsera 
med en uthyrningsgrad på 99,7 % för bostäder och 95,8 % 
för lokaler per augusti år. 
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PROJEKTAVDELNINGEN

Följande större projekt har avdelningen arbetat med under 
2016 januari–augusti, i det egna beståndet:

EPC – vårt energibesparingsprojekt

VIDEPLAN 6 – 11 stycken småhus med tillhörande garage/ 
carport 

ORMEN LÅNGE SVAPPAVAARA – 15 stycken lägenheter 
som tidigare varit kallställda

RYMDHUSEN – ombyggnad av serverhall och byte av reserv-
kraftsaggregat

STABEN OCH EKONOMIAVDELNINGEN

Vi har anställt en kommunikatör på heltid som har som yt-
tersta uppdrag att utveckla vår satsning på information och 
kommunikation med våra hyresgäster. Hemsidan, kund-
tidningar, evenemang, kommuninformation och profil är 
delar som ingår i området.  

Via vår kundtidning ”Oss emellan” som delas ut 2–4 gånger 
per år och vårt deltagande på bla Kirunafestivalen möter vi 
våra hyresgäster och inbjuder till dialog.

KIRUNA NÄRINGSFASTIGHETER AB 

Kiruna Näringsfastigheter AB har tidigare genomfört en 
förstudie gällande kylanläggningar i rymdhusen. De kylan-
läggningar som i dag är i drift kommer att vara tvungna att 
bytas om några år pga att kylmedlet som används kommer 
att fasas ut och att anläggningarna har nått sin tekniska 
livslängd. Planeringen för det fortsatta arbetet med detta 
pågår. På Rymdhusen har vi färdigställt ombyggnaden av 
serverhallen, där CGI och Kiruna kommun verkar. Även 
reservkraftsaggregatet har byts ut.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Målen inför 2016 var ett antal både från styrelsen och led-
ningsgruppen, i april 2016 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. 
Den handlingsplan för energi och miljö som finns antagen 
av KF är ett av flera viktiga målbeskrivningar som bidrar 
till verksamhetens utveckling och således en mindre miljöpå-
verkan.

EKONOMI

Till och med augusti 2016 visar Kirunabostäder AB ett re-
sultat på +5,1 Mnkr (+ 13,6 Mnkr). Helårsprognosen visar 
ett resultat på +7,9 Mnkr där nettoomsättningen beräknas 
öka med + 1,0 Mnkr jämfört med budget. 

Avskrivningar och räntenettot går +2,4 Mnkr jämfört med 
budget. Det beror dels på en lägre räntenivå än budgeterat 
samt att beslutade projekt inte färdigställts eller kommit 
igång enligt tidplan. 

Resultaten av hyresförhandling för år 2015 ger en intäkt-
sökning med 0,9 Mnkr för 2016. 

Kiruna Näringsfastigheter AB visar ett resultat till och med 
augusti på +2,1 Mnkr (+2,8 Mnkr) med en uthyrningsgrad 
på 99,5 %.

För att förvalta, genomföra investeringar och fastighetsför-
säljningar åt Kiruna kommun får Kirunabostäder en upp-
dragsersättning som för 2016 är 96,7 Mnkr. 

FRAMTID

Kirunabostäders roll i Stadsomvandlingen och Nya Kiruna 
har nu tagit fart och vi ser oss själva som en stor och viktig 
aktör för att åstadkomma stadsomvandlingen. I arbete med 
att skapa en handelsgata, bostäder och lokaler kommer det 
att krävas att det finns en utredning som pekar på hur de 
områdena ska utformas för att kunna göra en lönsamhets-
beräkning och på så sätt få exploatörer och hyresgäster att 
etablera sig i Nya Kiruna. 

Kirunabostäder ser också fram emot ett fortsatt förtroende 
med att förvalta de kommunala fastigheterna och att pro-
jektleda de planerade nyproduktionerna inför Nya Kiruna. 
Detta ger den unika samhörigheten, delaktigheten och ut-
vecklingen mellan brukare, förvaltning och bygg till för-
mån för våra hyresgäster och invånare. 

Resultaträkning (Tkr)

 Utfall  Prognos
 2016-08-31 helår 2016

Intäkter  165 890 225 325

Kostnader -140 323 -188 267

Avskrivningar -12 959 -19 792

Periodens rörelseresultat 12 608 17 266

Finansiella intäkter 52 100

Finansiella kostnader -5 476 -6 300

Periodens/årets resultat  
efter finansiella poster 7 184 11 066
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