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Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, 2022-02-28, kl 13:00-17:00 
                
                
             
Beslutande; Se särskild närvaroförteckning  
 
 
Övriga deltagande; Johan Bergstad, kommundirektör 
  
  
   
 
 
 
Utses att justera;  Carina Kauppila, Krister Pounu och Roger Suup 
 
 
Justeringens plats 
och tid; Kommunledningsförvaltningen, 2022-03-03, kl. 10.00 
 
 
Sekreterare  ______________________________Paragrafer §§ 1-23 
 Kristoffer Baas  
 
 
Ordförande    
 Sten Nylén (-) 
   
  
Justerande        
  Carina Kauppila (M)  Krister Pounu (KD) 
 
 
 
  Roger Suup (S) 
     
 
   BEVIS 
 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ; Kommunfullmäktige, Kiruna kommun 
 
Sammanträdesdatum; 2022-02-28 
 
Datum för anslags                                                                Datum för anslags  
upprättande;   2022-03-03                nedtagande;             2022-03-25 
 
Förvaringsplats  
för protokollet; Kommunledningsförvaltningen, Kristallen, Kiruna 
 
 
Underskrift;  ________________________________________ 
 Kristoffer Baas 
 



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2022-02-28, kl 13:00-17:00 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

C Gunnar Selberg I

C Annica Henelund I
  

C Thore Johansson I
§§ 1-11

C Katarina Hjertell I

C Rune Lans I

C Kärstin Lampa I

C Mats Holmström I

C Kenneth Paulsson -

C Birgitta Stålnacke I

C Magnus Gustafsson I

C Maria Ryytty -

C Jimmy Johansson I

C Elisabeth Fors -

C Ingemar Aho -

C Mirja Niva I

SJVP Doris Messner I

SJVP Bo Ek I

SJVP Birgitta Pounu -

SJVP Jörgen Ek -

M Stefan Sydberg -
§§ 1-22

M Lars-Johan Dalhägg    I

M Elisabeth Andersson -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

§ §
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2022-02-28, kl 13:00-17:00 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER
Justerare

KD Krister Pounu I

S Mats Taaveniku I

S Sirpa Bäckström I

S Jonas Stålnacke I

S Siv Gunillasson Sevä I
Justerare

S Roger Suup I

S Marianne Baas -

S Kenneth Nilsson I

S Lars Törnman -

S Hanna Rannerud I

S Mats Niemi -

S Emilia Töyrä -

V Siv Henriksson -

V Sten Stridsman I

V Sanna Inga Poromaa I
§§ 1-11

SL Åsa Larsson Blind I

SL Per-Gustav Idivuoma -

FI Christine Brännvall -
§§ 1-18

FI Peter Aléx I

SD Mats Fredlund I

SD Madeleine Vestling I

 - Sten Nylén I

- Kenneth Stålnacke -



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare
2022-02-28, kl 13:00-17:00 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

C Peter Göransson IR

C Göran Johansson -

C Jonas Selberg -

C Emilia Selberg -

C Åsa Holmdal -

C Tyko Lampa IR

C Ragnar Fängvall IR

C Roger Siik -
§ 12-24

SJVP Hanna Fredriksson IR
§§ 6-24

SJVP Per Eriksson IR

M Mattias Abrahamsson -
Justerare

M Carina Kauppila IR

KD Peter Stenberg I

KD Ann-Helen Alajärvi -

S Anders Tano IR

S Ashkan Ekthiari -

S Barbro Olofsson IR

S Helene Rundgren -

S Magnus Hilmér -

S Majken Klippmark -

V Doris Söderberg IR

V Roger Norman -

SL Matti Berg -

SL Lars Jonas Kemi IR



NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF
VOTERINGSLISTA

R = Röst- § §
KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad

ersättare
2022-02-28, kl 13:00-17:00 JA NEJ JA NEJ

ERSÄTTARE

FI Malin Järvinen IR
§§ 18-24

FI Emma Taube IR

SD

SD

KIP Lilly Rönnebro IR

 - Ingemar Uusitalo -



KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3)
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2022-02-18

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: 2022-02-28, kl 13:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna

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 M, KD och S

Ärenden Bil nrDnr § nr

1 Avsägelser 1 22/00004 § 2

2 Val 2 22/00004 § 3

3 Röstsammanräkning 3 22/00004 § 1

Ks 220214

4 § 6 Tilläggsbudgetering av kommunstyrelsens driftbudget 2022, 4 21/00731 § 4

fritid- och serviceavdelningen

5 § 18 Begäran om tilläggsbudgetering - Kiruna Vatten etapp 2 5 22/00097 § 5

6 § 19 Statistikrapport över ej verkställda beslut, 6 21/01198 § 6
kvartal 2-2021, socialnämnden

7 § 20 Statistikrapport över ej verkställda beslut, 7 21/01198 § 7
kvartal 3-2021, socialnämnden

8 § 25 Anhållan om tilläggsbudget – Stadsomvandling 8 22/00096 § 8
infrastrukturprojekt
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9 § 30 Utfyllnad av tomter längs Kurravaaravägen, NKC kvarter 9 21/00762 § 9
16, 17 och 18

10 § 31 Maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper, tillägg 10 21/00394 § 10
ordinarie renhållningstaxa 2022, Tekniska Verken i Kiruna AB

11 § 32 Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom 11 22/00107 § 11
kommunstyrelsens investeringsmedel 2022, restaurering/
ombyggnad av föreningslokal till socialförvaltningen, i 
Runabacken

12 § 33 Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom 12 22/00113 § 12
kommunstyrelsens investeringsmedel 2022, täcka underskott 
Ridstallet, restaurering ombyggnad av tak väggar mm

13 § 34 Revidering av bolagsordning för Kirunabostäder AB 13 22/00129 § 13

14 § 35 Revidering av bolagsordning för Kiruna Näringsfastigheter AB 14 22/00130 § 14

15 § 38 Inlösenvillkor stadsomvandlingen 15 § 15

16 § 50 Detaljplan för del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2 16 21/00617 § 16
m fl, ändring, antagande

17 § 3 Motion, Stärk rutinerna för antikorruption i Kiruna kommun 17 21/01043 § 17

18 § 4 Motion, Fortsätt utveckla Luossavaara friluftsområde året runt 18 21/00139 § 18

19 § 5 Motion, Friluftsområde Nukutus 19 20/01012 Utgår

20 Överlämnande av motioner 20 § 19

21 Interpellation, Boende och Lokaler för Socialförvaltningen, 21 21/01137 Utgår
ställd till kommunstyrelsens ordförande

22 Interpellation, Vilka positiva respektive negativa erfarenheter 22 22/00174 § 20
har Kiruna kommun dragit av Coronavirusets påverkan på den 
kommunala verksamheten, ställd till kommunstyrelsens 
ordförande

23 Interpellation, Vad har kommunledningen för plan för 23 22/00171 § 21
Tarfallahallen, ställd till kommunstyrelsens ordförande

24 Fråga, Särskilt vård- och omsorgsboende Kiruna 24 21/01136 Utgår

25 Fråga, Visselblåsarfunktion Kiruna 25 21/01135 Utgår

26 Fråga, Budget socialförvaltningen 2022 26 21/01134 Utgår

27 Information om stadsomvandlingen 27 22/00188 § 23
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Stefan Sydberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Fråga, Kirunas befolkningsutveckling § 22

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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-02-28  2   
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 1    2022.00004  900 
 
 
Röstsammanräkning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2022-01-31 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2022-01-31 till och med den 2022-10-14 efter Anna Lans, 
Centerpartiet, har utsett Roger Siik, Centerpartiet. 
 
Föreligger beslut 2022-02-09 från Länsstyrelsen Norrbotten av vilket framgår att till ny ledamot i 
kommunfullmäktige för tiden från och med 2022-02-09 till och med den 2022-10-14 efter Håkan 
Bäckström, Socialdemokraterna, har utsett Emilia Töyrä, Socialdemokraterna. Ny ersättare efter Emilia 
Töyrä, Socialdemokraterna, har utsett Majken Klippmark, Socialdemokraterna 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Nylén (-) 
 
att delgivningen läggs till handlingarna 
______  
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 2    2022.00004  900 
 
 
 
Avsägelser 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att godkänna Thore Johansson (C) avsägelse som revisor i Karesuando skogsallmänning 
 
att godkänna Håkan Sandström (SJVP) avsägelse som ersättare i Jukkasjärvi Sockens 

belysningsförening 
 

att godkänna Håkan Sandström (SJVP) avsägelse som ledamot i Gymnasienämnden för  
Lapplands Gymnasium 

 
att godkänna Håkan Sandström (SJVP) avsägelse som ombudsersättare i  

Kirunabostäder AB 
 
att godkänna Håkan Sandström (SJVP) avsägelse som ombudsersättare i  

Tekniska Verken i Kiruna AB 
 
att godkänna Anna Lans (C) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 
 
att godkänna Ulf Isakssons (SJVP) avsägelse som ordförande i överförmyndarnämnden 
 
att godkänna Laila Rolfsdottirs (FI) avsägelse som ledamot i valnämnden 
_______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 3    2022.00004  900 
 
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga val av ombudsersättare i Sámi Teáhter efter Dick Vånsjö (SJVP) 
 
att bordlägga val av ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Stanislav Kall (C) 
 
att bordlägga val av ledamot i överförmyndarnämnden efter Håkan Bäckström (S) 
 
att välja Einar Renström Eriksson (S) till ombudsersättare i Malmfältens Folkhögskola efter 

Maj-Lis Torneus (S) 
 
att välja Elisabeth Persson Holmdén (S) till ombudsersättare i Norrbottens kommuner efter 

Siv Gunillasson Sevä (S) 
 
att välja Rauno Sirén (SJVP) till ordförande i överförmyndarnämnden efter Ulf Isaksson 

(SJVP) 
 
att välja Per Eriksson (SJVP) till ersättare i Jukkasjärvi Sockens belysningsförening efter 

Håkan Sandström (SJVP) 
 
att välja Martti Kiviniemi (SJVP) till ledamot i Gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium 

efter Håkan Sandström (SJVP) 
 
att välja Bo Ek (SJVP) till ombudsersättare i Kirunabostäder AB efter Håkan Sandström 

(SJVP) 
 
att välja Bo Ek (SJVP) till ombudsersättare i Tekniska Verken i Kiruna AB efter Håkan 

Sandström (SJVP) 
 
att välja Gunilla Kangas (FI) till ersättare i Kirunabostäder AB efter Frida Kullebjörk (FI) 
 
att välja Gunilla Kangas (FI) till ersättare i Kiruna Näringsfastigheter AB efter Frida 

Kullebjörk (FI)  
 
att välja Kärstin Lampa (C) till revisor i Karesuando skogsallmänning efter Thore Johansson 

(C) 
 
att välja Lisa Forsberg (FI) till ledamot i valnämnden efter Laila Rolfsdottir (FI) 
______  
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 4    2021-00731  446 
 
 
Tilläggsbudgetering av kommunstyrelsens driftbudget 2022, fritid- och 
serviceavdelningen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera kommunledningsförvaltningens fritid- och serviceavdelnings 

driftbudget 2022 medel om 600 tkr för skoterledspreparering 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-08-18 och 2021 11-08 från Vinsterstadens skoter- och fritidsförening av 
vilken bland annat framgår att föreningen önskar att en skoterrådsgrupp inrättas, kommunala 
markägaravtal för skoterleder, prioriterat ledunderhåll, ledmarkeringsbehov, upphandling av 
ledentreprenör 2022, ”bottentrampning” för det egentliga ledunderhållet, budget för ledunderhåll, 
utfartsled ”Gröna stråket”, rastplats Tuollasjön, vindskydd utsiktsplats ”Edna-toppen”, kommunal 
”Skoterledssamordnare” och hantering inför kommunbeslut om årliga ”Tillfälliga Regleringsområden”. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 6 att tilläggsbudgetera kommunledningsförvaltningens 
fritid- och serviceavdelnings driftbudget 2022 medel om 600 tkr för ledpreparering samt att uppdra till 
budgetberedningen att inarbeta budgetförändringen för kommande år 
 
Kommunstyrelsens fritidsutskott beslutar 2021-12-13, § 54 beslutar att tilläggsbudgetera 
kommunledningsförvaltningens fritid- och serviceavdelnings driftbudget 2022 medel om 600 tkr för 
ledpreparering samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
starta en skoterrådsgrupp och vilka organisationer som bör ingå 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 4 forts    2021-00731  446 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall från Mats Taaveniku (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
av Mats Taaveniku (S) med bifall av Sten Stridsman (V) 
 
att tilläggsbudgetera kommunledningsförvaltningens fritid- och serviceavdelnings 

driftbudget 2022 medel om 600 tkr för sommar skoterledspreparering för hela Kiruna 
kommun 

 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att avslå Mats Taavenikus (S) tilläggsyrkande 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Siv Gunillasson Sevä (S), Jonas Stålnacke (S), Magnus Gustafsson (C) 
och Kenneth Nilsson (S),  
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selberg (C) yrkande 
 
Ordföranden ställer Mats Taavenkus (S) yrkande mot Gunnar Selbergs (C) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Gunnar Selbergs (C) yrkande. 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 5     2022-00097  906 
 
 
Begäran om tilläggsbudgetering – Kiruna Vatten etapp 2 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 29 000 tkr till investeringsprojekt IV-11023 GVA-

VA KIRUNA VATTEN 2020-2022 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-01-19 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
för att säkra upp både leverans och kvalitén av dricksvatten från vattenverket i Kiruna har omfattande 
renovering av filterbassänger behövt utföras och en ny reningsprocess i en ny processbyggnad anläggas 
då nuvarande processer inte uppfyller Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Krav på åtgärder har ställts från 
Livsmedelsverket och Miljömyndigheten. Projektet har delats upp i två etapper där etapp 1 avseende 
renovering av filterbassänger och åtgärd av kalkberedning färdigställdes under våren 2020.  Etapp 2 
avseende ny processbyggnad har startat sommaren 2020 och beräknas färdigställas nu sommaren 
2022. 
 
Kostnadsökningen i projektet beror på att mängden armering i betong har behövt ökas från 200 kilo 
armering per kubikmeter betong, till 290 kilo armering per kubikmeter betong. De tillkommande 
mängdökningarna resulterar i kostnader för armeringsmaterial, utökad arbetstid för yrkesarbetare och 
tjänstemän, utökade arbetsplatsomkostnader samt tidsförlängning med fyra månader av 
kontraktstiden.  Merkostnaden beräknas uppgå till strax under 29 000 tkr 
 
Projektbudgeten uppgår för tillfället till 132 595 tkr och en tilläggsbudget på 29 000 tkr behövs för att 
färdigställa projektet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att investeringsprojekt IV-11023 GVA-VA KIRUNA VATTEN 2020-2022 tilläggsbudgeteras 

medel om 29 000 tkr 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-01-31, § 7 att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 
29 000 tkr till investeringsprojekt IV-11023 GVA-VA KIRUNA VATTEN 2020-2022 
 
Kommunstyrelsens beslutar 2022-02-14, § 18 att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 29 000 tkr till 
investeringsprojekt IV-11023 GVA-VA KIRUNA VATTEN 2020-2022 samt att ge kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att erhålla ersättning för felräkningen 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 5 forts     2022-00097  906 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Aléx (FI), Mats Taaveniku (S), Sten Stridsman (V) och Thore 
Johansson (C),  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 6    2021-01198  700 
 
 
Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut, 
Socialnämnden, kvartal 2-2021, delgivning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2021-09-28, § 124 från socialnämnden av vilken bland annat framgår att 
statistikrapporten för kvartal 2–2021, har 28 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 
 7 ärenden avser kontaktperson enligt LSS 
 1 ärende avser Särskilt boende för vuxna enligt LSS 
 5 ärenden avser Socialtjänstlagen, särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL. 
 13 ärenden avser Dagverksamhet enligt 4 kap 1 § SoL 
 1 ärende avser särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL, socialpsykiatri 

 
Beslut som ej verkställts inom tre månader skall varje kvartal rapporteras till IVO, Inspektionen för 
vård och omsorg. Kommunerna är enligt lag skyldiga att verkställa beslut inom rimlig tid. Om detta inte 
sker, har IVO, möjlighet att ansöka om sanktionsavgifter genom Förvaltningsrätten. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-01-31, § 27 att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 19 att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Sirpa Bäckström (S), Gunnar Selberg (C), Siv Gunillasson Sevä (S), 
Roger Suup (S), Sanna Inga Poromaa (V) och Mats Fredlund (SD),  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 7    2021-01198  700 
 
 
Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut, 
Socialnämnden, kvartal 3-2021, delgivning 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger protokoll 2021-11-23, § 164 från socialnämnden av vilken bland annat framgår att 
statistikrapporten för kvartal 3–2021, har 22 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 
 5 ärenden avser kontaktperson enligt LSS, 
 1 ärende avser särskilt boende för vuxna enligt LSS, 
 3 ärenden avser särskilt boende, enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, 
 11 ärenden avser dagverksamhet enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, 
 1 ärende avser särskilt boende socialpsykiatri enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 

 
Beslut som ej verkställts inom tre månader skall varje kvartal rapporteras till Inspektionen för vård och 
omsorg (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. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-01-31, § 28 att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 20 att lägga redovisningen till handlingarna 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Siv Gunillasson Sevä (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 8    2022-00096  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering - Stadsomvandling infrastrukturprojekt 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 75 000 tkr till investeringsobjekt ”IV-11108 

Ofördelad budget NKC Mark och infrastruktur” 
 
att medel tas från stadsomvandlingens eget kapital för GP2-området 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-01-19 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
iordningsställande av mark och anläggande av infrastruktur inom Nya Kiruna Centrum 
(utvecklingsplaneområdet) pågår för fullt. För tillfället pågår cirka 30 infrastrukturprojekt med en 
tilldelad budget på 280 496 tkr och ca 15 projekt är avslutade eller tillfälligt pausade. Nya mark- och 
infrastrukturprojekt behöver startas under året allteftersom detaljplaner vunnit laga kraft. 
Kommunledningsförvaltningen begärde i skrivelse 2021-05-24 om en tilläggsbudgetering på 137 730 
tkr, kommunfullmäktige beslutade efter förslag från kommunstyrelsen att tilläggsbudgetera 37 730 tkr 
varför 100 000 tkr nu återstår av ersättningen från GP2-avtalet till infrastrukturprojekt. 
Pågående investeringsprojekt redovisas regelbundet till kommunstyrelsen i ”ekonomisk rapport 
stadsomvandling”. 
  
Utöver utbetald ersättning för GP2-avtalet tillkommer ersättning för infrastruktur i GP3-avtalet som 
uppgår till ca 297 000 tkr plus indexuppräkning. Ytterligare minst ett GP-avtal kommer att tecknas 
innan hela LKAB:s påverkansområde för KUJ 1365 är inlöst. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att stadsomvandlingens investeringsobjekt ”IV-11108 Ofördelad budget NKC Mark och 

infrastruktur” tilläggsbudgeteras med medel om 100 000 tkr 
 
att medel tas från stadsomvandlingens eget kapital för GP2-området 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-01-31, § 6 att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 
100 000 tkr till investeringsobjekt ”IV-11108 Ofördelad budget NKC Mark och infrastruktur” samt att 
medel tas från stadsomvandlingens eget kapital för GP2-området 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 24 att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 75 000 tkr till 
investeringsobjekt ”IV-11108 Ofördelad budget NKC Mark och infrastruktur” samt att medel tas från 
stadsomvandlingens eget kapital för GP2-området 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______  
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§ 9    2021-00762  313 
 
 
Utfyllnad av tomter längs Kurravaaravägen, NKC kvarter 16, 17 och 18 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att  kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram och tillämpa tilläggstaxa för dessa 

tomter, taxan ska utgå från totalt tillkommande kostnader för grundläggnings- och 
utfyllnadsarbete fördelat på kvadratmeter tomt för respektive fastighet 

 
att  kommunledningsförvaltningen i samband med försäljning av tomterna längs 

Kurravaaravägen tar ut grundtaxa om 500 kr/m2 samt tilläggstaxa som täcker 
kommunens kostnader för uppfyllnad 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att Enligt förslag 
till detaljplan för Kurravaaravägen, del av Jägarskolan 8:3, nya bostäder har tomter för småhus-
bebyggelse med enfamiljshus/kedjehus avstyckats i kvarter 16, 17 och 18. Det totala antalet bostäder 
uppgår till 20 st. Tomternas storlek varierar mellan 600–700 kvm. Våningsantalet varierar mellan 1–2 
våningar. Sammanlagda byggnadsarea per tomt med friliggande enbostadshus eller kedjehus är 170 
kvm., varav komplementbyggnad högst 60 kvm, ca 45 procent av tomtarean. 
 
Inom planområdet ligger grundvattenytan högt vilket innebär att området behöver fyllas upp ovanför 
tidigare markyta. Höjningen enligt plankartan varierar från 0,5 m till upp emot 3 m i områden som 
sanerats i planområdets östliga delar. Grundvattennivån ligger områdesvis nära markytan. 
 
Tjänstepersoner vid tillväxt- och exploateringsenheten höll under hösten ca 4 offentliga visningar för 
intressenter avseende de 20 tomter längs Kurravaaravägen, ca 50 besökande deltog under visningarna. 
Vid de visningstillfällen som hölls och efteråt, inkom synpunkter från nästan samtliga intressenter om 
oro och svårigheter för den enskilda tomtköpares ansvar att fylla upp tomter till angiven marknivå. 
Kommunen mottog slutligen ca 25 st. intresseanmälningar. Dessa har ej blivit tilldelad tomt i avvaktan 
på utredning avseende uppfyllnadsfrågor. 
 
Småhustomterna inom kv 16–18 behöver fyllas upp mellan 0,5 till 3 meter för att uppnå fastlagda 
gatuhöjder i detaljplanen och säkerställa ändamålsenlig dagvattenavrinning från fastigheterna. Vid och 
efter visningar som hölls under hösten 2021 framkom synpunkter från intressenter som 
tjänstepersoner vid kommunen lyfte för information till och i dialog med politiska ledningen inom 
ramen för den ordinarie verksamhetsdialogen. 
 
Om tomterna säljs utan förberedande åtgärder, finns risk för problem med dagvattenansamlingar i de 
tomter som byggs i ett senare skede. Detta kan även medföra problem med slänter och sättningar på de 
tomter som anläggs i ett tidigare skede. Liksom höjdsättning och lutning på VA - anläggningar behöver 
säkerställas för att undvika översvämning eller pumpning. Etablering i ett sammanhang medför också 
mindre slitage på kommunal infrastruktur där säkerheten under genomförandet kan tryggas i större 
utsträckning. Samtidigt som naturvärden kan tas tillvara i en enhetlig bedömning. 
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§ 9 forts    2021-00762  313 
 
 
För att minska riskerna för att negativ markpåverkan uppstår, har Kommunledningsförvaltningen tagit 
fram ett förslag som innebär att kommunen genomför markuppfyllnaden av samtliga tomter. 
Tomtmarken kommer då erbjudas i bättre skick än vad principen om försäljning i befintligt skick 
medför för dessa tomter. Den faktiska kostnaden för projektet fördelas därför på kvm/tomtmark och 
tas ut som tilläggstaxa utöver av kommunfullmäktige beslutad grundtaxa. Av orsak till ändrade 
förutsättningar behöver kommunen på nytt erbjuda hela tomtkön att lämna intresseanmälan. 
Kommunens arbete dokumenteras och delges de blivande tomtägarna vid markköpet. 
 
Enligt beslut om taxa för småhustomter av 500 kr/kvm skall värdet vedertaget spegla tomtmark i 
befintligt skick. Eftersom marken för kvarter 16, 17 och 18 behöver förberedas utifrån ovan nämnda 
förutsättningar medför det att marken erbjuds i bättre skick än den normalt skulle göra. Tillväxt- och 
exploateringsenheten behöver därför ta ut en tilläggstaxa utöver grundtaxan vid försäljning av 
tomterna. Tilläggstaxan föreslås med x kr/kvm och motsvarar den utgift kommunen har i och med 
utfyllnadsåtagandet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att  kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram och tillämpa tilläggstaxa för dessa 

tomter. Taxan ska utgå från totalt tillkommande kostnader för grundläggnings- och 
utfyllnadsarbete fördelat på kvadratmeter tomt för respektive fastighet.  

 
att  kommunledningsförvaltningen i samband med försäljning av tomterna längs 

Kurravaaravägen tar ut grundtaxa om 500 kr/m2 enligt (KS 2021-06-07, § 107) samt 
tilläggstaxa som täcker kommunens kostnader för uppfyllnaden 

 
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra uppfyllnad av tomterna i 

kvarter 16, 17 och 18 längs Kurravaravägen 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 30 att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram och tillämpa tilläggstaxa för dessa tomter. Taxan ska utgå från totalt tillkommande kostnader för 
grundläggnings- och utfyllnadsarbete fördelat på kvadratmeter tomt för respektive fastighet, att 
kommunledningsförvaltningen i samband med försäljning av tomterna längs Kurravaaravägen tar ut 
grundtaxa om 500 kr/m2 enligt (KS 2021-06-07, § 107) samt tilläggstaxa som täcker kommunens 
kostnader för uppfyllnaden samt att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra 
uppfyllnad av tomterna i kvarter 16, 17 och 18 längs Kurravaravägen 
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§ 9 forts    2021-00762  313 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Siv Gunillasson Sevä (S),  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 10    2021-00394  560 
 
 
Maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper, tillägg ordinarie renhållningstaxa 
2022, Tekniska Verken i Kiruna AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anta föreslaget tillägg till renhållningstaxa 2022 om maxtaxa för fastighetsnära insamling 

av returpapper 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-01-21 från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilken bland annat framgår att 
den 22 december 2020 beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. 
Returpapper regleras istället under kommunalt avfallsansvar och den 1 januari 2022 tar kommunen 
över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper.  
 
Kommunen ska tillhandhålla ett insamlingssystem med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla 
in utsorterat returpapper. Tekniska Verken i Kiruna AB har under 2021 arbetat med frågan och avtalat 
med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) om nyttjande av plats på 
återvinningsstationerna för insamling av returpapper. Genom detta avtal har Tekniska Verken 
säkerhetsställt att servicegraden för den allmänna insamlingen av returpapper inte försämrats vid 
övertagande av ansvaret den 1 januari 2022.  
 
En del insamling sker även fastighetsnära, i avfallsutrymmen eller liknande platser, genom att 
bostadsbolag, bostadsföreningar eller verksamheter tecknat avtal med någon av FTI:s 
underentreprenörer. Från och med 1 januari 2022 går även ansvaret för denna insamling över till 
kommunen. För att fortsättningsvis kunna leverera en god servicegrad gällande fastighetsnära 
insamling av returpapper har Tekniska Verken genomfört en koncessionsupphandling av den 
fastighetsnära insamling av returpapper.  
 
Kommuner som väljer att göra en så kallad koncessionsupphandling behöver besluta om maxtaxa för 
hämtningen. Den som utför uppdraget är bunden av den avgift som kommunen angett i taxan och kan 
inte ta ut en högre avgift. 
 
I tabell 1 framgår vilken prissättning på den fastighetsnära insamlingen som Tekniska Verken föreslår. 
Prissättningen baseras på den koncessionsupphandling som genomförts.   

Tabell 1. Priser fastighetsnära insamling returpapper 
(priserna som anges är exkl. moms) 

Kategori Pris/månad Fiktivt antal  Totalsumma  

Hyra av kärl 190 liter 10 12 120 

Hyra av kärl 360 liter 15 12 180 

Kategori Pris/ gång Fiktivt antal  Totalsumma  

Tömning 80 12 960 

Transport till upplag 0 10 0 
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§ 10 forts    2021-00394  560 
 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att anta föreslaget tillägg till renhållningstaxa 2022 om maxtaxa för fastighetsnära insamling 

av returpapper 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 31 att anta föreslaget tillägg till renhållningstaxa 2022 om 
maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 11    2022-00107  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2022, restaurering/ombyggnad av föreningslokal till 
socialförvaltningen, Runabacken 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att  tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 1,5 mnkr i ombyggnads-

kostnad för att iordningsställa tidigare samlingssalen i Runabacken för egen verksamhet 
 
att medel för detta tas från ersättningsmedel för stadsomvandlingen, GP2 avtalen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-01-20 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
socialförvaltningen behöver lokalyta för sin verksamhet. De har tittat på den utrivna samlingssalen i 
tidigare Vilan 1. Kiruna bostäder som äger fastigheten har tagit in en ombyggnadskostnad av 
projektavdelningen. 
 
Kommundirektören har gett kommunledningsförvaltingen i uppdrag att begära medel för 
ombyggnationen. Bedömningen är att Socialförvaltningen kan hantera driftkostnaden via egen beviljad 
budget. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att Socialförvaltningen beviljas 1,5 mnkr i ombyggnadskostnad för att iordningsställa tidigare 

samlingssalen i Runabacken för egen verksamhet 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 32 att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2022 1,5 mnkr i ombyggnads-kostnad för att iordningsställa tidigare samlingssalen 
i Runabacken för egen verksamhet 
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
att medel för detta tas från ersättningsmedel för stadsomvandlingen, GP2 avtalen 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Sanna Inga Poromaa (V) 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Selberg (C) yrkande 
______ 
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§ 12    2022-00113  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering av investeringsmedel inom kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2022, täcka underskott Ridstallet, restaurering ombyggnad av tak 
väggar mm 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens investeringsbudget 2022, uppdrag kommunala 

fastigheter IV-10812 underskottstäckning med 3 220 938 kr 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ridstallet har 2018 beviljats ombyggnads och restaureringsmedel med 8 Mnkr för åtgärder med väggar 
och tak. Under byggnationen har ytterligare problem med ruttna bärande limträbalkar åtgärdats samt 
stora ridhusets tak byggts om. Så gott som samtliga ytterväggar har byggts om inifrån och ut på grund 
av röta. Problemen med väggar, bärande system. röta har upptäckts vid åtgärderna. 
 
Ridstallet ska vara helt genomgånget vad gäller tak och stomme. Vissa kvarvarande problem finns med 
avfuktning av ridhus. Vi hoppas kunna lösa detta under 2022. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att Uppdrag Kommunala fastigheter IV-10812 beviljas underskottstäckning med 3 220 938 

kr 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 33 att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2022, uppdrag kommunala fastigheter IV-10812 underskottstäckning med 3 
220 938 kr 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 13    2022-00129  900 
 
 
Revidering av bolagsordning för Kirunabostäder AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anta reviderad bolagsordning för Kirunabostäder AB 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2022-01-26 från Kirunabostäder AB av vilken bland annat framgår att kommunala 
nämnder och styrelser inklusive kommunala bolag har sedan 2014 tilldelats iPads för digitala utskick av 
kallelser och bilagor. I Kirunabostäder AB:s bolagsordning står under § 15 att ”Kallelse till årsstämma 
skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före 
stämman.” 
 
Kirunabostäder föreslår att § 15 ändras till att lyda; 
”Kallelse till årsstämma skickas per e-post och ska innehålla uppgift om tid och plats till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.” 
 
Arvodesreglementet har reviderats 2021-06-07—08, § 08 och ska gälla för samtliga nämnder, styrelse 
och kommunfullmäktige. Med anledning av denna revidering föreslås bolagsordningen ändras under 
§ 16, punkten 9, från att lyda; 
”9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn samt lekmannarevisorerna och suppleanter” 
till att lyda; 
”9. Fastställande av arvoden” 
 
Och därmed tas sista meningen bort under § 19 ”Arvode för lekmannarevisorerna fastställs enligt § 16, 
punkt 9”. 
 
Kirunabostäder AB föreslår 
 
att överlämna föreslagna ändringar i Kirunabostäder AB:s bolagsordning till 

kommunfullmäktige för beslut 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 34 att anta reviderad bolagsordning för Kirunabostäder AB 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 14    2022-00130  900 
 
 
Revidering av bolagsordning för Kiruna Näringsfastigheter AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anta reviderad bolagsordning för Kiruna Näringsfastigheter AB 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2022-01-26 från Kiruna Näringsfastigheter AB av vilken bland annat framgår att 
kommunala nämnder och styrelser inklusive kommunala bolag har sedan 2014 tilldelats iPads för 
digitala utskick av kallelser och bilagor. I Kirunabostäder AB:s bolagsordning står under § 15 att 
”Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast 
två veckor före stämman.” 
 
I Kiruna Näringsfastigheter AB:s bolagsordning står under § 13 att ”Kallelse till årsstämma skall ske 
genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.”  
 
Kiruna Näringsfastigheter AB föreslår att § 13 ändras till att lyda; 
”Kallelse till årsstämma skickas per e-post och ska innehålla uppgift om tid och plats till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.” 
 
Arvodesreglementet har reviderats 2021-06-07—08, § 08 och ska gälla för samtliga nämnder, styrelse 
och kommunfullmäktige. Med anledning av denna revidering föreslås bolagsordningen ändras under § 
14, punkten 9, från att lyda; 
”9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn samt lekmannarevisorerna och suppleanter” 
till att lyda; 
”9. Fastställande av arvoden” 
 
Och därmed tas sista meningen bort under § 17 ”Arvode för lekmannarevisorerna fastställs enligt § 16, 
punkt 9”.  
 
Kiruna Näringsfastigheter AB föreslår 
 
att överlämna föreslagna ändringar i Kiruna Näringsfastigheter AB bolagsordning till 

kommunfullmäktige för beslut 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 35 att anta reviderad bolagsordning för Kiruna 
Näringsfastigheter AB 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 15    2022-00234  212 
 
 
Inlösenvillkor stadsomvandlingen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att Kiruna kommun förutsätter att bostadsrättsinnehavare likställs med villaägare 

beträffande möjligheten att välja ny bostadsrätt som alternativ till monetär ersättning  
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 38 att enligt beslut i kommunfullmäktige ska Kiruna 
kommun godkänna villkoren för inlösen av fastigheter vid ändring av detaljplan till gruvdetaljplaner 
samt att Kiruna kommun förutsätter att bostadsrättsinnehavare ska likställas med villaägare 
beträffande möjligheten att välja ny bostadsrätt som alternativ till monetär ersättning 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Roger Suup (S),  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 16    2021-00617  313 
 
 
Detaljplan för del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2 m fl, ändring, antagande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att detaljplan för del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2 m.fl, antas 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-01-17 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
kommunstyrelsen beslutade 2021-06-06 § 370 att skicka ut detaljplanen på granskning. Under 
granskningstiden som pågick 15 december 2021 – 14 januari 2022 inkom 11 skriftliga yttranden. Ett 
granskningsutlåtande har tagits fram där synpunkterna sammanställts och kommenterats. Inga 
erinringar har framkommit varför inga ändringar har gjorts efter granskningstiden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att godkänna granskningsutlåtandet  
 
att godkänna detaljplanen och skicka över denna till kommunfullmäktige för beslut om 

antagande 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 50 att godkänna granskningsutlåtandet, att godkänna 
detaljplan för del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2 m.fl samt att detaljplan för del av Kurravaara, 
del av Kurravaara 6:2 m.fl, antas 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 17    2021-01043  900 
 
 
Motion, stärk rutinerna för antikorruption i Kiruna kommun 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
  
att bifalla motionen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2021-11-15 från Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI) av vilken framgår att det 
är av yttersta vikt att arbeta förebyggande mot korruption inom de kommunala verksamheterna. Det är 
dels ett sätt att minimera verksamhetens risker, se till att skattemedel används effektivt men även för 
att upprätthålla demokrati och medborgarnas förtroende för offentliga institutioner. 
 
Kiruna kommun har 2018 antagit Riktlinjer för att motverka mutor, korruption och jäv. Giltighetstid 
eller tidsplan för revidering finns inte angiven där, vilket innebär att innehållet inte motsvarar de krav 
som finns på offentlig förvaltning idag. 
 
En rapport från Transparency International (juni 2021) visar att svenskar har högt förtroende för 
offentliga institutioner. Allt fler (31%) anser dock att korruptionen ökar i Sverige och var femte person 
uppger att de använt personliga kontakter inom vård, skola och omsorg för tillgång till olika tjänster. 
Enligt rapporten sker detta alltså sällan genom brottsliga mutor, utan oftast genom 
vänskapskorruption. Likväl som mutbrott så undergräver denna form av korruption förtroendet för 
offentliga institutioner och bör förebyggas. I Regeringens Handlingsplan mot korruption i offentlig 
förvaltning 2021-2023 anges också den bredare definitionen av korruption som inte endast omfattar 
brottsliga beteenden utan att “utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv 
eller andra”. 
 
Definitionen av begreppet har betydelse för vilka förebyggande åtgärder som blir relevanta. En 
kommunal policy eller riktlinje behöver anamma den bredare definitionen av korruption för att vara 
ändamålsenlig. 
 
Motionärerna föreslår 
 
att befintliga riktlinjer ska uppdateras och breddas till att omfatta de delar i anti-

korruptionsarbetet som anges i Regeringens handlingsplan mot korruption i offentlig 
förvaltning 2021-2023 

 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 3 beslutar att bifalla motionen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-22, § 232 att bifalla motionen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-15, § 187 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
följande motioner: Stärk rutinerna för antikorruption i Kiruna kommun 
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§ 17 forts    2021-01043  900 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Peter Aléx (FI) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 18    2020-00139  268 
 
 
Motion, fortsätt utveckla Luossavaara friluftsområde året runt 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anse att-sats ett till tre besvarade 
 
att avslå att-sats fyra då vägen inte kan hållas trafiksäker och vägens hållbarhet riskeras vid 

kraftigt regn 
 
att bifalla att-sats fem 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2021-02-14 från Roger Suup (S) av vilken bland annat framgår att för att få en 
uppfattning om Luossavaaratoppens attraktivitet och antalet besökare finns två huvudsakliga vägar upp 
till toppen som med enkel utrustning går att mäta. Den ena är bilvägen upp till toppen och den andra är 
Midnattsstigen. Vägen till Luossavaaratoppen är asfalterad från infarten/uppfarten vid E10 fram till 
parkeringsplatsen vid slalombacken och vidare längs den gamla Truckvägen från Nukutus fram till 
uppfarten startar mot toppen. Där fortsätter vägen som grusväg och för några år sedan gjordes en 
ganska omfattande upprustning både av vägen, dikning och framförallt vägräcken. Det som egentligen 
erfordras är asfaltering ända upp till toppen och det skulle möjliggöra att fler kan ta sig upp utan större 
problem. 
 
Varje besökare på toppen är förstås kunskapstörstande och vill veta vad man ser i de olika 
väderstrecken. Det kan finnas olika informationslösningar. Ett förslag kan vara att ta fram en 
väderbeständig karta med panoramabilder över landskapet som kompletteras med relevanta namn över 
det hela synfältet. Ett annat alternativ kan vara att placera motsvarande panoramabild inomhus om och 
när nuvarande stålkonstruktion får en ansiktslyftning. 
 
Motionären föreslår 
 
att en trafikräkning genomförs hela barmarksperioden 2021 
 
att en registrering av vandrare efter Midnattsstigen genomförs så stor del av 2021 som är 

möjligt 
 
att kommunen undersöker möjligheterna att asfaltera den sista sträckan upp till 

Luossavaaratoppen avseende ägarförhållande, sluta avtal m m för att hitta en lösning 
 
att grusvägen upp till Luossavaaratoppen asfalteras så snart en lösning finns 
 
att en panoramakarta med platser markeras för att underlätta identifieringen för besökare 
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§ 18 forts    2020-00139  268 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-14, § 4 att anse att-sats ett till tre besvarade, att avslå att-sats fyra 
då vägen inte kan hållas trafiksäker och vägens hållbarhet riskeras vid kraftigt regn samt att bifalla att-
sats fem 
 
Kommunstyrelsens fritidsutskott beslutar 2021-12-13, § 47 att anse att-sats ett till tre besvarade, att 
avslå att-sats fyra då vägen inte kan hållas trafiksäker och vägens hållbarhet riskeras vid kraftigt regn 
samt att bifalla att-sats fem 
 
Föreligger skrivelse 2021-11-30 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Luossavaara 
är ett populärt besöksberg året om. Vägarna upp är många. Besökare tar sig upp till fots genom backen, 
med toppturskidor, via nya stolliften, eller via en promenad, sommar som vinter efter midnattsolsstigen 
eller med något fordon efter vägen upp till toppen. Cykel ökar hela tiden! Mätningar av besök kommer 
att genomföras både kring Luossavaaraanläggningen, och på andra anläggningar och leder runt om i 
kommunen både sommar och vinter under 2022. 
 
Det är många faktorer som de närmaste åren kommer att påverka förutsättningarna för Luossabackens 
och toppens utveckling. 
 
Vägen upp till toppen trafikeras hela barmarksperioden av olika fordon. Vägen är hårt sliten av trafik 
och skadad av erosion från regn. Det är så lite bärlager kvar att hyvling av vägen sommaren 2021 inte 
gick att genomföra. Nya massor måste tillföras som ett minimum på underhåll om vägen skall bära en 
ökad trafik. 
 
När det gäller tillgängligheten till toppen via den väg som motionären specifikt hänvisar till förs, sedan 
kommunledningsförvaltningens övertagande av fritidsverksamheten från Tekniska verken i Kiruna AB, 
även en diskussion med LKAB:s Norra driftverksamhet, angående fortsatt tillgänglighet till 
Luossavaaratoppen. 
 
LKAB har utöver detta en egen process angående närliggande områdens möjliga utveckling mot ett mer 
tillgängligt och attraktivt friluftsområde. Kommunledningsförvaltningen har en etablerad dialog med 
LKAB i de frågorna och har med sig frågan om Luossatoppens utveckling i den processen. 
 
Trafikverket planerar byggnation av en nationell rastplats 2023 nedanför Luossabackens parkering och 
nedfarter, vilket kan komma att påverka tillgängligheten till området. 
 
Kiruna kommun har en pågående upphandling avseende toppbyggnaden som, om den kan genomföras, 
väl skulle kunna tillföras en panoramakarta med namngivna platser lätta att identifiera för en besökare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-03-29 att inhämta yttrande i ärendet från 
kommunledningsförvaltningen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22, § 39, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en 
av Roger Suup (S) väckt motion i rubricerat ärende 
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§ 18 forts    2020-00139  268 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C) med bifall av Sten Nylén (-) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S), Mats Fredlund (SD), Rune Lans (C) och Kärstin 
Lampa (C) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 19 
 
 
Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner 

- Dokumentera nuvarande centrum innan det rivs 
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§ 20    2022-00174  900 
 
 
Interpellation, vilka positiva respektive negativa erfarenheter har Kiruna kommun 
dragit av Coronavirusets påverkan på den kommunala verksamheten 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anse interpellationen besvarad 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger interpellation 2022-02-14 ställd till kommunstyrelsens ordförande från Roger Suup (S) av 
vilken bland annat framgår att för nästan två år sedan utbröt den världsomspännande pandemin som 
går under namnet Covid-19. I dagarna kan vi möjligen se en tillbakagång eftersom samhället börjar 
närma sig flockimmunitet och fler och fler länder lättar på restriktionerna. Många menar att liknande 
pandemier kommer att bli återkommande och det kan ske i olika varianter. En del så oförutsedda – i 
dagens ljus – att det på nytt kommer att ställa samhället inför nya och svåra prövningar. 
 
När jag för drygt ett och ett halvt år sedan (2020-06-01) skrev en motion med detta innehåll och 
begärde en analys av konsekvenserna för den kommunala verksamheten fick jag i sinom tid till svar att 
det var för tidigt. Det finns – såvitt jag vet – ännu ingen utvärdering av de nämnda effekterna och 
konsekvenserna för den kommunala verksamheten. Om det var för tidigt vid det tidigare tillfället så är 
det aldrig försent att göra en sådan uppföljning av erfarenheterna av pandemins påverkan på 
kommunens verksamhet. 
 
Mina frågor: 

- Pandemin har påskyndat digitaliseringen i samhället. Vilka effekter kan kommunledningen 
skönja för Kiruna kommuns del? 

- Hur har och hur kommer digitaliseringen mot bakgrund av pandemin att påverka 
arbetsprocesserna? 

- Kommer det att vara möjligt eller tillåtet att exempelvis arbeta hemma på distans där det är 
möjligt? Behövs lika många kontorsytor? 

- Vilka policies har eller kommer kommunen att ta fram? Kan visst distansarbete gynna 
rekryteringen av olika yrkesgrupper och göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare? Hur 
ser kommunledningen på detta? 

- Har pandemin påverkat kommunens kommunikationsstrategi? Vilka lärdomar har man dragit? 
- Vilka kvalitativa förbättringar har ni sett? Vilka kvalitativa försämringar finns att beakta? 
- Har krisledningsnämnden agerat och kommer dess roll att vara mer proaktiv avseende 

exempelvis kommunikation, skyddsutrustning, övergripande planering och beredskap? 
 
Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) föreligger 
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§ 20 forts    2022-00174  900 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Nylén (-) 
 
att interpellationen anses besvarad 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S) och Gunnar Selberg (C) 
______ 
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§ 21    2022-00171  268 
 
 
Interpellation, vad har kommunledningen för plan för Tarfallahallen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anse interpellationen besvarad 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger interpellation 2022-02-14 ställd till kommunstyrelsens ordförande från Roger Suup (S) av 
vilken bland annat framgår att det har nu gått nästan precis två år sedan Tarfalahallen rasade och 
förstördes. Det har förstås inneburit ett stort avbräck för ungdoms- och föreningsverksamheten i 
kommunen. Både den breda ungdomsverksamheten och den tävlingsinriktade idrotten. Och ännu finns 
inget besked från kommunledningen. I media ser vi olika ideér lanseras utan substans. Inga 
kostnadskalkyler eller tidsplaner överhuvudtaget. Det har blivit en politisk långbänk som redan pågått i 
två år och med den nuvarande takten rullar åren snabbt iväg utan resultat. Det är 
ungdomsverksamheten som får betala priset för kommunledningens passivitet och senfärdighet. 
 
Min fråga blir då: 

- Varför anser inte kommunledningen att ett återuppbyggande av Tarfalahallen på samma plats 
som idag är det bästa ur både kostnads- och tidsaspekten? 

- Om kommunledningen inte avser att återuppbygga Tarfalahallen på samma plats som idag hur 
ser alternativet ut? 

- När tror kommunledningen i så fall att det alternativ – som inte finns idag – är klar för 
ungdomsidrotten att flytta in i? Hur ser tidsplanen ut? 

- Vad kommer en sådan anläggning att i så fall kosta? Har kommunledningen något kostnadstak 
för en ny anläggning? Och vilket innehåll dvs vilka idrotter. 

 
Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) föreligger 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Nylén (-) 
 
att interpellationen anses besvarad 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S), Gunnar Selberg (C), Sten Stridsman (V), Mats 
Taaveniku (S) och Anders Tano (S) 
______ 
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§ 22    2022-00222  900 
 
 
Fråga, Kirunas befolkningsutveckling 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anse frågan besvarad 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger fråga 2022-02-24 från Mats Taaveniku (S) av vilken bland annat framgår att Kiruna har 
legat stabilt över 23 000 invånare sedan 2004. Sedan sista december 2018 har vi rasat i befolknings-
utvecklingen. Vi har tappat 437 invånare, ett sådant tapp har vi inte gjort sedan början av 90-talet då 
gruvindustrin gick knackigt. Nu har vi den historiskt bästa lokala konjunkturen och människor flyttar, 
det är häpnadsväckande! Hur ser era planer ut för att vända trenden? 
 
Fråga: 

- Hur ser era planer ut för att vända Kirunas befolkningsutveckling? 
 
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S) och Gunnar Selberg (C) 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-02-28  34   
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 23    2022-00188  900 
 
 
Information om stadsomvandlingen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
  
att lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) föredrar i rubricerat ärende, av informationen 
framgår bland annat: 

- Solhemmet - Bostadsrättslägenheter 
- Sjukhusets placering 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Sten Nylén (-) 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) och Anders Tano (S) 
______ 
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