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Kommunledningskansliet 

Kristoffer Baas,  

kristoffer.baas@kiruna.se 

KALLELSE 

Sida 

1(2) 

Datum 

2022-09-08 

 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 19 september 
2022 kl. 13:00 i Kommunfullmäktigesalen för att behandla 
följande ärenden: 

Centerpartiet, Moderaterna, Sjukvårdspartiet och       
Kristdemokraterna sammanträder kl 09.00 i kommunfullmäktigesalen  

        

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen  

        

Feministiskt initiativ sammanträder kl 08.00 i samtalsrum, entréplan  

        

Vänsterpartiet, Samelistan och Feministiskt initiativ sammanträder  
tillsammans med Socialdemokraterna kl 11.00 i Järven, Kristallen  

        
Till dagens sammanträde väljs justerare från C, SL och S 
    

Ärende Anteckningar 

1.  Val 

Dnr 2022-00004 900 

 

2.  Röstsammanräkning 

Dnr 2022-00004 900 

 

3.  Revidering av VA-taxa 2022 

Dnr 2021-00395 546 

 

4.  Revidering av bolagsordning, ny nivå för 

aktiekapital i Svenska Kommun Försäkrings AB 

Dnr 2022-00796 900 

 

5.  Årsredovisning 2021, Regionala 

Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM) 

Dnr 2022-00689 900 

 

6.  Internbanken, ändring kreditlimit 2022-2023 

Dnr 2022-00662 900 

 

7.  Årsredovisning 2021, Malmfältens folkhögskola 

Kiruna 

Dnr 2022-00679 661 

 

134831 A, 2022-09-08



Kiruna kommun 

Datum 

2022-09-08 

 

 

Sida 

2(2) 

 

 

8.  Revidering av socialnämndens reglemente 

Dnr 2022-00585 700 

 

9.  Införande av personalförmån, personalbil och 

personalcykel 

Dnr 2022-00824 967 

 

10.  Fördjupad utredning av en No-fall anläggning 

på Lombia 

Dnr 2020-01343 380 

 

11.  Rapporteringsskyldighet enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda 

beslut, kvartal 1 2022 

Dnr 2022-00727 700 

 

12.  Flytta fullmäktiges sammanträde från 10 till 24 

oktober 

Dnr 2022-00852 910 

 

13.  Detaljplan för Jukkasjärvi 3:11 

Dnr 2021-00827 313 

 

14.  Detaljplan västra Stenbacken, nya 

fritidshusområden, antagande 

Dnr 2016-00139 313 

 

15.  Besvarande av motion, tätare uppföljning av 

miljömålen 

Dnr 2022-00647 906 

 

16.  Besvarande av motion, frukost för alla 

högstadieelever 

Dnr 2021-01045 900 

 

17.  Besvarande av motion, upprätta ett 

visselblåsarsystem i kommunen som motsvarar 

nya lagkrav 

Dnr 2021-01042 900 

 

18.  Överlämnande av motion  

Stefan Sydberg 
ordförande 

Kristoffer Baas 
Kommunsekreterare 

 

134831 A, 2022-09-08
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§ 82 
 
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga nominering av nämndeman i Gällivare Tingsrätt efter Tommy Vasara-

Hammare (KD) 
 
att bordlägga nominering av nämndeman i Gällivare Tingsrätt efter Marie Louise Lidström 

(C) 
______ 
 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-19 2  
 
 
 
 
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 83    2022-00004  900 
 
 
Röstsammanräkning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att delgivningen läggs till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2022-06-17 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2022-06-18 till och med 2022-10-14 efter Ingemar 
Uusitalo, Nya Kirunapartiet, har utsett Wilma Krook, Nya Kirunapartiet. 
______
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§ 84    2021-00395  546 
 
 
Revidering av VA-taxa 2022 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anta reviderad VA-taxa 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-06-17 från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilken bland annat framgår att 
texten i VA-taxan § 13 (13.1) behöver förtydligas på grund av att nuvarande text är svårbegriplig samt 
ger utrymme för misstolkningar. Enligt gällande VA-taxa § 13 ska brukningavgiften betalas för varje 
bebyggd fastighet. Brukningsavgiften är uppdelad i tre avgifter, en fast avgift per år, en avgift per 
kubikmeter levererat vatten samt en avgift per år och ”lägenhet”. För bostadsfastigheter räknas varje 
bostadsenhet som en lägenhet. För fastigheter som är bebyggda för andra ändamål än bostad (eller 
därmed jämställd fastighet), så kallad ”annan fastighet” räknas varje påbörjad 150 tal m3 levererat 
vatten som en lägenhet. 
 
Enligt gällande VA-taxa § 13 ska tillämpningen av 1 lägenhet = 150-tal m3 levererat vatten även 
tillämpas på sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller där med jämställd fastighet, som används för 
andra ändamål än bostadsändamål (eller där med jämställd fastighet). I praktiken innebär det att för 
samtliga fastigheter som utgörs av ytor som både är bostäder och ”annan fastighet” tillämpas 1 lägenhet 
= 150-tal m3, vilket inte är lämpligt. Därför föreslås att tillämpningen av 1 lägenhet = 150-tal m3 endast 
ska gälla för ”annan fastighet” i brukningsavgiften. För samtliga övriga fastigheter föreslås att tillämpa 
samma beräkning av antalet lägenheter för brukningsavgifter som för anläggningsavgiften, dvs. varje 
påbörjad 150-tal m2 BTA utgör en lägenhet för ytor där inte begreppet bostadsenhet är tillämplig. 
 
Att tillämpa lägenhetsbegreppet som levererad vattenmängd för brukningsavgiften innebär att olika 
lägenhetsbegrepp tillämpas i anläggningsavgiften respektive brukningsavgiften, vilket är förvirrande 
och olämpligt. Lägenhetsavgiften som ingår i brukningsavgiften är att betrakta som en fast avgift men 
om antalet lägenheter beräknas från kubikmeter levererat vatten blir det i praktiken en rörlig avgift 
som ändras från år till år. Det blir också en orättvis fördelning av avgiften mellan bostadsfastigheter och 
”blandfastigheter”. 
 
Beräkning av antalet lägenheter för brukningsavgiften baserat på mängden levererat vatten är en 
taxekonstruktion som ej ingår i Svenskt Vattens basförslag och är mycket ovanlig.  
 
Tekniska Verken i Kiruna AB föreslår 
 
att § 13 (13.1) i VA-taxa 2022 ändras enligt nedanstående skrivning. 

”För annan fastighet räknas varje påbörjad 150-tal m3 levererat vatten som en 
lägenhet.” 
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§ 84, forts    2021-00395  546 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 201 att anta reviderad VA-taxa 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-08-22, § 157 att anta reviderad VA-taxa 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-10-18, § 157 att VA-taxa för år 2022 höjs med 3 % på 
förbrukningstaxan och 0 % på anläggningstaxan, enligt förslag samt att taxan börjar gälla 2022-01-01 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-09-27, § 263 att VA-taxa för år 2022 höjs med 3 % på förbruknings-
taxan och 0 % på anläggningstaxan, enligt förslag samt att taxan börjar gälla 2022-01-01 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-09-06, § 199 att VA-taxa för år 2022 höjs med 3 % på 
förbrukningstaxan och 0 % på anläggningstaxan, enligt förslag samt att taxan börjar gälla 2022-01-01  
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______
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§ 85    2022-00796  900 
 
 
Revidering av bolagsordning, ny nivå för aktiekapital i Svenska Kommun Försäkrings AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anta reviderad bolagsordning för SKFAB 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-05-23 från SKFAB av vilken framgår att Styrelsen i Svenska Kommun 
Försäkrings AB, har beslutat att de i bolagsordning angivna nivåerna för aktiekapital ska förändras. 
 
Idag anges det i bolagsordningen att bolagets aktiekapital kan ligga mellan 28 och 112 mnkr. För att 
bereda utrymme för fler nya delägare, vilka har att tillskjuta aktiekapital vid inträdet, bör den ovan 
angivna nedre och övre nivån för aktiekapital höjas. Beslutet i styrelsen blev att aktiekapitalet i SKFAB 
kan ligga mellan 50 och 200 mnkr.  
 
SKFAB har under 2021 fastställt ett nytt aktieägaravtal vilket samtliga delägare har undertecknat. Av 
avtalet framgår det vilka beslut som ska underställas delägare för att de ska beredas möjlighet att yttra 
sig före det att besluten realiseras. I bilaga 5.1 till aktieägaravtalet finns angivet ett antal frågor som kan 
vara av principiell betydelse eller av större vikt, dvs sådana frågor där respektive delägares 
kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att yttra sig. Förändring av aktiekapital i SKFAB är en sådan 
fråga som återfinns i bilaga 5.1. 
 
Det är sedan upp till respektive kommun att avgöra om denna fråga är av principiell betydelse eller av 
större vikt vilket i så fall erfordrar att frågan ska hanteras i kommunfullmäktige.  Den förändring som 
styrelsen i SKFAB beslutat om betyder inte att någon delägare ska tillföra nytt aktiekapital utan beslutet 
avser endast att skapa utrymme för en eller fler nya delägare i bolaget. Ny delägare ska teckna 
nyemitterade aktier motsvarande deras andel i bolaget i enlighet med aktieä-garavtalet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 202 att anta reviderad bolagsordning för SKFAB 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 86    2022-00689  900 
 
 
Årsredovisning 2021, Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM) 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att godkänna årsredovisning 2021 för Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten 
 
att bevilja Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbottens direktion och de enskilda 

ledamöterna ansvarsfrihet 
 
att Kiruna kommun förutsätter att Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbottens 

direktion vidtar de åtgärder som revisionsrapporten uppmanar till 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger årsredovisning 2021 från Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten. Den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten utgör en koncern med Länstrafiken AB 100 %, Transitio AB 5 %, Norrtåg 
AB 25 %.  
 
I bokslut 2021 visar den sammanställda redovisningen av koncernen ett resultat på -2,7 mkr (-1,1 mkr). 
 
Föreligger revisionsberättelse 2021 från Region Norrbottens utsedda revisorer av vilken framgår att 
revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna 
 
Revisorerna bedömer: 
att förbundsdirektionen delvis skött verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Verksamheten 

har i varierande grad uppnått ställda målsättningar för år 2021. 
att förbundsdirektionen delvis skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt under 2021. Underskott inom förbundets samlade verksamhet har i första 
hand finansierats med förbundets egna medel. 

att förbundsdirektionens interna kontroll delvis varit tillräcklig under året. Vår granskning 
visar att det alltjämt finns brister hur direktionen utövar styrning och uppsikt över 
förbundsägda bolag. 

att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 
att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som direktionen 

uppställt för god ekonomisk hushållning. För 2021 har förbundet saknat verksamhetsmål 
för god ekonomisk hushållning. Revisionen har därmed inte kunnat pröva om redovisat 
resultat 2021 är förenligt med fastställda mål. 

 
Vi tillstyrker: 
att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna 

i densamma 
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§ 86, forts    2022-00689  900 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 203 att godkänna årsredovisning 2021 för Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, att bevilja Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbottens 
direktion och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet samt att Kiruna kommun förutsätter att Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten Norrbottens direktion vidtar de åtgärder som revisionsrapporten uppmanar 
till 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-08-22, § 160 att godkänna årsredovisning 2021 för 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, att bevilja Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
Norrbottens direktion och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet samt att Kiruna kommun förutsätter 
att Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbottens direktion vidtar de åtgärder som 
revisionsrapporten uppmanar till 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
 
Noteras till protokollet att Gunnar Selberg (C) och Doris Messner (SJVP) anmäler jäv och lämnar 
sammanträdet under ärendets behandling och beslut 
______
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§ 87    2022-00662  900 
 
 
Internbanken, ändring kreditlimit 2022-2023 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att kreditlimiten för internbanken ökas från 2 200 mkr till 3 000 mkr 
 
att  för Tekniska Verken i Kiruna AB behålla oförändrad kreditlimit på 400 mkr, behålla 

oförändrad kreditlimit på 1 100 mkr för Kirunabostäder AB, öka kreditlimit från 700 
mnkr till 1 450 mnkr för Kiruna kommun och tillföra en kreditlimit på 50 mkr för Aurora 
kultur och kongress AB 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-05-29 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
kommunfullmäktige för 2020–2021 fastställt kreditlimiten för internbanken till totalt 2 200 mnkr 
vilket utgör ramen för hur mycket kapital internbanken kan låna upp och vidare utlåna inom 
koncernen. En utökning av kreditlimit möjliggör en långsiktigt effektiv finansförvaltning. 
 
Kreditlimit är den maximala skuldnivån för antingen koncernen i sin helhet eller för respektive 
bolag/kommunen. Kommunen tillämpar internbank vilket innebär att kommunen har upplåning mot 
extern part (banker eller andra kreditgivare) och utlåning till bolagen/kommunen. 
För att optimera finansnettot behöver kommunen bygga upp låneskuld, kortsiktig överlikviditet, 
långsiktig överlikviditet och pensionsmedelsförvaltning. 
 
Det nybildade bolaget Aurora kultur och kongress AB behöver initialt kapital. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att kreditlimiten för internbanken ökas från 2 200 mkr till 3 000 mkr 
 
att  för Tekniska Verken i Kiruna AB behålla oförändrad kreditlimit på 400 mkr, behålla 

oförändrad kreditlimit på 1 100 mkr för Kirunabostäder AB, öka kreditlimit från 700 mkr 
till 1 450 mnkr för Kiruna kommun och tillföra en kreditlimit på 50 mkr för Aurora kultur 
och kongress AB 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 204 att kreditlimiten för internbanken ökas från 2 200 mkr 
till 3 000 mkr samt att för Tekniska Verken i Kiruna AB behålla oförändrad kreditlimit på 400 mkr, 
behålla oförändrad kreditlimit på 1 100 mkr för Kirunabostäder AB, öka kreditlimit från 700 mkr till 1 
450 mnkr för Kiruna kommun och tillföra en kreditlimit på 50 mkr för Aurora kultur och kongress AB 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-08-22, § 156 att kreditlimiten för internbanken ökas 
från 2 200 mkr till 3 000 mkr samt att för Tekniska Verken i Kiruna AB behålla oförändrad kreditlimit 
på 400 mkr, behålla oförändrad kreditlimit på 1 100 mkr för Kirunabostäder AB, öka kreditlimit från 
700 mkr till 1 450 mnkr för Kiruna kommun och tillföra en kreditlimit på 50 mkr för Aurora kultur och 
kongress AB 
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§ 87, forts    2022-00662  900 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Gunnar Selberg (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 88    2022-00679  661 
 
 
Årsredovisning 2021, Malmfältens folkhögskola Kiruna 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att lägga Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 2021 med godkännande till 

handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger årsredovisning 2021 för Malmfältens folkhögskola av vilken bland annat framgår att 
verksamhetsåret 2021 redovisas ett överskott på 242 tkr. I jämförelse med 2020 har resultatet 
förbättrats med drygt 200 tkr. Detta är ett mycket gott resultat med tanke på coronapandemi. 
Etableringskursen har inte kunnat fylla det planerade deltagarantalet, vilket gjort att intäkterna är 700 
tkr lägre än budgeterat. I övrigt är intäkterna i form av bidrag från stat, regioner och kommun 
oförändrade. Hyresintäkterna från friskola Malmen och dotterbolaget är också stabila. Överskottet 
beror på att Folkbildningsrådet utbetalat extra statsbidrag till folkhögskolorna i slutregleringen. 
Malmfälten fick 269 tkr extra. 
 
Det helägda dotterbolaget Malmfältens Logi & Konferens AB redovisar ett underskott på 291 tkr, vilket 
helt och hållet beror på coronapandemin. I jämförelse med fjolåret har dock nettoomsättningen ökat 
med 20% och har under hela 2021 ökat successivt. Dock är det en bit kvar till omsättningen före 
pandemins start. Det är framförallt logi- och konferensverksamheten som är orsaken till underskottet. 
Restaurangverksamheten har klarat sig bättre när man under större delen av året haft öppet den 
välbesökta lunchen. Resultatet är acceptabelt, eftersom underskottet är av engångskaraktär. Efter 
pandemins slut är bedömningen att bolaget kommer att redovisa överskott, eftersom efterfrågan av 
bolagets luncher, logi och konferenser fortfarande är stor. 
 
Statsbidraget utgör 64%, landstingsbidraget 3%, kommunbidraget 3% och mobilitetsersättningar från 
externa regioner 8% av de totala intäkterna. Nettoomsättningen motsvarar 20% och övriga intäkter 
utgör 2%. Balansomslutningen har utökats under året med 3% till 17 838 tkr. Av tillgångarna utgör 13 
372 tkr materiella anläggningstillgångar, 500 tkr finansiella anläggningstillgångar och 4 466 tkr 
omsättningstillgångar. Soliditeten har under året minskat med 1% till 74% och betalningsförmågan på 
lång sikt är mycket bra. Till stor del bygger den goda soliditeten på att fastighetsvärdet är högt värderat. 
Likviditeten ligger på 136%, vilket är en mycket god likviditet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 205 att lägga Malmfältens Folkhögskolas årsredovisning 
2021 med godkännande till handlingarna 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-08-22, § 159 att lägga Malmfältens Folkhögskolas 
årsredovisning 2021 med godkännande till handlingarna 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 89    2022-00585  700 
2021-00444  740 

 
Revidering av socialnämndens reglemente 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att godkänna de föreslagna revideringarna i socialnämndens reglemente 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Socialnämnden föreslår 2022-03-22, § 44, följande revideringar i socialnämndens regemente: 
 
§ 1 
Ta bort att socialnämnden ansvarar för ärenden enligt alkohollagen då myndighetsutövningen har 
överförts till miljö- och byggnämnden. Ta bort att socialnämnden har tillsyn och ansvar över 
detaljhandel med receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter och tobak då tillsyn och ansvar har 
överförts till miljö- och byggnämnden. 
 
§ 2 
Revidera texten om personuppgiftslagen (1998:204) då den har ersatts av EU:s dataskyddsförordning 
(GDPR). 
 
§ 13 (ny paragraf) 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 18, att införa ny § 13 i socialnämndens reglemente 
gällande deltagande på distans. 
 
§ 23 
Socialnämnden beslutade 2021-03-23, § 36, att förändra beredning och nämndprocessen med bland 
annat följande ändringar. Arbetsutskottet behandlar enbart personärenden i de fall det är möjligt flr 
socialnämnden att delegera ärendetypen till arbetsutskottet. Arbetsutskottets protokoll delges 
socialnämnden. 
 
Socialnämnden föreslår 2022-05-17, § 75, följande: 
 
att ansvaret för yttranden över ansökningar till Försvarsmakten om antagning till hemvärnet enligt 

hemvärnsförordningen åläggs socialnämnden och att uppdraget införs i socialnämndens 
reglemente 

 
att det i socialnämndens reglemente införs en ny paragraf med ordalydelsen Nämnden ska 

ansvara för yttranden över ansökningar till Försvarsmakten om antagning till hemvärnet 
enligt hemvärnsförordningen 

 
att ovanstående punkt införs i socialnämndens delegationsordning och att socialsekreterare 

ansvarar för yttranden till Försvarsmakten över ansökningar om antagning till hemvärnet 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 89, forts    2022-00585  700 
2021-00444  740 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 211 att godkänna de föreslagna revideringarna i 
socialnämndens reglemente  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-06-13, § 125 att kommunfullmäktige godkänner de 
föreslagna revideringarna i socialnämndens reglemente 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 90    2022-00824  967 
 
 
Införande av personalförmån, personalbil och personalcykel 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att införa personalförmån, personalbil och personalcykel/elmoped, till all tillsvidareanställd 

personal som uppfyller villkoren med start januari 2023, personalbil avser miljöbil enligt 
upphandlingsmyndighetens kriterier, förordning SFS 2020:486, miljö- och säkerhetskrav 
för myndigheters bilar 

 
att anta policy personalförmån, personalbil, cykel och elmoped 2022 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-08-18 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Kiruna 
kommun har höga ambitioner som arbetsgivare. Vi ska vara en arbetsgivare i framkant och ska 
upplevas och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Kiruna kommun vill också tydligt medverka till 
en hållbar utveckling. 
 
Som en del i klimatarbetet föreslår därför kommunledningsförvaltingen att Kiruna kommun som 
arbetsgivare, erbjuder förmånen miljöbil som personalbil, samt personalcykel, till samtliga 
tillsvidareanställda vilka uppfyller villkoren för att kunna erbjudas förmånen, enligt bifogade förslag till 
policyers. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policys för personalbil och 
personalcykel/elmoped, bilagt denna skrivelse. När det gäller personalbil definieras miljöbil enligt 
upphandlingsmyndighetens kriterier, vilket idag innebär enbart elbilar, laddhybrider och biogasbilar, 
med ett utsläpp på mindre än 70 gram koldioxid per körkilometer. 
 
Konkret innebär ovanstående typer av förmåner att medarbetare erbjuds möjlighet att leasa en 
personalbil/personalcykel via ett bruttolöneavdrag. Löneläge och andra individuella förutsättningar 
kan påverka vilken mån personalbils alternativen är tillgängligt och förmånligt för medarbetaren.  
 
När det gäller personalcykel har regeringen har infört subventioner på förmånscyklar med start från 
den första januari 2022. Det innebär att förmåner som understiger 3.000 kr per år inte beskattas alls.  
Detta bör innebära att förmånscykelkonceptet blir ännu mer attraktivt. Ökad cykling skapar i sin tur 
positiva hälso- och miljöeffekter. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att Kiruna kommun inför personalförmån, personalbil och personalcykel/elmoped, till all 

tillsvidareanställd personal med start januari 2023. Personalbil avser miljöbil enligt 
upphandlingsmyndighetens kriterier, förordning SFS 2020:486, miljö- och säkerhetskrav 
för myndigheters bilar.  

 
att kommunfullmäktige fastställer kommunledningsförvaltningens förslag för Kiruna 

kommun kostnadsneutralt erbjudande/policy om personalförmån, personalbil och 
personalcykel, riktat till all tillsvidareanställd personal i Kiruna kommun. 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

§ 90, forts    2022-00824  967 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 213 att införa personalförmån, personalbil och 
personalcykel/elmoped, till all tillsvidareanställd personal som uppfyller villkoren med start januari 
2023, personalbil avser miljöbil enligt upphandlingsmyndighetens kriterier, förordning SFS 2020:486, 
miljö- och säkerhetskrav för myndigheters bilar samt att anta policy personalförmån, personalbil, cykel 
och elmoped 2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-08-22, § 162 att Kiruna kommun inför 
personalförmån, personalbil och personalcykel/elmoped, till all tillsvidareanställd personal som 
uppfyller villkoren med start januari 2023, personalbil avser miljöbil enligt upphandlingsmyndighetens 
kriterier, förordning SFS 2020:486, miljö- och säkerhetskrav för myndigheters bilar 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S) och Sten Nylén (-) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 91    2020-01343  380 
 
 
Fördjupad utredning av en No-fall anläggning på Lombia 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget med 1,5 mnkr för en no fall-

anläggning i Lombia ishall  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-05-16 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
förvaltningen har gjort en utredning kring möjligheterna med och behovet av en no fall-anläggning på 
Lombia med motsvarande lösning som finns i Gällivare ishall. 
 
En skena är fäst i taket och från den hänger en sele som skridskoåkaren sätter på sig. Selen kan sedan 
bära hela, eller en del av, vikten vilket möjliggör skridskoåkning utan risk för att ramla. En no fall-
lösning ger säkerhet för konståkare som tränar teknik, och rekommenderas av Svenska 
Konståkningsförbundet. Det ger också en jämlikare ishall. Individer som har en funktionsnedsättning, 
funktionsvariation, svårt med balans eller av andra anledningar inte vågar eller vill gå ut på isen, får en 
helt annan möjlighet att kliva ut med ett par skridskor utan att behöva vara rädd för att ramla. 
 
Beskrivning av tänkt anläggning 
Bärstål placeras i ishallens tak. Bärstålet utgör gränssnittet mot no fall som fäster i stålet med 
upphängningar, klämfästen. Selar och linor hänger ned från skenan. Det finns en parkeringsskena som 
man använder för att föra ut utrustningen från isen. Leveranstider ligger på 4-6 veckor och montage tar 
2-3 dagar. Uppskattad kostnad utifrån inkommen offert är 1,2 – 1,5 miljoner beroende på vilka 
anpassningar som måste göras till hallen. Bilagor med exempel på specifikationer och konstruktion 
bifogas. 
 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar underlaget till fritidsutskottet för beslut. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 217 att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens 
investeringsbudget med 1,5 mkr för en no fall-anläggning i Lombia ishall 
 
Kommunstyrelsens fritidsutskott beslutar 2022-05-30, § 15 att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens 
investeringsbudget med 1,5 mkr för en no fall-anläggning i Lombia ishall 
 
Kommunstyrelsens fritidsutskott beslutar 2020-11-09 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att utföra en fördjupad utredning kring möjligheterna med och behovet av en no fall-anläggning på 
Lombia med motsvarande lösning som finns i Gällivare ishall. 
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§ 91, forts    2020-01343  380 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Åsa Larsson Blind (SL), Sten Nylén (-),  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 92    2022-00727  700 
 
 
Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut, 
kvartal 1 2022 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll från socialnämnden 2022-06-21, § 93 av vilken bland annat framgår att det finns 
reglerat att socialnämnden till kommunfullmäktige skall lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt LSS 9 § samt SoL 4 kap 1 §, som inte kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för respektive beslut samt om det varit avbrott i tre månader eller mer, i ett redan 
fattat beslut. 
 
Beslut som ej verkställts inom tre månader skall varje kvartal rapporteras till IVO. Kommunerna är 
enligt lag skyldiga att verkställa beslut inom rimlig tid. Om detta inte sker, har IVO, möjlighet att 
ansöka om sanktionsavgifter genom Förvaltningsrätten. 
I statistikrapporten för kvartal 1-2022, har 16 beslut rapporterats. Det innebär att 
verkställighet dröjt tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett avbrott i 
verkställigheten eller att beslut faktiskt blivit verkställda under perioden. 

• 1 ärende avser daglig verksamhet enligt LSS 
• 8 ärenden avser kontaktperson enligt LSS 
• 1 ärende avser särskilt boende för vuxna enligt LSS 
• 4 ärenden avser särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL 
• 1 ärende avser hjälp i hemmet enligt 4 kap 1 § SoL 
• 1 ärende avser kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 220 att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-08-22, § 158 att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 93    2022-00852  910 
 
 
Flytta fullmäktiges sammanträde från 10 till 24 oktober 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att kommunfullmäktiges sammanträde den 10 oktober ska flyttas till den 24 oktober 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-08-26 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att 
kommunfullmäktige ansvarar för att utse ledamöter och ersättare till nämnder och beredningar (5 kap. 
1 § kommunallagen). Ledamöterna och ersättarna väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter att val till fullmäktige har hållits i hela landet (6 kap. 18 § kommunallagen).  
 
För att hinna välja ledamöter och ersättare i tid behöver det nya kommunfullmäktige, som tillträder 
den 15 oktober, ha två möten innan årsskiftet. På det första mötet väljer fullmäktige en valberedning. 
På det andra mötet lämnar valberedningen förslag på ledamöter och ersättare som fullmäktige sedan 
beslutar om (§ 36 kommunfullmäktiges arbetsordning). 
 
I nu gällande sammanträdesplan finns bara ett möte med nya fullmäktige innan årsskiftet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att mötet den 10 oktober flyttas till den 24 oktober så att 
nya fullmäktige hinner tillträda och därmed ha två möten innan årsskiftet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att kommunfullmäktiges sammanträde den 10 oktober ska flyttas till den 24 oktober 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 230 att kommunfullmäktiges sammanträde den 10 oktober 
ska flyttas till den 24 oktober 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 94    2021-00827  313 
 
 
Detaljplan för Jukkasjärvi 3:11, antagande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att detaljplan för Jukkasjärvi 3:11, antas 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-08-18 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
en ansökan om planbesked för att utveckla fastigheten Jukkasjärvi 3:11 inkom 2021- 05-15 från 
Jukkasjärvi fastighetsbolag AB till kommunledningsförvaltningen. 
Sökanden önskar få byggrätt för bostäder samt centrumverksamheter såsom gym, handel och idrott på 
platsen vilket kräver en detaljplaneändring. Planområdet ligger i centrala Jukkasjärvi i Kiruna kommun 
och hyser i dagsläget en äldre träbyggnad (gamla Folkets hus) samt bostadsbyggnader med tillfälligt 
bygglov. 
 
Exploatören vill utveckla fastigheten Jukkasjärvi 3:11 för bostäder och centrumverksamhet. 
Detaljplaneförslaget medger att 35% av fastighetsytan får exploateras och att byggnader inte får 
överstiga 14 meter i nockhöjd. 
 
Detaljplanen har varit på granskning under tiden 9-30 juni 2022 då samråd har skett med berörda 
förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med 
väsentligt intresse av planen. Granskningshandlingar har skickats ut till ovan nämnda, vilka har beretts 
tillfälle att yttra sig över upprättat detaljplaneförslag. Under samrådstiden har totalt 7 skriftliga 
yttranden inkommit. 
 
Ändringar i planhandlingarna har gjorts utifrån synpunkter i de inkomna granskningsyttrandena vilket 
beskrivs i granskningsutlåtandet. Därutöver har det i planhandlingarna gjorts redaktionella ändringar 
samt kompletteringar och förtydliganden av sådan karaktär som inte påverkar planförslagets syfte eller 
huvudsakliga innehåll. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 240 att detaljplan för Jukkasjärvi 3:11, antas samt att 
godkänna granskningsutlåtandet 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 95    2016-00139  313 
 
 
Detaljplan västra Stenbacken, nya fritidshusområden, antagande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att detaljplan västra Stenbacken, nya fritidshusområden, antas 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-11-02, § 326, att godkänna samrådsredogörelse att skicka ut 
detaljplan västra Stenbacken, nya fritidshusområden på granskning. 
 
Föreligger skrivelse 2021-05-20 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att detaljplanen 
har varit ute på granskning under tiden 2020-11-18 – 2020-12-09 och 31 yttranden har inkommit. 21 av 
dem var från privatpersoner. Ett granskningsutlåtande har upprättats som redovisar och kommenterar 
synpunkterna. Ytterligare 3 arrendetomter har tagits bort enligt uppdrag. 
 
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 i plankarta  

- Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar [u] och luftledning [l] togs bort inom 
allmän plats.  

- Del av markreservat för allmännyttiga ledningar utökades till 10 meter.  
- Plankartan kompletterades med en bestämmelse om att enskild komplementbyggnad inte får 

överskrida en byggnadsarea om 30 m2.  
- Plankartan kompletterades med tre ytor (10x10 meter) för nätstationer [E2].  
- Bestämmelseformuleringen för [Kvartersmark närmare än 3 meter från gräns mot allmän 

platsmark får inte bebyggas] uppdaterades till [Byggnader inom användningsområdet 
Fritidshus får inte uppföras närmare allmän platsmark än 3 meter]. 

- Bestämmelseformuleringen för ändrad lovplikt uppdaterades.  
- Utformningsbestämmelsen rörande bastu omformulerades för att tydliggöra syftet. 
- Föreslagna partomter samt ytterligare 3 arrendetomter har tagits bort. Antal tomter reducerats 

från 19 till 13. 
 
Ändringar i planbeskrivning  

- Ändring om att tillkommande båthus ska endast upplåtas till fritidshusarrendatorer.  
- Förtydligande gällande initiering och bildande av gemensamhetsanläggning.  
- Förtydligande om att platserna som pekats ut för arrendetomter översiktligt har inventerats för 

att hitta platser med bäst förutsättningar. 
- Förtydligande om att buller från skotertrafik inte bedöms överskrida riktvärdena för 

trafikbuller.  
- Information om att befintlig väganslutningen mot E10 saknar tillstånd varför kontakt med 

Trafikverket måste tas för att säkerställa tillstånd för åtgärder i vägområdet (43 § väglagen).  
- Förtydligande angående hur friköp hanteras och vem som ansvarar för att initiera en sådan 

förrättning. 
 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-19 21  
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I övrigt har mindre förändringar av redaktionell karaktär skett exempelvis har uppmärksammande 
felaktigheter rättats tills. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 241 att godkänna granskningsutlåtandet, att godkänna 
detaljplanen med förändringen att ytterligare 3 arrendetomter tas bort, vilket innebär att antalet tomter 
blir 13 stycken samt att detaljplan västra Stenbacken, nya fritidshusområden, antas 
 
Mark- och miljödomstolen beslutar 2022-08-16 att det enligt mark- och miljödomstolens bedömning 
har det förelegat en jävssituation enligt 5 kap. 47 § KL vid antagandet av detaljplanen i 
kommunfullmäktige. Beslutet att anta detaljplanen har följaktligen inte tillkommit i laga ordning. 
 
Eftersom beslutet att anta detaljplanen inte tillkommit i laga ordning ska antagandebeslutet upphävas. 
Gunnar Selbergs deltagande i beslutet har visserligen inte påverkat majoritetsförhållandena i 
kommunfullmäktige, men det saknar betydelse eftersom jävsreglerna främst syftar till att upprätthålla 
allmänhetens tilltro till myndigheternas objektivitet (jfr dåvarande Miljööverdomstolens refererade 
avgörande MÖD 2003:83). 
 
Det finns med denna utgång i målet inte anledning för mark- och miljödomstolen att pröva övriga 
invändningar som har framförts mot detaljplanen. Enligt domstolen saknas det också anledning att 
hålla sammanträde i målet.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-06-07—08 att anta detaljplan västra Stenbacken, nya 
fritidshusområden 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-24, § 199, att godkänna granskningsutlåtandet samt att godkänna  
detaljplanen med förändringen att ytterligare 3 arrendetomter tas bort. Kommunstyrelsen föreslår att 
detaljplan västra Stenbacken, nya fritidshusområden, antas. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Åsa Larsson Blind (SL) 
 
att ärendet återremitteras med motiveringen att kommunen inte har en helhetsbild över 

detaljplanen och de kumulativa effekterna den kan medföra 
 
av Sten Nylén (-) 
 
att återremissyrkandet avslås  
 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag 
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av Sten Nylén (-) 
 
att godkänna detaljplanen med förändringen att ytterligare fyra arrendetomter tas bort 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) med bifall av Magnus Gustafsson (C)  
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Krister Pounu (KD) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sten Nyléns (-) yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Sten Nyléns (-) förslag röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 26 ja-röster, 3 nej-röster och 3 avstår i enlighet med bilagd voteringslista. 
 
Noteras till protokollet av Åsa Larsson Blind (SL) att Samelistan anmäler sin reservation i ärendet till 
förmån för eget förslag 
Gunnar Selberg (C), Peter Aléx (FI) och Elisabeth Andersson (M) anmäler jäv och lämnar 
sammanträdet under ärendets behandling och beslut 
______ 
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Besvarande av motion, tätare uppföljning av miljömålen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att avslå motionen 
 
att revidera miljömålen en gång per mandatperiod 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2022-06-06 från Peter Aléx (Fi) och Emma Taube (Fi) av vilken framgår att Kiruna 
kommuns policy för Lokala miljömål antogs i juni 2018. En hel mandatperiod har snart passerat utan 
att kommunledningen agerat synbart för att följa policyn som helhet. Exempelvis skulle Kiruna 
kommuns verksamheters utsläpp av växthusgaser vara utredda till senast 2020, för att målet om 
minskade koldioxidutsläpp med minst 20 % till år 2020 skulle gå att följa upp. Det är ett av många 
antagna mål som kräver handling för att bli mätbara och genomförbara. 
 
I policyn anges att uppföljning ska ske vart femte år, vilket med facit i hand är en alldeles för lång tid. 
Dels kan det alltså gå en hel mandatperiod utan att miljömålen “måste” tas upp på dagordningen och 
dels vet vi hur mycket mer angeläget det blivit med snabbt agerande på alla nivåer för att minska den 
globala uppvärmningen. 
 
Motionärerna föreslår  
 
att policyn för de lokala miljömålen omgående tas upp för revidering och ändras gällande 

tidsintervallet för uppföljning från vart femte år till vart annat år. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 206 att avslå motionen samt att revidera miljömålen en gång 
per mandatperiod 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-08-22, § 148 att avslå motionen samt att revidera 
miljömålen en gång per mandatperiod 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2022-06-07, § 71, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
följande motion: Abisko badhus och Tätare uppföljning av Miljömålen 
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Peter Alex (FI) med bifall av Sanna Inga Poromaa (V), Åsa Larsson Blind (SL) och Mats 

Taaveniku (S) 
 
att motionen bifalls 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Aléx (FI) yrkande under proposition och 
finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med Peter Aléx (FI) förslag röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 20 ja-röster och 15 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista. 
 
______
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Besvarande av motion, frukost för alla högstadieelever 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att avslå motionen med anledning av kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2021-11-15 från Sanna Inga Poromaa (V), Siv Henriksson (V) och Sten Stridsman (V) 
av vilken framgår att i en artikel från tidningen Läraren (5/10-20) går det att läsa att frukost i skolan 
minskar våld, skolk och mobbning och samtidigt får det eleverna att prestera bättre. Resultatet bygger 
på en forskningsstudie och fler liknande forskningar finns. 
 
Många unga äter idag inte frukost av olika anledningar och genom frukost på skolan kan vi främja en 
bra och hälsosam livsstil med goda vanor och rutiner. Frukost som ska serveras bör vara av en enklare 
karaktär och lätt att förbereda och tillaga efter antal elever som väljer att äta frukost. 
 
Förslag: 
- En enklare frukost kan serveras mellan 07.00-08.00 och bestå av gröt, fil med flingor, smörgås med 
pålägg och mjölk. 
 
Kostnad: 
10/kr per elev (beroende på vad som serveras, men snittkostnad) 
 
Vi vill förbättra skolmiljön för både elever och lärare, därför tror vi i Vänsterpartiet att frukost för 
ungdomarna är en bit på vägen. 
 
Motionärerna föreslår 
 
att Kiruna kommun erbjuder frukost till alla högstadieelever med start hösten 2022 
 
att utvärdering av frukosten görs under höstterminen 2023 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 207 att avslå motionen med anledning av kultur- och 
utbildningsförvaltningens yttrande 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-08-22, § 151 att avslå motionen med anledning av 
kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2022-06-16, § 88 att anta kultur- och utbildnings-
förvaltningens svar på återremissen som sitt eget. 
 
Motionärerna har helt rätt i att all forskning tyder på att elever som inte äter frukost har svår att 
koncentrera sig och har svårt att tillgodogöra sig utbildningen. 
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Att erbjuda en hälsosam frukost för högstadieeleverna skulle förmodligen kunna bidra till en lugnare 
stämning på skolan och ett bättre tillgodogörande av utbildningen. 
 
Förslaget är att servera frukost mellan kl 7 - 8 innan skoldagen börjar. Det betyder att någon måste dels 
tillreda, servera och ta hand om efterarbetet med frukosten. Vid den tiden på morgonen har befintlig 
skolmåltidspersonal fullt upp med att tillreda och förbereda dagens lunch. 
 
Det skulle alltså betyda att om skolmåltidspersonalen skulle ta hand om frukosten så måste mer 
personal behöver anställas / utöka deltider till heltider. 
 
På Raketskolan krävs en helt ny tjänst minst 50% eftersom där redan är för snålt tilltaget med personal 
och alla redan jobbar heltid. 
 
På Högalidskola skulle vi möjligen kunna utöka en deltid till heltid. 
 
I byarna Karesuando och Vittangi ser vi ingen möjlighet varken att anställa mer personal eller att hinna 
med frukosten med befintlig måltidspersonal. Här skulle i så fall lösningen vara att rektor kan avvara 
skolpersonal 2 tim per dag för att hjälpa till med detta. 
 
I Abisko bör måltidspersonalen kunna erbjuda de få högstadieeleverna att äta frukost tillsammans med 
förskolan (som äter i matsalen). 
 
Sammanfattningsvis så kommer personalkostnaderna för Skolmåltider alltså att öka betydligt och i 
byarna har vi inte möjlighet alls att ordna frukost med egen personal. I återremissen på motionen har 
förutsättningarna nu ändrats så att frukosten skulle vara kostnadsfri för högstadieeleverna. 
Det är svårt att beräkna kostnaden för råvaror då vi inte vet hur många elever som skulle komma till 
frukosten. Kostnadsberäkningen kommer att grunda sig på antalet högstadieelever totalt vilket är drygt 
650 elever. 
 
Det blir också ett problem på de skolor där vi har fler stadier än högstadium Karesuando, Vittangi, 
Högalidskolan, Raketskolan och Abisko. Ska övriga elever nekas och i så fall hur skulle det bevakas? 
 

1. Personalkostnad: att införa frukost för högstadiet på skolorna i Kiruna C skulle kosta ca 380 
000:- /år i utökad personal. I Karesuando och Vittangi är det inte möjligt att utöka personal 
eller att hinna med frukost med befintlig personal. 
 
Skulle rektor kunna avvara skolpersonal på dessa två skolor 2 timmar per skoldag så är det ju 
ingen direkt kostnad, men indirekt är det ju andra uppgifter på skolan som blir berörda i så fall. 
 

2. Råvarukostnaden för en frukost (smörgåsar, pålägg, fil/yoghurt, flingor, någon grönsak) 
beräknas i dagsläget (maj 2022) till 13:50 exklusive moms. Kostnaden om vi utgår ifrån att alla 
650 eleverna äter frukost varje skoldag blir då 8450:- per dag och för hela skolåret drygt 1,5 
miljon. 
 
Här bör man ta i beaktning att livsmedelspriserna skenar just nu och innan året är slut så får vi 
räkna med 15% till vilket skulle innebära 1,7 miljoner. Lägger man till ett glas juice till frukosten 
så innebär det en livsmedelskostnad per år på ca 2 miljoner. 
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3. Det måste också diskuteras hur man hanterar detta på de skolor som har andra stadier än bara 
högstadiet. Ska erbjudandet gälla alla elever (även morgonfritids) och om inte hur ska det 
arrangeras så att bara högstadiet kan erbjudas frukost. 
 

Totalkostnaden per år för fri frukost för alla högstadielever i kommunen skulle alltså bli ca 2,1 miljoner 
– 2,4 miljoner beroende på frukostens innehåll. 
 
Måltidsverksamheten föreslår istället att skolornas ”café” tillhandahåller frukost. Alla högstadieskolor 
har förmodligen tillgång till ett ”café” som brukar drivas av personal från skolan. På gymnasieskolan är 
det skolcaféet som ordnar och säljer frukost 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-03-07, § 44 att återremittera ärendet med 
kompletteringen att kostnaden inte avsågs att påfalla eleverna 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2022-02-03, § 14 att anta kultur- och utbildnings- 
förvaltningens yttrande som nämndens eget, med förtydligandet om att om frukosten ska vara avgiftsfri 
för eleverna kommer uppskattad kostnad i yttrandet att öka markant. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-22, § 230 att inhämta yttrande i ärendet från kultur- 
och utbildningsförvaltningen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-15, § 187 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
följande motioner: Frukost för alla högstadieelever 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) med bifall av Peter Aléx (FI)  
 
att motionen bifalls 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Åsa Larsson Blind (SL), Lars Törnman (S), Magnus Gustafsson (C) 
och Emma Taube (FI) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sanna Inga Poromaas (V) yrkande under 
proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
______ 
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Besvarande av motion, upprätta ett visselblåsarsystem i kommunen som motsvarar nya 
lagkrav 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anse motionen besvarad då visselblåsarsystemet redan är implementerat 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2021-11-15 från Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI) av vilken framgår att 
Den 17:de december 2021, innevarande år, börjar en ny lag om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden att gälla. Det innebär att Kiruna kommun behöver upprätta särskilda rutiner för 
skydd mot repressalier och att kommunen även behöver öppna en visselblåsarkanal. Det utökade 
repressalieskyddet gäller redan från 17 december 2021 och visselblåsarsystemet ska vara infört senast 
den 1 juli 2022. 
 
Motionärerna föreslår 
 
att kommunen skyndsamt upprättar ett visselblåsarsystem med tillhörande rutin/policy för 

repressalieskydd i enlighet med kommande lagstiftning 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-09-05, § 208 att anse motionen besvarad då visselblåsarsystemet 
redan är implementerat 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-22, § 233 att anse motionen vara besvarad då det 
redan pågår ett arbete med samma syfte 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-15, § 187 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
följande motioner: Upprätta ett visselblåsarsystem i kommunen som motsvarar nya lagkrav 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Aléx (FI) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 99 
 
 
Information om stadsomvandlingen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) informerar om följande: 
- Placering av sjukhuset 
- Insamlande av indirekta påverkande av stadsomvandlingen, ex. golfklubben 
- Finns inte några nya siffror på kostnaden för nytt badhus 
- Det pågår förhandlingar rörande Kvarter 2 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) 
______ 
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