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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

KALLELSE
2021-04-01

1 (3)

Om du känner dig det minsta sjuk ombeds du att inte delta på mötet. Symtom
som du ska vara särskilt uppmärksam på är feber och hosta, andningspåverkan,
snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- eller ledvärk. Stanna hemma
även vid lindriga symtom. Stanna hemma minst två dagar efter att symtomen
har upphört.
Kommunfullmäktige
Tid:

2021-04-12, kl 13.00

Plats:

Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna
Centerpartiet, Moderaterna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna
sammanträder kl 09.00 i kommunstyrelsens sessionssal

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen
Feminstiskt initiativ sammanträder kl 08.00 i samtalsrum på entréplan.
Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder
tillsammans med (S) kl 11.00 i Järven, Kristallen

Till dagens sammanträde väljs justerare från (C), (V) och (SL )
Ärenden

Bil nr Dnr

§ nr

1

Avsägelser

1

21/00041

§ 46

2

Röstsammanräkning

2

21/00041

§ 47

3

Val

3

21/00041

§ 70

Ks 200322
4

§ 60

Granskning av det särskilda boendet Rosengården,
Public Partner

4

20/00564

§ 48

5

§ 64

Årsredovisning 2020

5

21/00127

§ 49

6

Revisionsberättelse 2020, kommunens revisorer

6

21/00320

utgår

7

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

21/00320

utgår

20/00850

§ 50

8

§ 68

Bygglovstaxa, taxa för nybyggnadskarta och tillägg
till trafiktaxa 2021, miljö- och byggnämnden

8

2 (3)
9

§ 69

Anhållan om investeringsmedel 2021 för trafikåtgärder korsningen Adolf Hedinsvägen och Gruvvägen, miljö- och byggnämnden

9

21/00157

§ 51

10

§ 70

Omfördelning av investeringsmedel inom uppdragsverksamhet kommunala fastigheter för rivning del
av Bergaskolan, Björnen 6, kommunledningsförvaltningen

10

20/00581

§ 52

11

§ 72

Redovisning av verkställd motion, kommunledningsförvaltningen

11

20/01119

§ 53

12

§ 73

Anhållan om driftsanslag Kirunafestivalen 2021-2022,
Tusen Toner

12

20/00698

§ 54

13

§ 74

Överföring av budget för pågående investeringsprojekt
från år 2020 till 2021, kommunledningsförvaltningen

13

21/00158

§ 55

14

§ 75

Omfördelning av investeringsmedel 2021, miljö- och
byggnämnden

14

20/00581

§ 56

15

§ 77

Förslag till budget 2021, Karesuando skogsallmänning

15

21/00159

§ 57

16

§ 79

Verksamhetsövergång av uppdragsverksamhet fritid,
Tekniska verken AB, till kommunledningsförvaltningens
avdelning fritid och service Kiruna kommun

16

19/01576

§ 58

17

§ 80

Revidering av bolagsordning för Kiruna kulturhus AB

17

18/01421

§ 59

18

§ 97

Begäran om omfördelning av investeringsmedel inom
kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, uppdragsverksamhet gatu/park/VA, objekt Slöjdvägen Jukkasjärvi,
kommunledningsförvaltningen

18

20/00581

§ 60

19

§ 98

Anhållan om tilläggsbudgetering kommunstyrelsens
investeringsmedel 2021, Parkeringsplats vid Låktatjåkka,
kommunledningsförvaltningen

19

20/00581

§ 61

20

§ 100 Begäran om omfördelning av investeringsmedel inom
kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, uppdragsverksamhet gatu/park/VA, objekt Ombyggnad personallokaler Karesuando, kommunledningsförvaltningen

20

20/00581

§ 62

21

§ 104 Detaljplan för östra Stenbacken 2, camping och
fritidshus, antagande

21

11/01097

§ 63

3 (3)
22

§ 105 Tilläggsbudgetering kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 för upprättande av detaljplan del av västra
industriområde

22

21/00145

§ 64

Kf 210222
23

Motion

a

§ 35

Upprustning Elis Aidanpääs museum i Karhuniemi,
väckt av Mats Niemi (S)

23a 20/01011

§ 65

b

§ 36

Renovering Victoriahemmet Karesuando, väckt av
Mats Niemi (S)

23b 20/01014

§ 66

c

§ 38

Öppna möjligheten till flexiblare mötesformer för
ledamöter i politiska forum i Kiruna kommun, väckt av
Roger Suup (S)

23c 20/01169

§ 67

Ks 200322
d

§ 65

Bostadsområde centrala Kiruna, väckt av Mats Niemi
(S)

23d 20/01015

§ 68

e

§ 66

Utveckla del av "gröna stråket" till skulpturpark,
väckt av Roger Suup (S)

23e 20/01041

§ 69

f

Överlämnande av motioner

23f

utgår

24

Information om stadsomvandling

12/01245

§ 71

Stefan Sydberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Ändring i dagordningen

§ 44

Rätt till sammanträdesarvode från dagens gruppmöte

§ 45

Interpellation, Äldreboendeplatser

§ 72

Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal.
Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym
Utrymningsväg från kommunfullmäktiges sessionssal
Från kommunfullmäktiges sessionssal finns tre utrymningsvägar varav dörren längst in i
salen leder in i förvaltningskorridoren till närmaste trapphus B. Bakre dörrarna går till
”stora trappan” samt trapphus B, C och D i yttercirkeln. Åhörarläktaren har närmaste
utgång till trapphus E eller stora trappan ner. Återsamling vid besöksparkeringen.

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12

Sida
2

§ 44
Ändring i dagordningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

tillföra ny punkt på dagordningen som första punkt ”Rätt till sammanträdesarvode från
dagens gruppmöte”

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

en ny punkt tillförs dagordningen som första punkt ”Rätt till sammanträdesarvode från
dagens gruppmöte”

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12

Sida
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§ 45
Rätt till sammanträdesarvode från dagens gruppmöte
Kommunfullmäktige beslutar
att

ledamöter och ersättare som inte deltar på dagens sammanträde, men som deltagit vid
dagens gruppmöte, har rätt till ett sammanträdesarvode med anledning av minskat antal
ledamöter på sammanträdet på grund av covid-19 pandemin

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Stefan Sydberg (M)

att

ledamöter och ersättare som inte deltar på dagens sammanträde, men som deltagit vid
dagens gruppmöte, har rätt till ett sammanträdesarvode med anledning av minskat antal
ledamöter på sammanträdet på grund av covid-19 pandemin

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs yrkande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12

2021.00041

900

Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Reino Kranks (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden

att

godkänna Stanislav Kalls (C) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

att
_______

godkänna Andreas Wahlbergs (C) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
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Sida
5
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Röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut 2021-03-24 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2021-03-24 till och med den 14 oktober 2022 efter
Stanislav Kall, Centerpartiet, har utsetts Åsa Holmdal, Centerpartiet.
Föreligger beslut 2021-03-24 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ledamot i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2021-03-24 till och med den 14 oktober 2022 efter Mattias
Timander, Centerpartiet, har utsetts Ingemar Aho, Centerpartiet.
Vidare framgår av aktuellt protokoll att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden från och med
2021-03-24 till och med den 14 oktober 2022 efter Ingemar Aho, Centerpartiet, har utsetts Mirja
Björkman, Centerpartiet.
Föreligger beslut 2021-03-24 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ledamot i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2021-03-24 till och med den 14 oktober 2022 efter Agneta
Björnström, Centerpartiet, har utsetts Mirja Niva, Centerpartiet.
Vidare framgår av aktuellt protokoll att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden från och med
2021-03-24 till och med den 14 oktober 2022 efter Mirja Niva, Centerpartiet, har utsetts Andreas
Wahlberg, Centerpartiet.
Föreligger beslut 2021-04-01 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ledamot i
kommunfullmäktige för tiden från och med 2021-04-01 till och med den 14 oktober 2022 efter Tord
Eliasson, Moderaterna, har utsetts Elisabeth Andersson, Moderaterna.
Vidare framgår av aktuellt protokoll att till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden från och med
2021-04-01 till och med den 14 oktober 2022 efter Elisabeth Andersson, Moderaterna, har utsetts
Carina Kauppila, Moderaterna.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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6
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Granskning av det särskilda boendet Rosengården, Public Partner
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga granskningen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-12-07, § 339, att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
upphandla en extern granskning av ärendets beslutsgång till en summa om dock max 20 000 kr samt
att ta medel för detta ändamål år 2021 från kostnadsställe 905101, kommunstyrelsens oförutsedda.
Föreligger granskningsrapport 2021-03-05 från Public Partner av vilken framgår att granskningen har
genomförts i två steg. I steg ett har granskaren genomfört en dokumentanalys. Analysen har omfattat
reglementen för och delegationer från kommunstyrelsen och socialnämnden samt handlingar i ärendet,
från och med 2018. Handlingar där det särskilda boendet Rosengården förekommit har identifierats i
kommunstyrelsens och socialnämndens diarium genom sökningar på kommunens webbplats och i
respektive diarium. Dokumenten har därefter granskats och en tidslinje med ett urval av centrala
beslutspunkter har valts ut. För att komplettera det händelseförlopp som dokumentanalysen ger har
granskaren i steg två valt ut och genomfört intervjuer. Personerna har valts ut eftersom de utifrån
dokumentationen är de centrala aktörerna i socialnämndens behandling av ärendet.
Händelseutvecklingen i det granskade ärendet om Rosengårdens äldreboende tar fart tidigt under
2019, när en nybemannad socialnämnd i nya roller precis tillträtt och det är tydligt att vissa rutiner inte
fugerat fullt ut. Oppositionen har inte använt de instrument som finns till förfogande för att markera
avvikande uppfattning (bordläggning, återremiss, reservation) och dokumentationen brister eller
saknas helt från verksamhetsdialoger och informationspunkter i nämnden.
Granskningen har inte visat att skulle finnas några formella fel i själva beslutet om att stänga Rosengården. Underlaget presenteras på sittande möte vilket inte är formellt fel, även om nämndens
ledamöter får knappa förutsättningar att ta till sig informationen. Det finns heller inte, vilket förvaltningsrätten också konstaterar i sin dom, några bestämmelser i kommunallagen som anger vilka krav
som ska ställas på utredning, kommunikation och underlag inför en socialnämnds beslut av detta slag.
När det gäller tecknandet av förlikningsavtalet är det mycket svårt att utifrån reglementen och
delegationsordningar få vägledning om vad som är en korrekt process utöver att förlikningsavtalet, när
det väl var tecknat, borde ha anmälts till socialnämnden.
I övrigt gör de intervjuade olika tolkningar vilket också visar sig i socialnämndens protokoll från den 16
juni 2020. Både socialchefen och kommunjuristen ger uttryck för att reglementen och delegationsordningar inte hänger ihop med hur processerna för styrning och ledning ser ut. Kommunstyrelsens
ordförande och socialnämndens företrädare har delvis olika uppfattningar om vad socialnämndens roll
bör vara i relation till en extern hyresvärd. Den viktigaste slutsatsen är att det i den uppkomna
situationen varit svårt för tjänstepersoner och politiker att göra rätt.
Rutiner för nämndprocessen: ärendeberedning, dokumentation, sammanträdesformalia och så vidare
utgör ryggraden i en offentlig förvaltning och måste fungera. Alla intervjuade har kommit till slutsatsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att förbättringar på dessa områden behöver ske och flera initiativ är redan tagna. Bland annat dokumenteras verksamhetsdialogerna nu och socialnämnden har beslutat att se över ärendeberedningen.
Rekommendationen är att tillse att dessa åtgärder är tillräckliga samt att följa upp att åtgärder genomförs och får önskad effekt. Kommunens fastighetsrelaterade processer har inte varit föremål för denna
granskning. Det som framkommer är att kommunens sätt att arbeta inte stämmer med hur reglementen och delegationsordningar är formulerade. Rekommendationen är att med utgångspunkt i
organisationens processer för investeringar och lokalförsörjning revidera reglementen och
delegationsordningar. Generellt sett är kommunens kostnader för lokaler en betydande budgetpost
vilket gör välfungerande investerings- och lokalförsörjningsprocesser till viktiga komponenter för god
ekonomisk hushållning och effektiv förvaltning.
Väldefinierade processer skapar också tydlighet i roller och ansvar. Om otydligheten i fråga om socialnämndens ansvar för lokalförsörjningen till de egna verksamheterna grundar sig i otydliga fastighetsrelaterade processer är rekommendationen att definiera, fastställa och dokumentera dessa. Kiruna är
ett förhållandevis litet och koncentrerat samhälle vilket helt naturligt medför breda kontaktnät och mer
eller mindre nära relationer mellan intressenter inom och utom kommunorganisationen. Rätt
hanterade kan dessa nätverk utgöra mycket goda kanaler för kommunikation och närkontakt mellan
kommunorganisationen och Kirunaborna.
För att de goda effekterna ska få genomslag måste strukturerna för kommunens beslutsfattande
fungera. Spelregler som är stringenta, kända och tillämpade hjälper medborgare, politiker och tjänstepersoner att fokusera på utförandet och utvecklingen av det kommunala kärnuppdraget. Samtidigt
förebygger tydliga spelregler misstankar om dolda agendor genom att berörda aktörer vet var, när och
hur de ska agera för att driva sitt ärende eller sin åsikt. En kommunorganisation som lyckas med detta
stärker i förlängningen förtroendet för den lokala demokratin och tilliten till kommunen som
huvudman för den gemensamt finansierade välfärden.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-03-22, § 60, att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se
över styrdokumenten för fastighetsrelaterade processer enligt granskningsrapportens rekommendation
samt att rekommendera socialnämnden att förbättra sina rutiner för nämndprocessen enligt
granskningsrapporten.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att granskningen läggs med beaktande till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Kenneth Paulsson (C)

att

återremittera ärendet då utredningen inte skett i sin helhet, den behöver ett bredare
uppdrag som avser hela hanteringen, inte bara dokument och beslut utan granskning om
den utlovade omorganisationen i äldreomsorgen och utflyttningen av brukarna och
utlovade korttidsboende samt gällande speciallagstiftning för de äldre och socialstyrelsens

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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rekommendationer, det vill säga hela hanteringen av Rosengårdens omflyttning av
personal och brukare och kontakten med brukarnas anhöriga.
av

Sten Nylén (-)

att

Kenneth Paulssons återremissyrkande avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Gunnar Selberg (C), Christine Brännvall (FI) och
Sanna Inga Poromaa (V)
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Årsredovisning 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att

med minoritetsbeslut återremittera ärendet för att nämnderna ska komplettera sina
verksamhetsberättelser till nästa kommunfullmäktige med en sammanfattning av arbetet
med den barn- och ungdomspolitiska strategin

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-03-17 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att den
kommunala koncernen redovisade ett resultat på 390 mnkr för verksamhetsåret 2020. Kommunens
resultat exklusive stadsomvandlingen blev 12 mnkr och balanskravsutredningen visar ett resultat på 24
mnkr. Av nämnderna är det bara socialnämnden som visar ett negativt resultat som en följd av Covid19.
Året har präglats starkt av den pågående pandemin som har påverkat kommunens verksamhet på
många plan. Allt ifrån ledning och styrning som fått digitaliserats, krisledningsnämnden har samlats
vid ett par tillfällen för övning till verksamheterna som anpassat sig utifrån restriktionerna för att
minska smittspridningen. Trots pandemin har verksamheterna inte drabbats av så omfattande
sjukfrånvaro att kärnuppdraget inte kunnat utföras. Flera intäktsfinansierade delar av verksamheten
har haft intäktsbortfall på grund av pandemin och kommunen har lämnat extra stöd till främst
föreningslivet men även vissa påverkade branscher i linje med nationella beslut.
Av de finansiella målen är det två mål som inte är uppnådda och ett som bara kan anses vara delvis
uppnått. Målet om att resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och stadsbidrag och att det samlade
resultatet under en treårsperiod ska uppgå till 3 % är inte uppnått. För 2020 hade kommunen nyttjat
resultatutjämningsreserven i budgeten och hade därför en budget som översteg budgetutrymmet med
10 mnkr. Resultatet är trots det positivt då kommunen gör ett överskott om 12 mnkr så resultatutjämningsreserven behövde aldrig nyttjas.
Kommunen når trots det positiva resultatet bara upp till ett överskottsmål på 0,76 % vilket är betydligt
lägre än målet på minst 2 %. Målet om att kommunen ska investera tillräckligt i sina fastigheter för att
undvika kapitalförstöring har inte kunnat utvärderas, då relevanta underlag för utvärdering saknas.
Arbete pågår med att ta fram underlag för detta. Målet anses därför inte uppnått. Målet om att
upplåning endast ska göras för större investeringsprojekt anses bara vara delvis uppnått.
Målformuleringen tar inte hänsyn till re-investeringar som bör självfinansieras för att kommunen
långsiktigt ska ha en sund ekonomi och detta bör framgå av målformuleringen som därför behöver ses
över. Övriga finansiella mål är uppnådda. Detta indikerar att kommunen behöver vidta åtgärder för att
långsiktigt ha en ekonomi i balans.
En uppföljning av verksamhetsmålen för året utmanar fortfarande då samordningen i organisationen
inte är fullt ut genomförd i enlighet med den reviderade policyn för god ekonomisk hushållning som
antogs i april 2020. Det innebär att mätbarheten i nämndernas mål är begränsade och de är inte heller
fullt ut kategoriserade i de sex perspektiven.
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Målinriktningen näringsliv/utveckling kan inte värderas då mätpunkten ligger för tidigt i förhållande
till när målinriktningen sattes. Målinriktningen ekonomi anses vara uppnådd på en
kommunövergripande nivå då kommunen redovisar ett överskott.
Den sammanvägda bedömningen av god ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i huruvida
kommunen tillämpat sin egen policy för god ekonomisk hushållning samt uppnått sina finansiella mål
och styrelsens och nämndernas verksamhetsmål.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-03-22, § 64, att godkänna årsredovisning för redovisningsåret 2020
samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till förtydligande och
revideringar i policy för god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att årsredovisning för redovisningsåret 2020 fastställs.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Christine Brännvall (FI), Sanna Inga Poromaa (V)

att

återremittera ärendet för att nämnderna ska komplettera sina verksamhetsberättelser till
nästa kommunfullmäktige med en sammanfattning av arbetet med den barn- och
ungdomspolitiska strategin

av

Sten Nylén (-)

att

Christine Brännvalls yrkande avslås

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Mats Taaveniku (S), Annica Henelund (C), Sten
Nylén (-), Per-Gustav Idivuoma (SL), Rune Lans (C) och Roger Suup (S)
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs idag röstar ja
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs senare röstar nej
Voteringen utfaller med 13 ja-röster och 13 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista. Ordföranden,
som röstar ja, fäller i kraft av sin utslagsröst avgörandet.
Kommunfullmäktige konstaterar att ärendet återremitteras med minoritetsbeslut.
_______
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Bygglovstaxa, taxa för nybyggnadskarta och tillägg till trafiktaxa 2021, miljö- och
byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

bibehålla bygglovstaxa för år 2021

att

fastställa avgift för utstakning enligt tabell nedan:
Utstakning 4 punkter

Kostnad (kr)

Grovutstakning (grundavgift, inklusive 4 punkter)

7 112

Grov och finutstakning (grundavgift, inklusive 4 punkter)

13 774

Lägeskontroll (grundavgift, inklusive 4 punkter)

7 389

Plank eller mur (grundavgift, inklusive 2 punkter)

3 781

Ytterligare punkt

650
Tidsersättning enligt tabell 2
bygglovstaxan

Detaljpunkter och mätningslinjer

Tidsersättning enligt tabell 2

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar

bygglovstaxan

att

justera taxan för utstakning årligen enligt prisindex för konsulttjänster samt förändringar
av den faktiska kostnaden

att

basera avgiften för nybyggnadskarta på en genomsnittlig kostnad enligt nedan:
Nybyggnadskarta

Tomtyta

Kostnad (kr)

Nybyggnadskarta

< 3000 m2

15 910

Nybyggnadskarta

≥ 3000 m2 men < 5000 m2

22 230

Nybyggnadskarta

≥ 5000 m2 men < 10 000 m2

23 810

Nybyggnadskarta

≥ 10 000 m2

52 250

att

i dagsläget är det inte aktuellt att ta fram kartor i egen regi

att

fastställa sanktionsavgifter för schakt- och ledningsarbeten till trafiktaxa 2021

att

taxan ska gälla från 2021-05-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2020-06-11, § 169, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår förslag till ny
bygglovstaxa för år 2021 innebärande stora grundläggande förändringar i konstruktionen för
avgiftsuttag i relation till hur den nuvarande taxan är utformad.
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Förslaget till ny bygglovstaxan för år 2021 baseras på Sveriges kommuner och regioners förslag om
konstruktion av taxa från 2016 (uppdaterad 2019), som istället för en formel baseras på tidsuppskattning av genomsnittstiden för att handlägga en viss ärendetyp. Detta möjliggör för fasta priser i
bygglovstaxan. Genom att ta fram genomsnittstiden för olika åtgärder genom en tidsuppskattning har
en genomsnittlig kostnad för de olika ärendetyperna fastställts.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

nuvarande bygglovstaxa 2020 ska gälla även för år 2021, förutom avgifter för kart- och
mätjänster

att

bygglovstaxan överlämnas till kommunfullmäktige för beslut

Föreligger protokoll 2020-06-11, § 170, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att byggnadsnämnden får enligt 12 kap. 8 § PBL ta ut en avgift för upprättande av nybyggnadskarta. Kiruna
kommun har haft ramavtal för kart- och mättjänster fram till augusti 2019 med timpris på 598 kr. I och
med det nya ramavtalet är timpriset fördelat mellan 860 kr för mätingenjör och 780 kr för karttekniker.
I dagsläget administrerar bygglovskontoret beställningen av nybyggnadskartor. Nybyggnadskartor
grundar sig på primärkartan. Om primärkartan inte är uppdaterad krävs det att en mätingenjör mäter
in ett område i fält innan en karttekniker kan producera kartan. Utifrån beställningar från 2019 ser
man att i snitt 20 % av arbetstiden för att ta fram en nybyggnadskarta är mätningsarbete. Innan en
nybyggnadskarta kan levereras måste den granskas och godkännas av Kiruna kommun. Bygglovskontoret administrerar och granskar nybyggnadskartorna. I snitt motsvarar bygglovskontorets arbete
1 timme, 900 sek, per karta. Det är bygglovshandläggaren/ byggnadsinspektören som bedömer om
utstakning krävs och vilken typ av utstakning som ska göras.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

avgift för utstakning fastställs enligt tabell för förslag utstakning

att

taxan justeras årligen enligt prisindex för konsulttjänster samt förändringar av den
faktiska kostnaden

att

avgift för nybyggnadskarta baseras på en genomsnittlig kostnad enligt tabell för förslag 2

att

Kiruna kommun undersöker möjligheten till att ta fram kartor i egen regi

att

ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för beslut

Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-19, § 120, att med minoritetsbeslut återremittera bygglovstaxan
för vidare utredning om vilka delar som subventioneras.
Föreligger protokoll 2020-10-22, § 254, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att nämnden
har tidigare beslutat 2020-06-11, § 170, att Kiruna kommun undersöker möjligheten att ta fram kartor i
egen regi och att ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för beslut. I ärendet föreslår nämnden
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kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att ta fram kartorna i egen regi på Kiruna kommun och
eventuellt i samarbetet med Tekniska verket i Kiruna AB.
Föreligger vidare protokoll 2021-02-04 från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att rent
begreppsmässigt används ordet subvention här enligt följande definition; ett ekonomiskt stöd med
avsikt att göra undantag från att betala de fulla kostnader som uppstår för samhället inom en viss
sektors verksamhet. Enligt 12 kap. 8 § plan-och bygglagen (2010:900), PBL, har en kommuns
byggnadsnämnd möjlighet att ta ut avgifter för alla åtgärder som normalt ingår i ett ärende. Enligt 12
kap. 10 § PBL får en avgift inte överstiga en kommuns genomsnittliga kostnad för den typ av besked,
beslut eller handläggning som avgiften avser.
En subvention i bygglovstaxan är således när en avgift understiger kommunens genomsnittliga kostnad
för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Förvaltningen vet idag vad de har
för genomsnittskostnader för de specifika ärendetyperna som omfattas av avgiftsuttag i PBL. Därför
kan förvaltningen jämföra vilka skillnader som finns mellan genomsnittskostnaden och de avgifter som
tas ut med bygglovstaxa år 2020 för att få fram de subventioner som finns.
Bygglovstaxan 2020 för Kiruna kommun är uppdelad på så sätt att en avgift antingen räknas ut med
hjälp av en formel eller genom en fast kostnad som står utskrivet direkt i en tabell i taxan. De avgifter
som räknas fram med formel är alla åtgärder som inte anges i någon tabell som består av fasta avgifter.
Formeln används bland annat för att fastställa bygglovsavgift för exempelvis enbostadshus/fritidshus,
kvarter, flerbostadshus, tillbyggnader med tillkommande BTA på över 129 kvm, anläggningar på land
och i vatten. De åtgärder som omfattas av en fast avgift är bland annat förhandsbesked, strandskyddsdispens, teknikbyggnader, fasadändringar, anmälan för åtgärder som inte kräver lov, nybyggnad av
komplementbyggnad i eget ärende, tillbyggnader med en tillkommande BTA på mas 129 kvm, rivningslov, skyltlov, marklov, master, torn och vindkraftverk.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

miljö- och byggnämnden rapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott om att givet
uppdrag utförts

att

miljö- och byggnämnden antar yttrandet som sitt eget och skickar yttrandet vidare till
kommunstyrelsens arbetsutskott

Föreligger vidare protokoll 2021-02-04, § 32, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att i
Kiruna kommuns riktlinjer för schakt- och ledningsarbeten på kommunal mark, punkt 6.3, att
sanktionsavgifter för schakt- och ledningsarbeten ska årligen fastställas av kommunfullmäktige. När
Trafiktaxa 2021 antogs fastställdes inte sanktionsavgifter för schakt- och ledningsarbeten. Avgifterna är
inte momsbelagda.
Sanktionsavgifterna har inte antagits sedan 2017 och därmed kan en utvärdering av sanktionsavgifterna inte göras. Utifrån andra kommuner är sanktionsavgifterna inte höga. Bedömningen är att
sanktionsavgifterna därför ska antas i förhållande till 2017 nivån.
Miljö- och byggnämnden beslutar således
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att

miljö- och byggnämnden antar förslaget om tillägg till trafiktaxa 2021 som sitt eget och
skickar det vidare till kommunfullmäktige för beslut

att

tillägget till trafiktaxa börja gälla fr.o.m. 2021-02-22

Arbetsutskottet beslutar 2021-03-01, § 60, att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram enklare
exempel på hur bygglovstaxan slår för olika fastigheter; industritomt, villatomt, fritidshus och
flerbostadshus, till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Föreligger skrivelse 2021-03-15 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår räkneexempel
på bygglovsavgifter. Räkneexemplen utgår ifrån att det är ett beviljat bygglov för nybyggnad av
enbostadshus, fritidshus, industribyggnad och flerbostadshus. Bygglovsavgifter beräknas utifrån den
tilltänkta åtgärden i ett bygglovsärende, inte utifrån en fastighet taxering. Vad det är för typ av fastighet
är ingenting som utgör grunden för ett uttag av bygglovsavgift och är en icke-fråga när en bygglovsavgift beräknas.
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 68, att bygglovstaxa för år 2021 bibehålls, att avgift för
utstakning fastställs enligt förslag, att taxan för utstakning justeras årligen enligt prisindex för
konsulttjänster samt förändringar av den faktiska kostnaden, att avgift för nybyggnadskarta baseras på
en genomsnittlig kostnad enligt förslag, att i dagsläget är det inte aktuellt att ta fram kartor i egen regi,
att sanktionsavgifter för schakt- och ledningsarbeten till trafiktaxa 2021 fastställs samt att taxan ska
gälla från 2021-05-01.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Anhållan om medel för korsningen Adolf Hedinsvägen-Gruvvägen, trafikåtgärder, miljöoch byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja miljö- och byggnämnden 1 mnkr i investeringsmedel år 2021 för trafikåtgärder på
Adolf Hedinsvägen

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2021-02-014, § 34, från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att kultur- och
utbildningsnämnden har beslutat om en ny skolstruktur. Den nya skolstrukturen medför att ca 45
elever kommer behöver ta sig från södra sidan av Adolf Hedinsvägen till Bergaskolan för att komma till
och från skolan. Vidare behöver barn från norra sidan av Adolf Hedinsvägen ta sig till Tringelskolan.
Om trafikljus kommer på plats ses vägen som säker utifrån kultur- och utbildningsförvaltningens
reglemente gällande säker väg till skolan och därmed kan eleverna tillåtas gå till skolan. Men om
trafikljusen inte kommer på plats ses inte skolvägen som säker och därmed behöver eleverna åka buss
till skolan. Kultur- och utbildningsförvaltningen bedömer att de får en merkostnad på ca 670 000 kr/år
om eleverna ska åka buss till skolan. I korsningen Adolf Hedinsvägen–Gruvvägen fanns fram till 2019
trafikljus.
Vad gäller Adolf Hedinsvägens framtid så stänger delar av Hjalmarlundbomsvägen troligen 2023, vilket
leder till mer trafik på Adolf Hedinsvägen. Hela vägen ska utredas av planenheten men tidsplan är inte
satt. Som det ser ut i dagsläget påverkas inte vägen av gruvans nuvarande huvudnivå. Om tidigare
anläggning moderniserats hade detta kostat 1 000 000 kr. Då anläggningen är nedmonterad tillkommer eventuellt andra kostnader. Driftkostnad för trafikljus är 50 000 kr/år. Förvaltningen förordar
trafikljus i korsningen Adolf Hedinsvägen–Gruvvägen. Korsningen är inte trafiksäker och tillgänglig för
barn i sin nuvarande utformning. Trafikreglering i korsningen behövs därför.
Om vägen till skolan inte är säker för elever är bedömningen att föräldrar kommer köra sina barn till
skolan vilken kan orsaka andra problem som trafikstockning. Vidare är korsningens utformning
designad för att ha en trafikreglering i form av trafikljus. Utifrån barnens säkerhet (oskyddade
trafikanter) är det bäst att sätta upp nya trafikljus. En cirkulationsplats är inte lika trafiksäker för
oskyddade trafikanter men är bättre ur trafikkapacitets synpunkt. Bedömningen är att trafikkapaciteten
uppfylls även om cirkulationsplats hade varit bättre ur den aspekten. Utifrån detta är bedömningen att
trafikljus är i linje med ”Trafikstrategi Kiruna” vilket nuvarande lösning inte är. Barnen tillåts inte gå
till skolan om åtgärd inte görs.
Miljö- och byggnämnden föreslår
att

miljö- och byggnämnden antar förslaget om trafikljus som den permanenta korsningslösningen

att

anhålla hos kommunstyrelsen att tillskriva medel för korsningslösningen trafikljus
under barmarkssäsongen år 2021
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att

ge förvaltningen i uppdrag att se över 30 skyltens placering, på Adolf Hedinsvägen

att

ge förvaltningen i uppdrag att se över hastigheten efter Adolf Hedinsvägen

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 69, att miljö- och byggnämnden beviljas 1 mnkr i investeringsmedel år 2021 för trafikåtgärder på Adolf Hedinsvägen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Christine Brännvall (FI) med bifall av Mats Taaveniku (S), Sanna Inga Poromaa (V) och
Siv Gunillasson-Sevä (S)

att

det upprättas ett projektnummer för kostnader gällande den nya skolstrukturen för att
kunna spåra kostnaderna

av

Sten Nylén (-) med bifall av Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

av

Gunnar Selberg (C)

att

Christine Brännvalls yrkande avslås

av

Sanna Inga Poromaa (V) med bifall av Siv Gunillasson-Sevä (S)

att

2,3 mnkr beviljas för installation av trafikljus

Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sanna Inga Poromaas m fl yrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Ordföranden ställer Christine Brännvalls yrkande mot Gunnar Selbergs avslagsyrkande under
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs
avslagsyrkande
_______
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Omfördelning av investeringsmedel för uppdragsverksamhet kommunala fastigheter för
rivning del av Bergaskolan, Björnen 6, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla rivning av del av Bergaskolan, Björnen 6

att

finansiera rivningen genom omfördelning av medel om 1 700 tkr inom kommunstyrelsens
investeringsbudget 2021, uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, objekt Byggnadstekniska åtgärder IV-10782

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-02-10 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Bergaskolans
utbyggda förskoledel har genom åren fått omfattande skador som förorsakat inträngande fukt samt
vattenskador. Kirunabostäders drift- samt projektavdelning har genomfört omfattande undersökning
av byggnaden varvid man har konstaterat att det finns ett flertal byggtekniska brister i konstruktionen.
Huset är byggt utan isolering mot mark, omgivande mark består av berg. Huset saknar diffusionsspärr i
ytterväggar, det vill säga den invändiga folien som skyddar väggarna från att fukt ska tränga in från
byggnaden ut i konstruktionen. Bedömningen är att ombyggnadskostnaden är marginellt kostnadseffektivare än att riva och eventuellt nyproducera på plats, varför kommunledningsförvaltningen
föreslår att aktuell del rivs.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 70, att rivning av del av Bergaskolan, Björnen 6, bifalls samt
att rivningen finansieras genom omfördelning av medel om 1 700 tkr inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, objekt Byggnadstekniska åtgärder IV10782.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Redovisning av verkställd motion, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-02-17 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen
har sammanställt verkställd motion med anledning av kommunstyrelsens ansvar och rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige, 11 §, kommunstyrelsens reglemente.
Dnr

Ärende

19/00455 Starta upp en familjecentral, väckt av Krister Pounu (KD)
Socialnämnden beslutar 2020-11-24, § 484, att nämnden och kultur- och
utbildningsnämnden ger förvaltningar i uppdrag att samlokalisera
öppenvårdsverksamheten och en öppen förskoleverksamhet i tillfälliga
lokaler på Kiruna sjukhus. Förvaltningarna får även i uppdrag att ta fram ett
förslag på en långsiktig lösning på en fullskalig familjecentral enligt tidigare
utredning.
Kultur- och utbildningsnämnden har i budget 2021 tilldelat medel för öppen
förskola i familjecentral med 177 tkr. I och med uppdraget om familjecentral
i samverkan med socialförvaltningen och Regionen behöver förvaltningen
anställa en förskollärare till öppen förskola som kommer att vara navet i
verksamheten. Förvaltningens bedömning är att det är en tjänst på ca 30 %
vilket motsvarar tre halvdagar i veckan. Förvaltningens bedömning är att
detta tidigast kan starta hösten 2021.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-03-22, § 72, att till kommunfullmäktige redovisa verkställd motion.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Anhållan om driftanslag för Kirunafestivalen 2021-2022, Tusen Toner
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera ärendet för att Tusen Toner ska komplettera med årsredovisning 2020

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-05-29 från Tusen Toner av vilken framgår att föreningen anhåller om ett
årligt driftanslag om 1 mnkr för festivalerna under perioden 2021-2022. Föreningen anhåller även ett
förlusttäckningsbidrag på 1 mnkr årligen under perioden 2021-2022.
I ett nytt treårsavtal med LKAB har föreningen fått förstärkta förutsättningar för att kunna fortsätta
arrangera Kirunafestivalen de kommande åren. Föreningens ambition för projektet, som en följd av
detta avtal, är att kunna arrangera Kirunafestivalen till och med den planerade avvecklingen av
centrumkärnan under 2022, under förutsättning att Kiruna kommun är med och stödjer
Kirunafestivalen.
Utgifterna kring Kirunafestivalen de kommande två åren beräknas uppgå till ca 14 mnkr. Detta är stora
belopp som föreningen i det ideella föreningslivet måste ta och hitta intäkter till för att kunna dra runt
festivalen. Driftanslaget från Kiruna kommun har varit avgörande för festivalens överlevnad.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-06-08, § 107, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till
avtal för perioden 2021-2022 samt att Tusen Toner ska lämna in en ekonomisk redovisning för åren
2017-2019 till kommunstyrelsens behandling av ärendet 2020-08-31.
Föreligger skrivelse 2020-08-19 från Tusen Toner av vilken framgår att den ekonomiska redovisningen
som presenteras är baserad på festivalens resultatrapport för respektive år perioden 2017-2019.
Föreligger yttrande 2021-02-19 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att föreningen
anhåller om ett årligt driftsanlag om 1 mnkr/år samt ett förlusttäckningsbidrag på 1 mnkr/år för
Kirunafestivalen år 2021-2022. Kommunfullmäktige har 2020-10-19--20, § 127, beviljat en budget för
Kirunafestivalen på 800 tkr för år 2021 och i plan ligger även 800 tkr för år 2022.
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till nytt avtal daterat 2021-02-19 som utgår från
ett bidrag om 800 tkr och ett förlusttäckningsbidrag på 1 mnkr. Avtalet är därutöver komplettera med
förutsättningar för bidraget som omfattar redovisning av kommunens beviljade bidrag samt social och
miljömässig hållbarhet vid genomförandet av festivalen. Delar av de kompletterande aktiviteterna kring
social hållbarhet behöver ske i samverkan mellan föreningen och kommunen då Tusen Toner bedömer
att de inte har kapacitet att ta ansvar för dem samtidigt samt att det inte ryms inom festivalens
beviljade budget.
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Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2020 haft dialog med Tusen Toner angående
utformningen av avtalet för Kirunafestivalen för de kommande åren. Eftersom det senaste avtalet
endast omfattar reglering av fondering av medel samt förlusttäckningsbidrag har kommunledningsförvaltningen sett behov av att vidareutveckla formerna för bidraget i linje med den löpande översyn
som kommunen gör av sina bidragsformer.
Förslaget till nytt avtal bygger på det senaste avtalet för åren 2018-2020. Därutöver är förslaget
kompletterat med villkor för att bidra till kommunens arbete vad gäller
- social hållbarhet och kommunens styrdokument kring folkhälsa, antidrogarbete samt barn- och
ungdomspolitiska strategin
- miljömässig hållbarhet som stärker kommunens beslutade klimat- och miljömål
- redovisning och uppföljning av utbetalade kommunala skattemedel
Intentionerna i avtalets ekonomiska delar är att möjliggöra fondering av eventuell vinst till förmån för
kommande festivaler oavsett om det sker i Tusen toners regi eller någon annan arrangör. Samtidigt
medger det att föreningen vid ett överskott kan göra en vinst. En eventuell vinst blir därmed en möjlig
kompensation för det ideella arbete föreningen utför och som då kan vidareutveckla föreningens
kärnverksamhet.
Arbetsutskottet beslutar 2021-03-01, § 73, att komplettera ärendet med föreningens årsredovisning för
år 2019 till kommunstyrelsens behandling av ärendet och år 2020 när den är klar.
Arbetsutskottet föreslår vidare att kommunen tecknar avtal med föreningen Tusen Toner för genomförande av Kirunafestivalen under åren 2021 till och med 2022 enligt förslag till avtal daterat 2021-0219, att kommunledningsförvaltningen tilläggsbudgeras 100 tkr till kostnadsställe 800351 för genomförandet och medel för ändamålet tas från kostnadsställe 905101, kommunstyrelsens oförutsedda, att
om förlusttäckningsbidraget utlöses tas medel om 1 mnkr från kostnadsställe 905101, kommunstyrelsens oförutsedda samt att medel om 100 tkr för år 2022 överlämnas till budgetberedningen för
inarbetande i kommunstyrelsens driftbudget, kommunledningsförvaltningens kostnadsställe 800351.
Föreligger skrivelse 2020-03-02 från Tusen Toner av vilken framgår att föreningen inte har kunnat
arrangera sitt årsmöte för verksamhetsåret 2019-2020, varför det inte finns någon årsredovisning att
presentera.
Kommunstyrelsen beslutar 2021-03-22, § 73, att tilläggsbudgetera kommunledningsförvaltningen med
100 tkr till kostnadsställe 800351 för genomförandet och medel för ändamålet tas från kostnadsställe
905101, kommunstyrelsens oförutsedda, att ta medel om 1 mnkr, om förlusttäckningsbidraget utlöses,
från kostnadsställe 905101, kommunstyrelsens oförutsedda samt att överlämna medel om 100 tkr för år
2022 till budgetberedningen för inarbetande i kommunstyrelsens driftbudget, kommunledningsförvaltningens kostnadsställe 800351.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att i avtalet tillförs text under § 3 enligt nedan lydelse:
”§ 3 Om Tusen Toner beslutar att inte längre arrangera Kirunafestivalen, eller av någon anledning inte
genomför Kirunafestivalen något år, ska oförbrukad del av utbetalt driftsbidrag för innevarande år
återbetalas till Kiruna kommun.” samt att kommunen tecknar avtal med föreningen Tusen Toner för
genomförande av Kirunafestivalen under åren 2021 till och med 2022.
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Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Christine Brännvall (FI) med bifall av Siv Gunillasson-Sevä (S), Sirpa Bäckström (S)

att

återremittera ärendet för att Tusen Toner ska komplettera med årsredovisning 2020

Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg, Krister Pounu (KD), Gunnar Selberg (C), Annica
Henelund (C) och Kenneth Stålnacke (-),
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras senare
Noteras till protokollet att Sten Nylén (-) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets
behandling och beslut.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12

2021.00158

Sida
22

906

Överföring av budget för pågående investeringsprojekt från år 2020 till 2021,
kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

överföra budget om 1 810 934 745 kr för pågående investeringsprojekt från år 2020 till år
2021

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-02-23 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att utfallet för
perioden är 1 586 253 323 kr och totalbudgeten är på 3 397 188 062 kr. Stadsomvandlingens budget för
pågående investeringsprojekt står för 1 570 869 781 kr och skatte- och taxafinansierade projekt för 240
064 964 kr.
Totalt överförs budget för pågående projekt med 1 810 934 745 kr, vilket är en ökning från föregående
år då det fördes över budget med 697 523 307 kr varav skatte- och taxafinansierade projekt stod för
243 371 596 kr. Det är ett flertal projekt som är färdigställda, men alla kostnader har inte inkommit
vilket gör att de anses aktiva tills sista fakturan inkommit. Årets överskott är i det stora hela lika som
föregående år när det gäller skatte- och taxafinansierade projekt. Det är stadsomvandlingen som
avviker med betydligt större budget och utfall.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 74, att budget om 1 810 934 745 kr överförs för pågående
investeringsprojekt från år 2020 till år 2021.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____
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Omfördelning av investeringsmedel 2021, miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

omfördela i miljö- och byggnämndens investeringsbudget 2021 medel om 125 tkr från IV
10450 brandgarage Riksgränsen till IV 11112 utbyte av räddningstjänstfordon

att

omfördela i miljö- och byggnämndens investeringsbudget 2021 medel om 75 tkr från IV
10979 komplettering utrustning 10979 till IV 11112 utbyte räddningstjänstfordon

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2021-02-04 från miljö- och byggnämnden av vilket framgår att kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 om att tilldela miljö- och byggnämnden 750 000 kr för utbyte av
räddningstjänstfordon. Då fordonet inne kunnat levereras under 2020 har förvaltningen hos ekonomiavdelningen bett om överföring av 750 000 kr till 2021 års investeringsbudget.
Det har också visat sig att fordonet gått upp i pris sedan prisuppgift togs in och det beräknas att
budgeten för utbyte av fordon måste förstärkas med 200 000 kr. Detta kan göras genom överföring av
icke förbrukade medel från 2020 års investeringsbudget och omfördelning av dessa enligt ovan. Det
finns efter 2020 års verksamhet kvarstående medel på IV-konton enligt nedan och en överföring av
redan tilldelade medel till 2021 års investeringsbudget möjliggör bland annat möjlighet att även se över
komplettering av nödtelefoner på landsbygden och kompletteringar av utrustningen i den nya
brandstationen där behov upptäcks.
Nämnden anhåller om överföring av IV- kontona enligt nedan till 2021 års investeringsmedel och i
tillämpliga fall också anhålla om överföring mellan konton enligt nedan:
IV- konto

Ändamål

Kvarstående budget

Orsak

10450

Brandgarage Riksgränsen

176 000

Effektivt resursutnyttjande

11112

Utbyte av räddningstjänstfordon

750 000

Försenad upphandlingsprocess

10979

Komplettering av utrustning

126 000

Överfört från 2019

11024

Inventarier ny brandstation

54 000

Överförs till
126 000 till IV
11112

74 000 till IV
11112

Effektivt resursutnyttjande och
prioritering av tidsplan för inköp

Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta skrivelsen som sin egen och anhålla om att kommunfullmäktige beslutar om

att

överföring av IV 10450 (brandgarage Riksgränsen) till 2021 års investeringsbudget
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att

överföring av IV 11112 (utbyte, av räddningstjänstfordon) till 2021 års investeringsbudget

att

omföring av investeringsmedel uppgående till 125 000 kr från IV 10450 (brandgarage,
Riksgränsen) till IV 11112 (utbyte, av räddningstjänstfordon)

att

överföring av IV 10979 (komplettering av utrustning) till 2021 års investeringsbudget

att

omföring av investeringsmedel uppgående till 75 000 kr från IV 10979 (komplettering
utrustning) 10979 till IV 11112 (utbyte räddningstjänstfordon)

att

överföring av IV 11024 (inventarier ny brandstation) till 2021 års investeringsbudget

att

avslutande av IV 11009 (verksamhetssystem, bygglovskontoret) och 11027 (nödtelefon
landsbygden) där tilldelade medel är förbrukade

att

avslutande av IV-11018 och IV-11019 (Räddningsbilar FIP)

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 75, att miljö- och byggnämndens investeringsbudget 2021
omfördelas medel om 125 tkr från IV 10450 brandgarage Riksgränsen till IV 11112 utbyte av räddningstjänstfordon samt att miljö- och byggnämndens investeringsbudget 2021 omfördelas medel om 75 tkr
från IV 10979 komplettering utrustning 10979 till IV 11112 utbyte räddningstjänstfordon.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______
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Förslag till budget år 2021, Karesuando skogsallmänning
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Karesuandoskogsallmänningens förslag till budget år 2021

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag till budget 2021 från Karesuandoskogsallmänning enligt nedanstående
sammanfattning (kr):
Inkomster
Jaktavgift
Skogsförsäljning
Summa inkomster

33 000
350 000
383 000

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

25 000
5 000
2 120
60 000
8 400
30 000
4 500
1 500
30 000
85 400
2 500
15 000
269 020

Skogsvård
Röjning av rågångar
Underhåll
Byggnader
Avskrivningar
Inventarier
Byggnader
Skogsvägar
Skogsvård och underhållskostnader
Summa utgifter

5 000
3 000
51 000
320 020

Investeringar
Skogsvägar/färdigställa ny skogsbilväg

600 000
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Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 77, att Karesuandoskogsallmänningens förslag till budget år
2021 godkänns.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
Noteras till protokollet att Birgitta Pounu (SJVP) och Mirja Niva (C) anmäler jäv och lämnar
sammanträdet under ärendets behandling och beslut.
______
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Verksamhetsövergång av uppdragsverksamhet fritid, Tekniska verken AB, till Kiruna
kommun, kommunledningsförvaltningens avdelning fritid- och service
Kommunfullmäktige beslutar
att

genomföra verksamhetsövergång av uppdragsverksamhet fritid från Tekniska verken AB
till Kiruna kommun, kommunledningsförvaltningens avdelning fritid och service, från
2021-05-01

att

kostnadsställen under kommunstyrelsens driftbudget tillhörande uppdragsverksamhet
fritid, kommunala fritidsanläggningar, övergår i och med verksamhetsövergången till
kommunstyrelsens ordinarie driftbudget under kommunledningsförvaltningen, fritidsoch serviceavdelningen, från och med 2021-05-01

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-12-07, § 351, att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med Tekniska verken i Kiruna AB ta fram förslag för verksamhetsövergång av uppdragsverksamhet fritid från Tekniska verken till Kiruna kommun, kommunledningsförvaltningens avdelning
fritid- och service.
Föreligger skrivelse 2021-03-03 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att utifrån
uppdraget, dialogen och processen med Tekniska Verken i Kiruna AB med flera berörda är kommunledningsförvaltningens förslag att verksamhetsövergång av uppdragsverksamhet fritid från Tekniska
verken AB, till Kiruna kommuns kommunledningsförvaltning genomförs från 2021-05-01, där
organisationen lyfts över i sin nuvarande form till en fristående enhet på avdelning fritid och service.
Syftet med att fritidsverksamheten ska tillbaka till Kiruna kommun är att det till stor del är Kiruna
kommun som fattar beslut om verksamheten, frågor från allmänheten ställs till Kiruna kommun och
intäkterna från verksamheten hamnar hos Kiruna kommun. Både MBL § 19, risk- och konsekvensanalyser och MBL § 11 har genomförts och arbetsgivaren har en tidplan för övergången.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 79, att verksamhetsövergång av uppdragsverksamhet fritid
från Tekniska verken AB till Kiruna kommun, kommunledningsförvaltningens avdelning fritid och
service, genomförs från 2021-05-01 samt att kostnadsställen under kommunstyrelsens driftbudget
tillhörande uppdragsverksamhet fritid, kommunala fritidsanläggningar, övergår i och med verksamhetsövergången till kommunstyrelsens ordinarie driftbudget under kommunledningsförvaltningen,
fritids- och serviceavdelningen, från och med 2021-05-01.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S) och Mats Taaveniku (S)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______
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Revidering av bolagsordning för Kiruna kulturhus AB
Kommunfullmäktige beslutar
att

ändra texten i bolagsordningen, under § 10, första stycket, till nedan lydelse;
”Styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter samt tre ersättare. Ersättarna tjänstgör i den
ordning som kommunfullmäktige bestämt.”

att

tillföra ett nytt andra stycke i bolagsordningen, under § 10, med nedan lydelse;
”Till styrelsen adjungeras två externa representanter med erfarenhet från branscher där
bolaget är verksamt. Dessa två representanter nomineras av kommunstyrelsens och
kultur- och utbildningsnämndens presidier”

att

det publika namnet ska vara Aurora Kultur och Kongress

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22, § 21, att anta ägardirektiv och bolagsordning för Kiruna
kulturhus AB.
Föreligger skrivelse 2021-03-05 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att av
bolagsordningen § 10 framgår att styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter samt
lägst tre och högst fem ersättare. För att stärka kulturhusets möjlighet att bli framgångsrikt har
kommunledningen för avsikt att utse två av styrelsens ledamöter till representanter med branschkompetens. Bolagsordningen bör därmed förtydligas på denna punkt då detta skiljer sig i förhållande
till kommunens övriga bolag.
I gällande bolagsordning under § 10, Styrelse står att:
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter samt lägst tre och högst fem ersättare.
Ersättarna tjänstgör i den ordning som kommunfullmäktige bestämt. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kiruna kommun för tiden från den årsstämma...
Förslag till ny lydelse under § 10, Styrelse;
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter samt lägst tre och högst fem
ersättare. Ersättarna tjänstgör i den ordning som kommunfullmäktige bestämt. Två av styrelsens
ledamöter ska utgöras av externa representanter med erfarenhet från branscher där bolaget är
verksamt. Dessa två ledamöter nomineras av kommunstyrelsens- och kultur- och utbildningsnämndens
presidier. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kiruna kommun för tiden från den årsstämma...
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 80, att i bolagsordningen, under § 10, första stycket, ta bort
”lägst tre” ledamöter till nedan lydelse; ”Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter samt lägst tre och
högst fem ersättare. Ersättarna tjänstgör i den ordning som kommunfullmäktige bestämt” samt att
bolagsordningen för Kiruna kulturhus AB revideras genom komplettering av § 10 med ett andra stycke:
”Två av styrelsens ledamöter ska utgöras av externa representanter med erfarenhet från branscher där

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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bolaget är verksamt. Dessa två ledamöter nomineras av kommunstyrelsens och kultur- och
utbildningsnämndens presidier.”
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Mats Taaveniku (S)

att

i bolagsordningen, under § 10, första stycket, ändras texten till nedan lydelse;
”Styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter samt tre ersättare. Ersättarna tjänstgör i den
ordning som kommunfullmäktige bestämt.”

att

i bolagsordningen, under § 10, ändras kommunstyrelsens förslag vad gäller ett nytt första
stycke andra stycke från nedan lydelse;
”Två av styrelsens ledamöter ska utgöras av externa representanter med erfarenhet från
branscher där bolaget är verksamt. Dessa två ledamöter nomineras av kommunstyrelsens
och kultur- och utbildningsnämndens presidier.”
till nedan lydelse;
”Till styrelsen adjungeras två externa representanter med erfarenhet från branscher där
bolaget är verksamt. Dessa två representanter nomineras av kommunstyrelsens och
kultur- och utbildningsnämndens presidier”

att

det publika namnet ska vara Aurora Kultur och Kongress

Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S) och Sten Nylén (-)
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selbergs yrkanden
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Begäran om omfördelning av investeringsmedel inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, uppdragsverksamhet gatu/park/va, objekt Slöjdvägen Jukkasjärvi,
kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

omfördela investeringsmedel inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 med 1,2
mnkr från HP-10045 ”Asfaltering” till HP-10053 ” ”Gata och VA, Slöjdvägen Jukkasjärvi”

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-03-02 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Kiruna
kommun har detaljplanelagt ett område vid Slöjdvägen i Jukkasjärvi. Detaljplanen innebär att
kommunen är skyldig att anlägga gata samt kommunalt vatten och avlopp till tre tomter Jukkasjärvi
2:52, 2:53, 2:57.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-06 § 41 att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2020, uppdragsverksamhet gata/park/VA, medel om 2,8 mnkr till nytt objekt Gata och VA,
Slöjdvägen Jukkasjärvi.
Vid projektering har framkommit att området att anlägga gator och VA blir större än beräknat, en
vändplan måste anläggas och dragning från befintligt VA till nya området blev längre än planerat. Efter
att upphandling genomförts visar bästa anbud ett pris 1,2 mnkr högre än tilldelad budget. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att en omfördelning inom Gatu/VA/Parks investeringsram görs
och medel tillförs projektet från ett överskott i projektet för asfaltering av gator.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 97, att investeringsmedel inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 omfördelas med 1,2 mnkr från HP-10045 ”Asfaltering” till HP-10053 ” ”Gata och
VA, Slöjdvägen Jukkasjärvi”.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom kommunstyrelsens
investeringsbudget 2021, Parkeringsplats vid Låktatjåkka, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, IV-10942 Åtgärder
Torneträskområdet Låktaparkeringen, medel om 6 000 tkr

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-03-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Kiruna
kommun har med Trafikverket skrivit under en avsiktsförklaring om genomförande av åtgärder längs
sträckan Abisko-Riksgränsen. Avsiktsförklaringen är kopplad till den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket tillsammans med Kiruna kommun, länsstyrelsen, Kiruna Lapland, Swedish Lapland samt den
regionala kollektivtrafikmyndigheten har arbetat fram.
En av de prioriterade åtgärderna enligt åtgärdsvalsstudien är att skapa parkeringsmöjligheter för bilar
och buss vid Låktatjåkka. I dagsläget kan upp emot 80 personbilar stå parkerade längs båda sidor om
E10 vilket utgör trafikfara. Trollsjön är ett mycket uppskattat utflyktsmål för många, bland annat
barnfamiljer. Marken där parkeringsplatsen planeras är statlig.
Uppdraget är att bygga en parkeringsplats för ca 40 personbilar samt en buss och möjlighet för en buss
att köra in och vända utan att behöva backa. Behov av 40-50 p-platser för bil + 1 buss, gestaltning så att
den inte används som camping, p-tid 24 timmar, informationsskylt information om parkeringstid, ta
med dina egna sopor etc. Samarbete med Trafikverket som finansierar busshållplats med väderskydd.
Skötselprogram ska tas fram. När parkeringsplatsen är färdigställd ska den överlämnas till driften.
Kostnader:
Projekterings- och tillståndskostnader
Anläggningskostnader
Byggherrekostnader
Ätor
Sammanlagt

0,8 mnkr
6,0 mnkr
0,6 mnkr
0,6 mnkr
8,0 mnkr

Tillgänglig budget finns med 2,0 mnkr varför 6,0 mnkr behöver tilläggsbudgeteras. Trafikverket
kommer att ta en del av anläggningskostnaden, men någon överenskommelse är ännu inte tecknad.
Driftskostnad beräknas uppgå till 100 - 150 tkr årligen.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 98, att kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, IV-10942
Åtgärder Torneträskområdet Låktaparkeringen, tilläggsbudgeteras medel om 6 000 tkr.
Yrkande och beslutsgång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttranden i kommunfullmäktige: Annica Henelund (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Begäran om omfördelning av investeringsmedel inom kommunstyrelsens
investeringsbudget 2021, uppdragsverksamhet gatu/park/VA, objekt Ombyggnad
personallokaler Karesuando, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att

omfördela investeringsmedel inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 med
2,0 mnkr från HP-10028 ”VA-ledningar” till IV-11028 ”Ombyggnad personallokaler
Karesuando”

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-03-17 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att uppdragsverksamhet gatu/park/VA har tre medarbetare arbetande i Karesuandoområdet som byter om i garaget
utan omklädningsrum och möjlighet till dusch. Under 2020 har verksamheten haft denna ombyggnation på förfrågan men ansåg då att inkomna anbud var för höga. Efter det har verksamheten försökt
hitta andra passande lokaler i Karesuando men har inte lyckats.
I år har verksamheten gått ut med en ny förfrågan och lyckats få fler företag som lämnat anbud och har
därmed fått ner priset med 500 tkr jämfört med tidigare förfrågan.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 100, att investeringsmedel inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 omfördelas med 2,0 mnkr från HP-10028 ”VA-ledningar” till IV-11028 ”Ombyggnad
personallokaler Karesuando”.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för östra Stenbacken 2, fritidshus och camping, antagande
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för östra Stenbacken 2, fritidshus och camping

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-10-05, § 282, att godkänna samrådsredogörelse samt att skicka ut
detaljplanen på granskning.
Föreligger skrivelse 2021-02-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen
har varit ute på granskning under tiden 2020-10-28 - 2020-11-18 och 9 skriftliga yttranden har
inkommit. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för friluftscamping och enklare fritidshus
samtidigt som stor hänsyn tas till områdets värdefulla miljö.
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena vilket
beskrivs i granskningsutlåtandet. Därutöver har det i planhandlingarna gjorts mindre redaktionella
ändringar samt kompletteringar och förtydliganden.
Ändringar och kompletteringar har gjorts enligt nedan:
Plankarta
- Plankartan kompletteras med en yta för nätstation [E2]
- Plankartan kompletteras med en bestämmelse om högsta nockhöjd för komplementbyggnad
- Plankartan kompletteras med en bestämmelse om största byggnadsarea för enskild
komplementbyggnad
- Plankartan kompletteras med en informationsruta om att renar förekommer i området
- Formuleringen för planbestämmelsen [q-skydd] uppdateras
- Grundkartans teckenförklaring kompletteras med fornlämning
- Formuleringen för planbestämmelsen om ändrad lovplikt uppdateras
Planbeskrivning
- Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare beskrivning av rennäringen
- Avsnittet om Ansvarsfördelning och huvudmannaskap förtydligas
- Planbeskrivningen kompletteras med information om att utrymmen för avfall samt framkomlighet för
hämtningsfordon och personal ska utformas enligt handboken
-I övrigt är de ändringar som gjorts av redaktionell karaktär.
Berörda sakägare som inte har blivit tillgodosedda:
- Statens fastighetsverk har inte fått sin synpunkt angående huvudmannaskapet för allmän plats
[NATUR] tillgodosedd.
- I granskningsyttrandet redovisade Gabna sameby skäl för att detaljplanen inte kan godkännas ur
renskötselhänseende. Gabna sameby har inte fått sina synpunkter tillgodosedda men kompletteringar
i handlingarna har gjorts utifrån deras synpunkter (information om påverkan på rennäringen
utvecklas i planbeskrivningen).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 63 forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12

2011.01097

Sida
35

353

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-03-22, § 104, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna
detaljplanen. Kommunstyrelsen föreslår vidare att detaljplan för östra Stenbacken 2, fritidshus och
camping, antas.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Tilläggsbudgetering kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 för upprättande av
detaljplan del av västra industriområde
Kommunfullmäktige beslutar
att

tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, kommunledningsförvaltningens kostnadsställe 207410 Detaljplaner, medel om 600 tkr för upprättande av
detaljplan för del av västra industriområdet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2021-03-03 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att kommunledningen har beslut att ge förvaltningen i uppdrag att utreda områdets möjlighet för att inrymma
lättare industri och rekreation, exempelvis padel. Det föreslagna området ligger längs med E10, invid
Lastvägen. För att upprätta och genomföra detaljplanen krävs finansiering.
För detaljplanens upprättande beräknas den uppskattade kostnaden till 600 000 kr. I kostnaden ingår
detaljplanearbetet samt miljöutredningar och geo-undersökningar som uppskattas till 250 000300 000 kr. Uppskattningen är beräknad utifrån misstanke om förorenad mark då området ligger i
anslutning till befintliga industriområdet och i anslutning till Kasen. Då detaljplanearbetet finansieras
initialt av kommunen, måste återfinansiering säkerställas. Kommunen kommer att återfå de erlagda
medlen över tid, vid försäljning av tomtmark eller vid planavgifter i samband med beviljat bygglov.
Området utgörs av obebyggd mark om cirka 7 ha som idag är till största del naturmark. I närheten finns
verksamheter som kan eventuellt att ha orsakat föroreningar. På grund av detta, måste miljöförutsättningarna utredas vad gäller risk för förorening samt eventuellt omgivningspåverkan innan grundläggningen kan ske. Ytterligare utredningar kan behövas gällande förutsättningarna för grundläggning
om planens syfte kräver så
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 105, att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
påbörja detaljplanearbetet samt att innan eventuellt antagande utreda att om plankostnaden kommer
återbetalas via beviljade bygglov, så kallad planavgift, eller vid försäljning av tomtmark.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunstyrelsens investeringsbudget 2021, kommunledningsförvaltningens kostnadsställe 207410 Detaljplaner, tilläggsbudgeteras medel om 600 tkr för upprättande av detaljplan för del av västra industriområdet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C) med bifall av Sanna Inga Poromaa (V)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttranden i kommunfullmäktige: Sanna Inga Poromaa (V)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Upprustning Elis Aidanpääs museum i Karhuniemi
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till kultur- och utbildningsnämndens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Niemi (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Elis Aidanpääs museum i Karhuniemi är ett kulturarv och visar
upp hur tillvaron var i övre delen av Kalix Älvdal under gångna tider. Han byggde upp över 20
byggnader på tomten och har flyttat dit gamla kulturbyggnader. Det finns komplett nybyggarhem, stall
och kåtor. Muséet visar upp en del av Kirunabornas historia som sällan nämns och det hade kunnat
fungera som hembygdsgård med fik, lokala historielektioner för skolbarnen och för konstutställningar.
I år är det tio år sedan som Elis Aidanpää gick bort och muséet är i behov av en upprustning.
Motionären föreslår
att

Karhuniemi Museum rustas upp med kommunal finansiering

att

upprustning finansieras genom kulturprocenten i Kirunas Stadsomvandling

att

kulturutskottet får uppgiften att se över framtida användningsområden i samråd med
nuvarande ägare

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-10-12, § 212, att inhämta yttrande i ärendet från kultur- och
utbildningsnämnden.
Föreligger protokoll 2020-11-19, § 154, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att
nämnden beslutar att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget samt att skicka
yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Av kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande 2020-11-09 framgår att förvaltningen ser i dagsläget
inga möjligheter att finansiera en upprustning av museet då samtliga byggnader och tillhörande mark
är i privat ägo, med reservation för ”Pessahuset” där ägarna arrenderar marken. De medel som är
avsatta inom stadsomvandlingen kopplat till GP2-avtalet är redan knutna till förutbestämda objekt i
nya Kiruna centrum. Därmed kan inte dessa medel finansiera andra kulturprojekt.
I ett led se över användningsområden för museets räkning kan förvaltningen visa på möjligheten där
kommuninvånare och eldsjälar organiserar sig inom en intresseförening som tillvaratar kulturarvet för
Elis Aidanpääs museum. Förutsatt att föreningen följde de generella reglerna som gäller för bidragstagare kan föreningen hos Kiruna kommun söka ekonomiskt stöd som huvudsak riktar sig till
kulturverksamhet, det vill säga årsanslag för kulturföreningar och/eller projektbidrag/kultur.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 4, att motionen avslås med hänvisning till kultur- och
utbildningsnämndens yttrande.
Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22, § 35, att bordlägga motionen då motionären inte är
närvarande.
Yrkande och beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Renovering Victoriahemmet Karesuando
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen 1:a att-sats då Viktoriahemmet inte är aktuell för renovering

att

avslå motionens 2:a att-sats med hänvisning till kultur- och utbildningsnämndens
yttrande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Niemi (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Victoriahemmet användes som ålderdomshem och togs över av
kommunen i början av 50-talet. Drottning Victoria gav byggnaden som gåva till Karesuandoborna som
öppnades år 1922. Drottning Victoria är barnbarnsbarn till den sista Vasakungen Gustav den IV och är
farfarsmor till vår nuvarande kung. Tyvärr håller Victoriahemmet på att förfalla.
Förslagsvis används en del av pengarna som reserverats för kultur i stadsomvandling för att finansiera
renoveringen av Victoriahemmet (kanske även kungahuset kan tillfrågas) så att den blir i skick lagom
till 100-årsminnet år 2022.
Motionären föreslår
att

Victoriahemmet renoveras till fullgott skick så att den är färdigställd till 100-årsminnet av
öppnandet år 2022

att

Renoveringen i första hand finansieras genom kulturprocenten Kirunas stadsomvandling

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-10-12, § 290, att inhämta yttrande i ärendet från kultur- och
utbildningsnämnden.
Föreligger protokoll 2020-11-19, § 153, från kultur- och utbildningsnämnden av vilket framgår att
förvaltningen inte kan se att motionärens äskande är inom förvaltningens ansvarsområde. Förtydligat
är också att de medel som är avsatta inom stadsomvandlingen kopplat till GP2-avtalet är knutna till
förutbestämda objekt i nya Kiruna centrum. Tillämpning av 1 % regeln (kulturprocenten) aktiveras
endast om det från början finns en beslutad kontantsumma för investeringsprojekt och dessa medel ska
endast avsättas till konstnärlig gestaltning, det vill säga beställning av ett nytt offentligt byggnadsanknutet konstverk.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att förtydliga yttrandet med
ägandeförhållandet kring fastigheten
Utdragsbestyrkande
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därefter skicka ärendet vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott

Föreligger yttrande 2020-12-17 från kultur- och utbildningsförvaltningen av vilket framgår ett förtydligande att Kiruna kommun är lagfaren och taxerad ägare av Victoriahemmet, Karesuando 10:9. Detta
framgår av utdrag ur fastighetsregistret med aktualitetsdatum 2020-11-24. Victoriahemmet har ett
behov av en mycket omfattande renovering. En tillsatt utredning skulle fastställa om det är en hållbar
lösning på sikt, men detta ärende faller inte inom ramen för kultur- och utbildningsförvaltningens
ansvarsområde.
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 5, att motionen 1:a att-sats avslås då Viktoriahemmet inte är
aktuell för renovering samt att motionens 2:a att-sats avslås med hänvisning till kultur- och
utbildningsnämndens yttrande.
Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22, § 36, att bordlägga motionen då motionären inte är
närvarande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

Yttranden i kommunfullmäktige: Per-Gustav Idivuoma (SL)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Öppna möjligheten till flexiblare mötesformer för ledamöter i politiska forum i
Kiruna kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-20, § 146, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Roger Suup (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att coronapandemin har ställt våra mötesformer i blixtbelysning. På
extremt kort tid har man i Sverige och i hela världen anpassat mötesformerna mot bakgrund av den
världsomfattande pandemin. I Kiruna kommun har det åtminstone på den politiska fronten gått trögt.
Från att man initialt behövde lite omställningstid med bland annat reducerat kommunfullmäktige så
har omställningen stannat av. Det är fortfarande inte kutym och naturligt att delta i exempelvis
fullmäktiges möten via distansteknik.
Motionären har deltagit i en landsomfattande konferens i början av oktober med ca 600 deltagare där
alla deltog via Zoom. Det var oerhört effektivt. Vi kunde alla delta i gemensamma föreläsningar
omväxlat med val av olika seminarieprogram och därtill små gruppdiskussioner med inalles fem
deltagare. Det tog några få sekunder så var vi indelade i diskussionsgrupper och kunde börja arbeta.
Det är en demokratisk fråga i dessa pandemitider att alla ska kunna fullgöra sitt demokratiska uppdrag
utan inskränkning beroende på ålder, boendeort, funktionsvariationer, etnicitet etc. Det handlar även
om effektiviseringar och kostnadsminskningar. Det förstnämnda bland annat i form av tidsbesparing
och det senare i form av resekostnader. Jag vill nämna några exempel. I den gemensamma
gymnasienämnden, Lapplands Gymnasienämnd, sker möten kontinuerligt via Zoom. Stora tids- och
ekonomiska besparingar. I Konstmuseet i Norr likaledes. Där är ledamöterna dessutom utspridda över
hela länet. Stora effektivitetsvinster ur olika aspekter. Sedan finns det också miljö- och
säkerhetsaspekter. Ledamöter i kommunfullmäktige som kommer från Karesuando minimerar riskerna
med mörkerkörning i 4 timmar tur och retur vintertid. Utsläpp av CO2 minimeras likaså.
I Kiruna kommun finns världsledande företag inom rymdindustrin, inom forskning och vi har ett
teknologiskt och högt digitaliserat LKAB med flera företag. Kiruna kommun måste kliva fram ur
digitalskuggan och nyttja de nya möjligheterna. Det borde vara en ”quick-fix” att ta ett beslut att om en
ledamot så begär ska hen kunna delta via distansteknik i det politiska forum där hen valts till. Det kan
gälla allt från kommunfullmäktige till nämnder, styrelser mm.
Motionären föreslår
att

Kiruna kommun tar beslut att om en ledamot så begär ska hen kunna delta via
distansteknik på mötet av bland annat ovanstående skäl

att

Kiruna kommun skyndsamt hanterar frågan så att det blir möjligt i närtid

Justerandes sign
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Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-11-16, § 237, att inhämta yttrande i ärendet från kommunledningsförvaltningen.
Föreligger yttrande 2020-12-03 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att förvaltningen
kan konstatera att den rådande pandemin har aktualiserat frågan om möjlighet till deltagande på
distans vid sammanträden. Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som beslutar om i vilken
utsträckning ledamöter får delta vid en nämnds sammanträden på distans och detta ska framgå av
kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommunallagen ställer även höga krav på tekniken vid närvaro på
distans.
Kommunledningsförvaltningen har därmed tagit fram ett förslag på revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning med innebörden att samtliga nämnder samt kommunfullmäktige ges möjlighet att tillåta
ledamöter att närvara på distans vid sammanträden. Att distansdeltagande möjliggörs innebär inte att
distansdeltagande blir ett stående alternativ vid varje sammanträde utan det ska förslagsvis presidiet
eller ordförande besluta om inför varje enskilt sammanträde. Distansdeltagande ska endast ske om
särskilda skäl föreligger.
Bestämmelserna i kommunallagen har tillkommit för att möta behovet att enstaka personer ska kunna
delta på distans men inte att flertalet ska sitta på distans och delta vid varje sammanträde. Sveriges
kommuner och regioner har även gjort bedömningen att presidiet och protokollförare ska sitta i
lokalen. Därutöver får alla ledamöter som vill vara i lokalen delta fysiskt på plats. Reglerna om
distansdeltagande bygger på att den enskilde ledamoten själv begär att få delta på distans.
Den rådande pandemin har inneburit många utmaningar för kommuner, bland annat genomförande av
sammanträden i de politiska forumen. Precis som många andra kommuner har kommunfullmäktige i
Kiruna initialt valt att lösa det genom överenskommelser om att färre ledamöter har deltagit vid
sammanträdena. Kommunfullmäktige har även till viss del provat närvaro på distans. För att minska
antalet fysiskt närvarande ledamöter i samma rum har ytterligare ett sammanträdesrum i stadshuset
iordningställts. Då tekniken inte finns i stadshuset har tjänsten beställts från extern konsult.
Ledamöterna har då kunnat välja att delta i något av de två sammanträdesrummen. Tekniken i de två
sammanträdesrummen har fungerat på acceptabel nivå men har inneburit utdragna sammanträden och
höga kostnader, vilket är svårt att motivera om tekniken beställs men ingen använder den.
Kommunledningsförvaltningen undersöker de tekniska förutsättningarna och möjligheterna att införa
tekniken i stadshusets sammanträdesrum, utifrån kraven i kommunallagen. I dagsläget finns inte
tekniken utan måste beställas av extern konsult, vilket innebär orimligt höga kostnader. Ledamöterna
inom Kiruna kommun använder idag Ipads var bildutrymmet på skärmen är begränsad. Det innebär att
bilderna på samtliga ledamöter blir små och att handlingar inte kan ses samtidigt som ledamöterna
syns i bild. Alla handlingar som visas eller delas ut under sammanträdet måste även visas och delas ut
till de som deltar på distans. För att ledamöterna ska kunna se varandra under hela sammanträdet och
samtidigt se handlingarna bör samtliga handlingar delas ut på förhand i pappersformat. Det innebär
ytterligare kostnader i form av utskrifter och porton för utskick samt att personella resurser och tid
måste avsättas för administrationen.
Kommunstyrelsen föreslår 2021-02-08, § 7, att anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22, § 38, att bordlägga motionen på grund tidsbrist.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Roger Suup (S)

att

motionen bifalls

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Roger Suups yrkande under proposition och finner
därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Bostadsområde centrala Kiruna
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande samt att det
finns andra detaljplaneområden som bör prioriteras

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Mats Niemi (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att behovet av bostäder i Kiruna kommer att öka än mer då rivningen
av området mellan Adolf Hedinsvägen/Hjalmar Lundbohmsvägen och gamla stadshuset/E10 sätter
igång. Området består till största delen av bostadsrätter och villor.
En god möjlighet är att nyttja områden som finns reserverade i Kirunas översiktsplan. Området söder
om Lombolo ligger bra till för befintlig infrastruktur och den nya centrumkärnan och bör vara
attraktivt. Behovet är stort av villatomter centralt och delar av området kan nyttjas för eventuell flytt av
ytterligare kulturhus.
Flytt av hus kan också möjliggöra en lägre boendekostnad och en snabbare process för fler bostäder.
Området bör också utformas med större tomter så det blir möjligt att bygga och få plats med både bilar,
skoter, släp och förrådsutrymmen. Det ger en större likhet med villaområden i gamla Kiruna Centrum
och skapar en högre attraktivitet. Processen för att prioritera detaljplaneringen bör prioriteras med
syfte att hindra en befolkningsminskning på grund av brist på bostäder. Hänsyn bör tas till att
användandet av motionsspår så att de kan bli kvar för Lomboloborna.
Motionären föreslår
att

prioritera arbetet med detaljplanen av området söder om Lombolo för bostäder

att

detaljplanen möjliggör en större frihet för utformningen av byggnaderna för att skapa ett
attraktivare bostadsområde

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-10-12, § 208, att inhämta yttrande i ärendet från kommunledningsförvaltningen.
Föreligger yttrande 2021-01-19 med kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att ersättningsbostäder med anledning av stadsomvandlingen och dess uppförande åligger LKAB i samarbete med
Kiruna kommun avseende byggbar mark. LKAB har för avsikt att i första hand ersätta de fastighetsägare som innehar småhus inom Jägarskoleområdet och en del inom nya Kiruna centrum. LKAB har
inte i dagsläget aviserat om att det finns behov av ytterligare mark för ersättning av småhus inom
påverkansområdet för huvudnivå 1365. Däremot finns det stor brist när det gäller småhustomter i
övrigt sett till kommunens tomtkö.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Området söder om Lombolo är utpekat som möjligt utvecklingsområde för bostäder. Marken söder om
Lombolo ägs av Kiruna kommun och användningen är i dagsläget motionsspår. Stora delar av området
som pekats ut i fördjupade översiktsplanen, består av myrmark och endast en liten del är att betrakta
som torrare tallskogsområde. Vid planläggning krävs förstudier av bland annat markförhållandena.
Området mot öster begränsas av väg 875 som är en transportled för farligt gods och ligger i en av
korridorerna för framtida järnvägsdragning.
Flytt av hus ger inte per automatik lägre boendekostnad enligt de kostnader som tagits fram med
markförberedelser, sanering av miljöfarliga byggnadsmaterial, tillgänglighetsanpassningar, förbättrade
energivärden och allmän renovering. Kostnader överstiger därmed vad som skulle betraktas som
underhåll av befintliga hyreslägenheter. Sammantaget är processen med att flytta byggnader inte
snabbare än att bygga nytt, men har ett kulturhistoriskt syfte som kan ge ett mervärde som ett led i
stadsomvandlingen.
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 65, att motionen avslås med hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande samt att det finns andra detaljplaneområden som bör prioriteras.
Yrkande och beslutsgång
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Gunnar Selberg (C), Kenneth Stålnacke (-), Siv
Gunillasson-Sevä (S) och Rune Lans (C)
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion, Utveckla del av "gröna stråket" till skulpturpark
Kommunfullmäktige beslutar
att

med minoritetsbeslut bordlägga ärendet för att utreda om programhandlingen för
stadsparken förändrats innan eller efter motionen inlämnades

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Roger Suup (S) väckt motion i rubricerat ärende.
Av motionen framgår bland annat att Kirunas nya centrum blir av naturliga skäl väldigt komprimerat.
Det mesta blir tillgängligt inom en snäv geografisk radie vilket är positivt och samtidigt en stor möjlighet. Det planerade ”gröna stråket” kan bli en fri och kulturell oas med dess tillgänglighet. En del av det
”gröna stråket” kan exempelvis utvecklas till en skulpturpark. Ett embryo till skulpturpark finns redan i
de skulpturer som framledes behöver flyttas från nuvarande centrum. Skulpturparken kan utvecklas
med nya skulpturer om man tar fram en långsiktig plan och avsätter erforderliga resurser över tid.
Motionären föreslår
att

Kiruna kommun undersöker förutsättningarna att utveckla en del av ”gröna stråket” till
skulpturpark

att

Kiruna kommun ställer sig positiv till en skulpturpark parallellt med andra aktiviteter i
”gröna stråket”

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-10-12, § 205, att inhämta yttrande i ärendet från kommunledningsförvaltningen.
Föreligger yttrande 2020-02-12 från kommunledningsförvaltningen av vilket framgår att planering
pågår för hur skulpturerna i gamla centrum ska hanteras när de påverkas. Det första av kommunens
skulpturer som påverkas är skulpturen Björn i järnvägsparken som enligt prognos måste flyttas senast
2025 då parkdelen stängslas in.
Idag är skulpturerna placerade på olika platser i centrum, då flera av dessa tillkommit som en del av
konstnärlig gestaltning kopplat till en plats eller en byggnad. Det finns olika möjligheter vid en
kommande flytt och placering av skulpturerna, såsom sprida ut dem likt idag eller att ha dem samlade i
sin helhet eller ett urval. Att samla skulpturerna i en form av skulpturpark har bedömts som ett bra
alternativ där skulpturerna kan stärka varandra, platsen och tillsammans få en annan slags dragningskraft.
Iden om en skulpturpark har förts in i programhandlingen för stadsparken. En skulpturpark kan se ut,
utvecklas och användas på olika sätt men hur Kirunas skulpturpark faktiskt ska utformas, och vilka
konstverk av det befintliga beståndet som kan placeras där, tas fram i nästa skede.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Enligt Policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning ska vid anläggning av ny offentlig utomhusmiljö,
såsom en park, enprocentregeln tillämpas. Stadsparken bör därmed generera en del för konstnärlig
gestaltning som till start skulle kunna användas för nytt/nya konstverk som kompletterar vårt
befintliga bestånd i skulpturparken. Men hur den långsiktiga hanteringen och utvecklingen av
skulpturparken bör se ut ligger i första hand hos kultur-och utbildningsförvaltningen.
Då det dröjer år innan stadsparken och närområdet kan anses säkert och färdigt för att beredas till park
kan skulpturerna behövas flyttas inom gruvstadsparken, eller annan plats, innan de når sin slutgiltiga
plats.
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-22, § 66, att motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kommunfullmäktige
av

Roger Suup (S) med bifall av Siv Gunillasson-Sevä (S)

att

motionen bifalls

av

Gunnar Selberg (C)

att

kommunstyrelsens förslag bifalls

av

Kenneth Stålnacke (S)

att

ärendet bordläggs för att utreda om programhandlingen för stadsparken förändrats innan
eller efter motionen inlämnades

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner därvid att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs idag röstar ja
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs senare röstar nej
Voteringen utfaller med 13 ja-röster och 11 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Kommunfullmäktige konstaterar att ärendet bordläggs med minoritetsbeslut.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Val
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Gunnar Selberg (C), Tvärgatan 5, 981 37 Kiruna till ledamot i Kiruna kulturhus AB

att

bordlägga val av ledamot i Kiruna kulturhus AB

att

bordlägga val av ledamot i Kiruna kulturhus AB

att

utse Gunnar Selberg (C), Tvärgatan 5, 981 37 Kiruna till ordförande i Kiruna kulturhus AB

att

bordlägga val av vice ordförande i Kiruna kulturhus AB

att

utse Elisabeth Andersson (M), Bergmästaregatan 5 C, 981 33 Kiruna till ersättare i Kiruna
kulturhus AB

att

utse Annica Henelund (C), Hjalmar Lundbohmsvägen 83 C, 981 39 Kiruna till ersättare i
Kiruna kulturhus AB

att

bordlägga val av ersättare i Kiruna kulturhus AB

att

utse Ann-Kristin Nilsson (S), Hjalmar Lundbohmsvägen 3, 981 36 Kiruna till
lekmannarevisor i Kiruna kulturhus AB

att

utse Sigurd Pekkari (V), Seger Svanbergsgatan 9, 981 31 Kiruna till lekmannarevisor i
Kiruna kulturhus AB

att

utse Sören Sidér (SJVP), Lärkvägen 39, 981 37 Kiruna till lekmannarevisor i Kiruna
kulturhus AB

att

utse Roger Aitomäki (C), Minkvägen 25, 981 37 Kiruna till lekmannarevisorersättare i
Kiruna kulturhus AB

att

utse Maria Ragnestam (FI), Träarbetaregatan 18, 981 33 Kiruna till lekmannarevisorersättare i Kiruna kulturhus AB

att

bordlägga val av ersättare i Konstmuseet i Norr efter Mattias Timander (C)

att

bordlägga val av till ersättare i kommunstyrelsens fritidsutskott efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ledamot i Gränskommunrådet efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ombudsersättare i Kiruna Lappland Ekonomisk Förening efter Dick
Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ombudsersättare i Malmfältens Kraftverk AB efter Dick Vånsjö (SJVP)

Justerandes sign
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att

bordlägga val av ombud i Norrbottens kommuner efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ombudsersättare i Sámi Teáhter efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ersättare i styrelsen för Tornedalsrådet efter Dick Vånsjö (SJVP)

att

bordlägga val av ombudsersättare i Svenska Kommun försäkrings AB efter Dick Vånsjö
(SJVP)

att

bordlägga val av ersättare i socialnämnden efter Reino Krank (S)

att

utse Lars-Johan Dalhägg (M), Annie Jäderbergsgatan 4, 981 37 Kiruna till ledamot i
kommunstyrelsen efter Tord Eliasson (M)

att

utse Lars-Johan Dalhägg (M) Annie Jäderbergsgatan 4, 981 37 Kiruna till ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Tord Eliasson (M)

att

utse Elisabeth Andersson (M), Bergmästaregatan 5C, 981 33 Kiruna till ersättare i
kommunstyrelsen efter Lars-Johan Dalhägg (M)

_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information om stadsomvandling
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) lämnar följande information om
stadsomvandlingen:
-

Kvarter 2, 3 och 6 i nya Kiruna Centrum
Järnvägsstation

________

Justerandes sign
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Interpellation, Äldreboendeplatser
Kommunfullmäktige beslutar
att
______

Justerandes sign

rubricerad interpellation, ställd till socialnämndens ordförande av Mats Taaveniku (S) ska
besvaras vid nästa sammanträde

Utdragsbestyrkande

