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Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, 2021-10-18, kl 13:00-15:20 
                
                
             
Beslutande; Se särskild närvaroförteckning  
 
 
Övriga deltagande; Lennart Andersson, kommundirektör 
  
   
  
 
 
 
Utses att justera;  Thore Johansson, Krister Pounu och Sanna Inga Poromaa 
     
 
Justeringens plats 
och tid; Kommunledningsförvaltningen, 2021-10-26, kl. 13.00 
 
 
Sekreterare  ______________________________Paragrafer §§ 152-167 
 Kristoffer Baas  
                    
 
Ordförande    
 Stefan Sydberg (M) 
   
  
Justerande        
  Thore Johansson (C) Krister Pounu (KD) 
 
 
 
  Sanna Inga Poromaa (V)  
     
 
   BEVIS 
 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ; Kommunfullmäktige, Kiruna kommun 
 
Sammanträdesdatum; 2021-10-18 
 
Datum för anslags                                                                Datum för anslags  
upprättande;   2021-10-26                nedtagande;             2021-11-17 
 
Förvaringsplats  
för protokollet; Kommunledningsförvaltningen, Kristallen, Kiruna 
 
 
Underskrift;  ________________________________________ 
 Kristoffer Baas 
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KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2)
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2021-10-08

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

Kommunfullmäktige

Tid: 2021-10-18, kl 13:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna

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

Socialdemokraterna sammanträder kl 08.30 i Järven, Kristallen

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, KD, V

Ärenden Bil nrDnr § nr

1 Avsägelser 1 21/00041 § 152

2 Val 2 21/00041 § 153

Ks 210927

3 § 257 Årsredovisning år 2020, Kirunabostäder AB och Kiruna 3 21/00732 § 154
Näringsfastigheter AB

4 § 261 Slamtaxa 2022, Tekniska Verken i Kiruna AB 4 21/00396 § 155

5 § 262 Renhållningstaxa 2022, Tekniska Verken i Kiruna AB 5 21/00394 § 156

6 § 263 VA-taxa 2022, Tekniska Verken i Kiruna AB 6 21/00395 § 157

7 § 265 Anhållan om tilläggsbudgetering investeringsplan 2021 7 20/00581 § 158
för anläggande av lokalgata på Östra industriområdet, 
kommunledningsförvaltningen



2 (2)

8 § 266 Anhållan om tilläggsbudgetering investeringsplan 2021 8 20/00581 § 159
för ombyggnad av ventilation Vittangi skola,
kommunledningsförvaltningen

9 § 268 Ny fördelningsnyckel Lapplands gymnasium, 9 § 160
Lapplands Kommunalförbund

10 § 276 Översyn av valdistrikt inför RKL-val 2022 10 21/00830 § 161

11 Motioner

a § 202 Snöröjning i Kiruna kommun 11a 21/00420 § 162
Kiruna kommun, kommunledningsförvaltningen

b § 203 Felparkerade fordon 11b 21/00421 § 163

c § 204 Trafiksäkerheten för gående och fordon 11c 21/00422 § 164

d Överlämnande av motioner 11d § 165

12 Information om stadsomvandling 12/01245 § 166

Stefan Sydberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

13 Fråga, fiberutbyggnad i Parakka 21/00902 § 167

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.
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 152    2021.00041  900 
 
 
Avsägelser 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att godkänna Stanislav Kalls (C) avsägelse som ersättare i kultur- och  

utbildningsnämnden 
 
att godkänna Sten Nyléns (-) avsägelse som ombud i Kirunabostäder AB 
 
att godkänna Sten Nyléns (-) avsägelse som ombud för Kiruna Näringsfastigheter AB 
________ 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-10-18  3   
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 153    2021.00041  900 
 
 
Val 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga val av ombudsersättare i Sámi Teáhter efter Dick Vånsjö (SJVP) 

att välja Maj-Lis Torneus (S), Brytaregatan 1 B, 981 34 Kiruna till ombud i Malmfältens 
Folkhögskola efter Kaj Bohm (S) 

att välja Leif Pesonen (S), Gamla Vittangivägen 24, 980 20 Svappavaara till ersättare i 
Tekniska Verken i Kiruna AB efter Kaj Bohm (S) 

att välja Siv Gunillasson Sevä (S), Illervägen 21, 981 37 Kiruna till ombud i Norrbottens 
kommuner efter Kaj Bohm (S) 

 
att välja Rauno Sirén (SJVP), Hjalmar Lunbohmsvägen 3, 981 36 Kiruna till ombud i 

Kirunabostäder AB efter Sten Nylén (SJVP) 
 
att välja Rauno Sirén (SJVP), Hjalmar Lunbohmsvägen 3, 981 36 Kiruna till ombud i Kiruna 

Näringsfastigheter AB efter Sten Nylén (SJVP) 
 
att välja Per Eriksson (SJVP), Minkvägen 10, 981 37 Kiruna, till ombud i Kiruna Kulturhus 

AB 
 
att bordlägga val av ombudsersättare till Kiruna Kulturhus AB 
 
att bordlägga val av ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Stanislav Kall (C) 
 
att välja Sten Nylén (-), Matojärvigatan 8, 981 39 Kiruna till ersättare i Kiruna 

Näringsfastigheter AB efter Carina Kaupilla (M) 
______  
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 154    2021.00732  282 
 
 
Årsredovisning 2020, Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att årsredovisning 2020 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med 

godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger Kirunabostäder AB:s och Kiruna Näringsfastigheter AB:s årsredovisning med revisions-
berättelse för räkenskapsåret 2020. 
 
Av årsredovisningen framgår bland annat att bolagskoncernen visar ett resultat på 72,8 mnkr efter 
skatt. I början av året genomfördes en bytesaffär med LKAB, till följd av den pågående 
stadsomvandlingen, varvid en realisationsvinst uppkommit med 1 427,7 mnkr. I och med bytesavtalet 
redovisas en finansiell fordran med 1 519,7 mnkr mot LKAB. Vid färdigställandet av nyproduktions-
fastigheterna övertagits kommer en nedskrivningsprövning att ske. Den avsättning som skett till 
ersättningsfond intäktsförs vilket möter komman nedskrivningsbehov. 
 
Resultatutveckling, bortsett från stadsomvandlingens effekter har de senaste åren varit nedåtgående på 
grund av ökade kostnader för media, reparationer och underhåll kombinerat med låga hyresökningar. 
Detta har delvis kompenserats av en tillfällig minskning av långfristiga skulder med 470,0 mnkr år 
2016 i och med LKAB:s tillträde till sålda handelsfastigheter på grund av stadsomvandlingen. 
Resultatet har förbättrats på grunda av pandemin eftersom reparationer och underhåll inte har kunnat 
utföras enligt plan. De långfristiga skulderna har fortsatt att öka i och med pågående nyproduktion 
samt genomförda ombyggnationer och i dagsläget överstiger dessa den skuldnivå koncernen hade 
innan år 2016. 
 
Totalt sett har koncernen investerat i materiella anläggningstillgångar 253,8 mnkr. Upptagna lån har 
ökat med 200,1 mnkr och den långfristiga skulden i koncernen har ökat till 744,5 mnkr. I moderbolaget 
har ett nybyggnadsprojekt och ett större renoveringsprojekt och två parkeringslösningar slutförts under 
året. Moderbolaget har också köpt bostadsfastigheter för 85,3 mnkr och sålt LSS-boenden och en 
mindre bostadsfastighet för 14,9 mnkr. I dotterbolaget har lokalanpassningar samt åtgärder gällande 
brand, kyla och värme påbörjats. 
 
Koncernens räntekostnader är 8,6 mnkr. Återbetalning från kommunens internbank är felaktigt 
beräknade räntekostnader innebär att räntekostnaderna egentligen är 9,7 mnkr år 2020. När pågående 
byggnationer och renoveringar är färdigställda beräknas räntekostnaderna uppgå till ca 15 mnkr i 
dagens ränteläge 
 
Föreligger granskningsrapporter 2021-03-10 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB 
från lekmannarevisorerna. Av granskningsrapporterna framgår bland annat att revisorerna bedömer 
sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 154 forts    2021.00732  282 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06, § 193 beslutar att årsredovisning 2020 för 
Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna 
 
Kommunstyrelsen 2021-09-27, § 257 beslutar att årsredovisning 2020 för Kirunabostäder AB och 
Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Christine Brännvall (FI) 
 
att ärendet återremitteras då utvärdering av barn- och ungdomspolitisk strategi helt saknas i 

redovisningen 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Peter Aléx (FI), Sten Nylén (-), Gunnar Selberg 
(C), Christine Brännvall (FI), Hanna Rannerud (S) och Roger Suup (S),  
 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs idag röstar ja 
 
De som röstar i enlighet med att ärendet avgörs senare röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 22 ja-röster, 7 nej-röster och 13 avstår i enlighet med bilagd voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige konstaterar att ärendet avgörs idag 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 155     2021.00396  550 
 
 
Slamtaxa 2022, Tekniska Verken i Kiruna AB  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att slamtaxa för år 2022 höjs med 8 %, enligt förslag 
 
att taxan börjar gälla 2022-01-01 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger protokoll 2021-05-26, § 31, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att styrelsen 
beslutar att godkänna förslag gällande preliminär budget 3 100 tkr för slamtaxa år 2022, på en 8 % 
ökning och lägga beslutet till handlingarna med kommentaren: att förslaget lämnas in till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Ackumulerat överskott 4 tkr till och med år 2020, dyrare upphandling östra kommundelen, ökade 
lönekostnader, HVO-diesel dyrare än vanlig diesel och ökade kostnader för slutprodukten avloppsslam 
är anledningar till föreslagen taxehöjning. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06, § 197 beslutar att slamtaxa för år 2022 höjs med 8 %, 
enligt förslag samt att taxan börjar gälla 2022-01-01 
 
Kommunstyrelsen 2021-09-27, § 261 beslutar att slamtaxa för år 2022 höjs med 8 %, enligt förslag 
samt att taxan börjar gälla 2022-01-01 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 156    2021.00394  560 
 
 
Renhållningstaxa 2022. Tekniska Verken i Kiruna AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att renhållningstaxa för år 2022 höjs med 4 % 
 
att taxan börjar gälla 2022-01-01 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger protokoll 2021-05-26, § 31, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att styrelsen 
beslutar att godkänna förslag gällande preliminär budget 37 700 tkr för renhållningstaxa år 2022, på en 
14 % ökning och lägga beslutet till handlingarna med kommentaren: att förslaget lämnas in till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Ackumulerat överskott 2 750 tkr till och med år 2020, returpappersinsamlingen blir kommunalt 
renhållningsansvar är anledningen till föreslagen taxehöjning. 
 
Föreligger skrivelse 2021-09-01 från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilken framgår att föreslagen 
taxehöjning ändras till 8 % med anledning av nya underlag från Avfall Sverige 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06, § 198 beslutar att renhållningstaxa för år 2022 höjs med 
4 % samt att taxan börjar gälla 2022-01-01 
 
Kommunstyrelsen 2021-09-27, § 262 beslutar att renhållningstaxa för år 2022 höjs med 4 % samt att 
taxan börjar gälla 2022-01-01 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C), Sten Nylén (-), Sten Stridsman (V) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Taaveniku (S), Thore Johansson (C), Mats Fredlund (SD), 
Kenneth Stålnacke (-), Lars Törnman (S) och Roger Suup (S) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 157    2021.00395  546 
 
 
VA-taxa 2022, Tekniska Verken i Kiruna AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att VA-taxa för år 2022 höjs med 3 % på förbrukningstaxan och 0 % på anläggningstaxan, 

enligt förslag 
 
att taxan börjar gälla 2022-01-01 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger protokoll 2021-05-26, § 31, från Tekniska Verken i Kiruna AB av vilket framgår att styrelsen 
beslutar att godkänna förslag gällande preliminär budget 90 500 tkr för VA-taxa år 2022, en 3 % 
höjning av förbrukningstaxan och 0 % på anläggningstaxan och lägga beslutet till handlingarna med 
kommentaren: att förslaget lämnas in till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Ackumulerat överskott 4 800 tkr till och med år 2020, ökade hyreskostnader, el och lön är anledningar 
till föreslagen taxehöjning. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06, § 199 beslutar 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 2021-09-27, § 263 beslutar 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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§ 158    2021.00498  215 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering investeringsplan 2021, för anläggande av lokalgata på 
Östra industriområdet, kommunledningsförvaltningen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 6 000 tkr, ”HP-10014 Gatuinvesteringar” för 

detaljprojektering, upphandling och anläggning av lokalgata på Östra industriområdet 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-08-27 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen 
har fått i uppdrag att sälja kvarvarande tomter, inklusive den så kallade markreserven, på Östra 
industriområdet. Försäljningen av de sista lediga tomterna pågår och det kvarstår att bygga ut en 
lokalgata enligt detaljplanen ”Kiruna 1:1 m.fl., Östra industriområdet”. 
 
Lokalgatan är placerat bakom den så kallade markreserven och ansluts via en fyrvägskorsning mot 
Fasadvägen och vidare mot Flygfältsvägen. Detaljprojektering är planerad att ske under hösten 2021, 
upphandling sista kvartal 2021/första kvartal 2022 och därefter planeras anläggning av vägen i maj-
oktober 2022. 
 
Kostnadsberäkning har inkommit från TVAB Gatu/Park och kostnaden för att anlägga lokalgatan 
beräknas till 6 mnkr där merparten avser anläggandet av gatan. Kostnaden inrymmer även 
projektering, byggherrekostnader samt sedvanlig post för oförutsedda utgifter. 
 
Tekniska Verken i Kiruna AB värderar att kostnaden för drift av denna lokalgata är ca 52 tkr/år. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 6 000 tkr, ”HP-10014 Gatuinvesteringar” för 

detaljprojektering, upphandling och anläggning av lokalgata på Östra industriområdet 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06, § 201, tilläggsbudgetera investeringsmedel om 6 000 
tkr, ”HP-10014 Gatuinvesteringar” för detaljprojektering, upphandling och anläggning av lokalgata på 
Östra industriområdet 
 
Kommunstyrelsen 2021-09-27, § 265 beslutar att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 6 000 tkr, 
”HP-10014 Gatuinvesteringar” för detaljprojektering, upphandling och anläggning av lokalgata på 
Östra industriområdet 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 159     2020.00581  906 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering investeringsplan 2021 för ombyggnad av ventilation 
Vittangi skola, kommunledningsförvaltningen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 675 tkr, ”Uppdrag kommunala fastigheter, IV 

10782” för ombyggnation av ventilation Vittangi skola 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-08-31 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att Vittangi skola 
är en relativt stor skola som är förtätad på grund av brist på lärare och omstrukturering i klasser. 
Ventilationen i skolan med alla klassrum räcker till för att bedriva undervisning, men i och med att 
sammanslagningar av klasser ökar ventilationsbehovet. 
 
Ventilationen går inte med enkelhet att endast styra om på bekostnad av de klassrum som inte nyttjas. 
På grund av lärarbrist bussas årskurs 5 och årskurs 6 från Svappavaara till Vittangi. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 675 tkr, ”Uppdrag kommunala fastigheter, IV 

10782” för ombyggnation av ventilation Vittangi skola 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06, § 202 beslutar att tilläggsbudgetera investeringsmedel 
om 675 tkr, ”Uppdrag kommunala fastigheter, IV 10782” för ombyggnation av ventilation Vittangi skola 
 
Kommunstyrelsen 2021-09-27, § 266 beslutar att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 675 tkr, 
”Uppdrag kommunala fastigheter, IV 10782” för ombyggnation av ventilation Vittangi skola 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 160    2021.00931  606 
 
 
Ny fördelningsnyckel Lapplands gymnasium, Lapplands Kommunalförbund  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från och med 2023 avseende Lapplands 

gymnasium, den nya fördelningsnyckeln har sin grund i prislappsmodellen och de 
ingående variablerna uppdateras årligen 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2021-09-08 från Lapplands Kommunalförbund av vilken framgår att den 
fördelningsnyckel som tillämpats för Lapplands Gymnasium från bildandet av förbundet år 2010 fram 
till år 2019 har av medlemskommunerna upplevts dels som krånglig och inte tillräckligt transparent. 
Dessutom har upplevelsen varit att fördelningen mellan kommunerna genom åren blivit mer och mer 
snedfördelad. Den ursprungliga fördelningsnyckeln baserades på medlemskommunernas respektive 
budget för gymnasieverksamheten år 2010. Årligen omräknades sedan kommunernas andel utifrån 
förändring i antal folkbokförda ungdomar aktuellt år i relation till ursprungsåret 2010, se bilaga 1. 
Anledningen till att den ursprungliga fördelningsnyckeln upplevdes snedfördelad berodde på att Pajala 
hade en kraftig nedgång bland ungdomsantalen innan sammanslagningen 2010 medan övriga 
kommuner hade kraftig nedgång senare. Det ledde till att Pajalas andel låg kvar på en nivå som 
upplevdes för hög. 
 
Medlemskommunernas ekonomichefer tillsammans med LKF:s controller har haft i uppdrag att jobba 
fram ett förslag på ny fördelningsnyckel. Detta arbete påbörjades kring 2015/2016 och olika förslag har 
genom åren arbetats fram men inget som samtliga fyra medlemskommuner kunnat enas om. 
 
Under våren 2021 har ekonomerna inom LKF, i samarbete med medlemskommunernas 
ekonomichefer, tagit fram ytterligare ett nytt förslag till fördelningsnyckel. Den föreslagna 
fördelningsnyckeln har sin grund i den så kallade prislappsmodellen (vilken har sitt ursprung i det 
kommunala utjämningssystemets delmodell Kostnadsutjämningen). Fördelen med att grunda 
fördelningen utifrån denna modell bedöms vara att den, förutom att spegla förhållandet mellan 
medlemskommunerna utifrån modellens fördelning av bidrag, också tar hänsyn till den demografiska 
utvecklingen samtidigt som fler och fler kommuner börjat använda prislappsmodellen som grund för 
sin resursfördelning inom kärnverksamheterna. Variabeln folkbokförda ungdomar används även i 
denna nyckel och uppdateras årligen enligt fastställd rutin 
 
Lapplands Kommunalförbund föreslår 
 
att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från och med 2023 avseende Lapplands 

gymnasium, den nya fördelningsnyckeln har sin grund i prislappsmodellen och de 
ingående variablerna uppdateras årligen 

 
att ny fördelningsnyckel ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut 
 
För att ny fördelningsnyckel ska kunna tillämpas från och med 2023 års budget krävs att likalydande 
beslut fattas i samtliga fyra medlemskommuners fullmäktige. 
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§ 160 forts    2021.00931  606 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsen 2021-09-27, § 268 beslutar att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från och 
med 2023 avseende Lapplands gymnasium, den nya fördelningsnyckeln har sin grund i 
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Gunnar Selberg (C), Mats Taaveniku (S) och Roger Suup (S) 
 
att kommunstyrelsens förslag bifalls 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 161    2021.00830  111 
 
 
Översyn av valdistrikt inför RKL-val 2022 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår således 
 
att valdistrikt Järnvägen sammanfogas med valdistrikt Övre Norrmalm 
 
att valdistrikt Sandstensberget sammanfogas med valdistrikt Högalid 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut 2021-09-21, §1 från valnämnden av vilken framgår att kommunfullmäktige ska ta 
ställning till eventuella förslag till ändringar av valdistrikt och förslagen ska överlämnas till 
länsstyrelsen senast den 31 oktober året innan valåret. 
 
Utgångspunkten för analysen av valdistrikten som kommunen ska göra utgår från vallagens 
bestämmelser om valdistriktens utformning samt storlek vad gäller antalet röstberättigade. 
Kommunledningsförvaltningen har utifrån regelverket gjort följande granskning och analys: 

 Valdistrikten bör ha mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om särskilda skäl finns kan 
vallagens gräns på 1 000 röstberättigade per valdistrikt underskridas. Det är 
kommunledningsförvaltningens bedömning att den förestående stadsomvandlingen är ett 
särskilt skäl till att några av valdistrikten inte uppfyller lagens intentioner. 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår att två mindre valdistrikt går ihop med närliggande 
distrikt. I kartbilaga tydliggörs förändringarna. 

 Namnen på valdistrikten ska vara tydliga med lokal anknytning. Nuvarande namn kan vara 
missvisande med anledning av stadsomvandlingen, det kan vara bra om man politiskt framför 
nya namnförslag 

 Inga ändringar behöver genomföras på grund av enklaver eller öar i nuvarande 
valdistriktsindelning. 

 Valdistriktens utformning i övrigt är homogena och följer naturliga avgränsningar i naturen 
och/eller fastighetsgränser. 
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§ 161 forts    2021.00830  111 
 
 
Det material som Länsstyrelsen levererat ger följande metadata 

Valdistriktskod Valdistriktsnamn 
Antal röst-
berättigade 

Inför val 
2019 Diff. Vallokal Kommentar 

25840001 Kiruna Centrum 1558 1 355 203 Centralskolan 
Namnbyte, finns plats 
för så många? 

25840002 Sandstensberget 885 891 -6 Bergaskolan   

25840003 Järnvägen 683 1 109 -426 
Lokeldarens 
daghem   

25840004 Kiruna nordost 922 948 -26 
Övre soppero 
skola   

25840005 Bolaget-Triangeln 1399 1 499 -100 Bolagsskolan   

25840006 Övre Norrmalm 957 991 -34 Samegården   

25840007 Östermalm 1220 1 031 189 Thulegården 
Finns plats för så många, 
trångt 

25840008 Högalid 989 991 -2 Högalidskolan   

25840009 Lombolo västra 1216 1 109 107 Lombolo förskola 
Finns plats för så många, 
trångt 

25840010 Jukkasjärvi 1126 1 123 3 Jukkasjärvi skola   

25840011 Lombolo mellersta 1158 1 194 -36 Kottens förskola   

25840012 Kiruna sydost 1226 1 212 14 Vittangi skola   

25840013 Luossavaara-Abisko 1352 1 369 -17 Luossaskolan   

25840014 Tuolluvaara-Kurravaara 1495 1 582 -87 Nya stadshuset Namnbyte? 

25840015 Lombolo östra - Nikkaluoktavägen 1780 1 781 -1 Nya raketskolan   

 
Föreslagna förändringar leder till detta utifrån Länsstyrelsens siffror i mars. 
 

Valdistriktsnamn 
Antal röst-
berättigade 

Inför val 
2019 Diff. Vallokal Kommentar 

Kiruna Centrum 1558 1 355 203 Centralskolan 
Namnbyte, finns plats 
för så många? 

Sandstensberget + Högalid 1874 1882 -8 Högalidskolan   

Övre Norrmalm + Järnvägen 1640 2100 -460 Samegården   

Kiruna nordost 922 948 -26 
Övre soppero 
skola   

Bolaget-Triangeln 1399 1 499 -100 Bolagsskolan   

Östermalm 1220 1 031 189 Thulegården 
Finns plats för så många, 
trångt 

Lombolo västra 1216 1 109 107 Lombolo förskola 
Finns plats för så många, 
trångt 

Jukkasjärvi 1126 1 123 3 Jukkasjärvi skola   

Lombolo mellersta 1158 1 194 -36 Kottens förskola   

Kiruna sydost 1226 1 212 14 Vittangi skola   

Luossavaara-Abisko 1352 1 369 -17 Luossaskolan   

Tuolluvaara-Kurravaara 1495 1 582 -87 Nya stadshuset Namnbyte? 

Lombolo östra - Nikkaluoktavägen 1780 1 781 -1 Nya raketskolan   
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§ 161 forts    2021.00830  111 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Valnämnden 2021-09-21, § 1 beslutar att valdistrikt Järnvägen sammanfogas med valdistrikt Övre 
Norrmalm samt att valdistrikt Sandstensberget sammanfogas med valdistrikt Högalid 
 
Kommunstyrelsen 2021-09-27, § 276 beslutar att valdistrikt Järnvägen sammanfogas med valdistrikt 
Övre Norrmalm samt att valdistrikt Sandstensberget sammanfogas med valdistrikt Högalid 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Roger Suup (S), Annica Henelund (C) och Sten Nylén (-) 
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger 
______ 
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§ 162    2021.00420  354 
 
 
Motion, snöröjning i Kiruna kommun 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att motionens första att-sats avslås då en betydande del av snöröjningen redan är utlagd på 

entreprenad, det råder även osäkerhet kring om det skulle leda till sänkta kostnader 
 
att motionens andra att-sats anses besvarad då framkomlighet är motivet bakom snöröjning 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-06-07--08, § 116, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Mats Fredlund (SD) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bland annat att det inte är meningen att trottoarer och gångbanor ska vara en 
snöuppläggningsplats, det inte är meningen att fotgängare ska vistas på körbana för att kunna ta sig 
fram. Där ska gående, rullstolar och barnvagnar färdas. 
När våren kommer får man ofta gå ut på blöta gräsmattor för att gångbanorna är översnöade.  
 
Motionären föreslår 
 
att lägga ut all snöröjning på entreprenad för att sänka kostnader för Kiruna kommun 
 
att betrygga framkomligheten för kommunbefolkningen, vägar, trottoarer och gångbanor 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-08-16, § 162 att motionens första att-sats avslås då en 
betydande del av snöröjningen redan är utlagd på entreprenad, det råder även osäkerhet kring om det 
skulle leda till sänkta kostnader samt att motionens andra att-sats anses besvarad då framkomlighet är 
motivet bakom snöröjning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-08-30, § 202 att motionens första att-sats avslås då en betydande del 
av snöröjningen redan är utlagd på entreprenad, det råder även osäkerhet kring om det skulle leda till 
sänkta kostnader samt att motionens andra att-sats anses besvarad då framkomlighet är motivet 
bakom snöröjning 
 
Kommunfullmäktige 2021-09-13, § 143 beslutar att motionen bordläggs då motionären ej deltar vid 
dagens sammanträde 
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§ 162 forts    2021.00420  354 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Fredlund (SD) 
 
att motionen bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Mats Niemi (S), Christine Brännvall (FI), Lars-
Johan Dalhägg (M), Sten Stridsman (V), Roger Suup (S), Sten Nylén (-) och Lars Törnman (S) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Fredlunds (SD) yrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
______ 
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§ 163    2021.00421  353 
 
 
Motion, felparkerade fordon 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att motionen avslås, det har tidigare testats med ett provisionsbaserat avtal för vaktbolaget 

vilket inte fungerade tillfredsställande 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-06-07--08, § 116, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Mats Fredlund (SD) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bland annat att Securitas inte kommer även om man ringer till dem, istället 
hänvisar man till polisen gällande felparkerade fordon. Vissa bilar står parkerade flera månader utan 
påföljd. Massa skattepengar som försvinner i onödan pga bristfälliga kontroller. Sverigedemokraterna 
föreslår att Securitas jobbar på provision, för böta hur, var och när dem vill på kommunens platser. 
 
Motionären föreslår 
 
att ha mindre felparkerade fordon på våra trånga gator och vägar 
 
att ha färre långtidsuppställda fordon på kommunens parkeringar 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-08-16, § 163 att motionen avslås, det har tidigare 
testats med ett provisionsbaserat avtal för vaktbolaget vilket inte fungerade tillfredsställande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-08-30, § 203 att motionen avslås, det har tidigare testats med ett 
provisionsbaserat avtal för vaktbolaget vilket inte fungerade tillfredsställande 
 
Kommunfullmäktige 2021-09-13, § 144 beslutar att motionen bordläggs då motionären ej deltar vid 
dagens sammanträde 
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§ 163 forts    2021.00421  353 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Fredlund (SD) 
 
att motionen bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Fredlunds (SD) yrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
______  
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§ 164    2021.00422  351 
 
 
Motion, trafiksäkerheten för gående och fordon 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att motionens första att-sats anses besvarad 
 
att motionens andra att-sats avslås då all trafikplanering redan utgår från att skydda samtliga 

trafikanter och oskyddade trafikanter är prioriterade 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-06-07--08, § 116, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Mats Fredlund (SD) väckt motion i rubricerat ärende. 
 
Av motionen framgår bland annat att gångbanor och belysning från Lerduvestigen parallellt med 
Torneälvsvägen till Malmvägen saknas. Övergångsställen och belysning vargstigen och kyrkogården 
över Torneälvsvägen saknas, gångbanan och belysningen från Hjalmar Lundbohmsvägen upp mot väg 
E10 saknas 
 
Motionären föreslår 
 
att dessa problem ska lösas snarast på grund av hög trafikbelastning 
 
att kommunen måste bli mer tillgänglig för icke motorburen kategori 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-08-16, § 164 att motionens första att-sats anses 
besvarad samt att motionens andra att-sats avslås då all trafikplanering redan utgår från att skydda 
samtliga trafikanter och oskyddade trafikanter är prioriterade 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-08-30, § 204 att motionens första att-sats anses besvarad samt att 
motionens andra att-sats avslås då all trafikplanering redan utgår från att skydda samtliga trafikanter 
och oskyddade trafikanter är prioriterade 
 
Kommunfullmäktige 2021-09-13, § 145 beslutar att motionen bordläggs då motionären ej deltar vid 
dagens sammanträde 
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Mats Fredlund (SD) 
 
att motionen bifalls 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Sten Nylén (-) 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Mats Fredlunds (SD) yrkande under proposition 
och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
______ 
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§ 165 
 
 
Överlämnande av motioner 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen för beredning överlämna följande motioner: 

- Feministiskt självförsvar på schemat 
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§ 166    2012.01245   900  
 
 
Information om stadsomvandlingen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att  lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C) lämnar följande information om 
stadsomvandlingen: 

- Kvarter 2, 3 och 6 
- Sjukhusets placering 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
 
av Stefan Sydberg (M) 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Lars Törnman (S), Sten Nylén (-), Peter Aléx (FI) och Roger Suup (S),  
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Sydbergs yrkande 
______ 
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§ 167    2021.00902  448 
 
 
Fråga, fiberutbyggnad Parakka 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att anse frågan besvarad 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att rubricerade fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar 
Selberg (C) av Mats Niemi (S) ska besvaras vid dagens sammanträde. 
 
Mats Niemi (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Gironet har en väldigt oklar planering avseende 
landsbygden Har tidigare begärt förtydliganden - men svaret har inte varit tydligt 
 
För att förenkla svaret önskar jag få veta hur det ser ut med planeringen för byn Parakka.  
Pilijärvi som finns ett par mil väster om Parakka och Masugnsbyn som finns ett par mil öster om 
Parakka har funnits med i planen. Men Parakka har varken varit med i planen eller ansetts vara för dyr 
för att genomföra investeringen. 
Vet att fiberslang installerats i samband med att luftledning ersatts av jordkabel - men enligt hörsägen 
inte i hela byn. 
 
När ska Gironet installeras i Parakka? 
 
Muntligt svar från kommunstyrelsens ordförande lämnas. 
 
Yttranden i kommunfullmäktige: Mats Niemi (S) och Gunnar Selberg (C) 
______ 
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