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KIRUNA KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

Vårt Dnr:
Ert dnr: KU 2017/02136//MF

Remiss SOU 2017:79 Finansiering av public service - för ökad
stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende

Kiruna kommun är inte utsedd som remissinstans för rubricerat betänkande men vill
ändå framföra kommunens kommentarer.

Utgångspunkter för yttrandet
Kiruna kommun har tagit del av betänkandet utifrån lokaliseringen av Radiotjänst AB
och de samhälleliga konsekvenser en eventuell nedläggning av verksamheten hos
Radiotjänst skulle få för Kiruna kommun. Vi har koncentrerat oss på avsnitten 12:2
Samhällsekonomiska effekter samt 7-4 RIKAB:s verksamhet i betänkandet och tar inte
ställning till betänkandets övriga slutsatser, förslag eller beskrivna effekter.

Kiruna kommuns kommentarer till kapitel 12:2 Samhällsekonomiska
effekter och kapitel 7,4 RIKAB:s verksamhet
I betänkandet föreslås att avtalet mellan staten och Radiotjänst AB, nedan kallad
RIKAB, ska upphöra att gälla den 31 december 2019 och att RIKAB bör avvecklas efter
en övergångsperiod.
En effekt av avvecklingen som beskrivs är att 120 heltidsarbeten och ytterligare 120
deltidsarbeten skulle försvinna i Kiruna.
RIKAB är idag en viktig del av Kirunas arbetsmarknad och en nedläggning skulle ge en
mycket negativ effekt på omkringliggande samhälle och ytterst på Kirunas
attraktionskraft.
Kiruna har ett stort behov av en mer diversifierad arbetsmarknad för att inte vara så
starkt beroende av gruvindustrin och verksamheter kopplade till den. Vi är beroende av
större arbetsgivare med en jämställd könsfördelning och specifikt arbetsgivare som
lockar en yngre målgrupp. Detta accentueras genom ett nedläggningshot mot en stor
arbetsgivare som RIKAB.
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Från Kiruna kommun är ställningstagandet tydligt; vi hoppas att departementet, om
betänkandets förslag genomförs, tar stor hänsyn till de samhälleliga effekter en
nedläggning av RIKAB skulle få i Kiruna.
Vi utgår ifrån att regeringen vid en eventuell aweckling av RIKAB möter detta med
utlokalisering av andra statliga arbetstillfällen eller etableringar av nya sådana i Kiruna.

Detta yttrande är taget på delegation av kommunstyrelsens ordförande.
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