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Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Kiruna 
 2020-12-17, kl. 08:30 – 16:15, radiosänt från kl:13:00 
 
Beslutande Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1. 
 
Utses att justera  Hanna Fredriksson (SJVP), Jenny Mäki (V) 
 
Övriga deltagande Förvaltningschef Eva Lönnelid 
 Controller Rolf Särkimukka § 167 - § 177 
 Handläggare/nämndsekreterare Sofia Lagerlöf Määttä  
 Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll  
 Digitaliseringsutvecklare Sinikka Ankkuriniemi § 178 
 Ungdomskonsulent Annelie Taavola § 183 
  
Bilagor Närvaroförteckning och voteringslista- bilaga 1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: _________________________ 

Sofia Lagerlöf Määttä 
 
 
Ordförande:__________________________________________________________ 
 Annica Henelund (C)  
 
 
Justerande: ___________________________________________________________ 
                      Hanna Fredriksson (SJVP)                                  Jenny Mäki (V) 
 
__________________________________________________________________ 
Bevis – justering av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum  2020-12-17 
Datum för anslags uppsättande  
Datum för anslags nedtagande  
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsnämndens kansli 
 
   ____________________________ 
   Sofia Lagerlöf Määttä 
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§ 167    20-054-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att punkt 2, 4, 7 och 11 utgår,  
 
att lägga till ärendet ”Förslag förskolor Kiruna nya centrum” som punkt 9,  
 
att  lägga till ärendet ”Fortsättning Nattis” a) Begäran om centrala medel för att fasa ut  
 Nattisverksamheten under ytterligare två månader, b) Fortsättning Nattis som punkt 10,  
 

att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 

1. Ekonomisk rapport per november 2020 
2. Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2020 
3. Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020 

a) Tilläggsbelopp modersmål ht 20 Thoren Framtid /Vargen  
b) Tilläggsbelopp modersmål ht 20 Thoren Framtid /Vita vidderna  

4. Förslag - Revidering av nämndens investeringsbudget för 2020 
5. Förslag - Driftbudget Kultur- och utbildningsnämnden 2021 

a) Resursfördelningsprinciper för kommunala verksamheter 
b)  Driftbudget kultur- och utbildningsnämnden 2021 

6. Förslag - Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 2021 
a) Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 2021 
b) Friskolebidrag Fjällbjörken 2021 
c) Friskolebidrag Fyrklövern 2021 
d) Friskolebidrag Kangos kultur- och ekologiska 2021 
e) Friskolebidrag I ur och skur myggan 2021 
f) Friskolebidrag Noa´s Ark 2021 
g) Friskolebidrag Sameskolstyrelsen 2021 
h) Friskolebidrag Ströms Slott 2021 
i) Friskolebidrag Thoren Framtid 2021 

7. Förslag - Tilläggsbelopp 2021 fria alternativ och Sameskolan 
8. Förslag - Statsbidrag Likvärdig skola 2021 
9. Förslag - Mål IKT  
10. Förslag - Kompetensutveckling för KUNs pedagogiska verksamheter 2021-2023 
11. Förslag - Revidering av tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
12. Förslag - Aktivitetsstöd 
13. Uppföljning av aktiviteter och mål i Avfallsplanen 
14. Rapport - Ungdomsverksamheten 
15. Rapport - Kultur i skolan 
16. Information - Skola tillsammans 
17. Förvaltningschefen informerar 
18. Kulturchefen informerar 
19. Ordförande informerar 
20. Delgivning av inkomna handlingar 
21. Anmälan av delegationsbeslut 
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§ 167 fortsättning 
 

 
22. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
23. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 

 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att punkt 2, 4, 7 och 11 utgår,  
 
att lägga till ärendet ”Förslag förskolor Kiruna nya centrum” som punkt 9,  
 
att  lägga till ärendet ”Fortsättning Nattis” a) Begäran om centrala medel för att fasa ut  
 Nattisverksamheten under ytterligare två månader, b) Fortsättning Nattis som punkt 10,  
 

att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 168    20-055-606 
 
 
Ekonomisk rapport per oktober 2020  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Rolf Särkimukka föredrar muntligt det underlag som presenteras vid sammanträdet   
”Ekonomisk rapport Kultur- och utbildningsnämnden” daterad 2020-11-27. Avvikelsen för perioden  
visar på ett överskott om 126 tkr. Resultatet år 2020 uppskattas till ett plus minus nollresultat eller ett 
överskott.  
 
Här kommer en mer detaljerad beskrivning av resultatrapport, förändring av budgetramar, analys samt 
årsredovisning. 

Perioden (tkr) 
avv mot budget 

 

Intäkter 
 

Personal 
 

Lokaler 
 

M&T 
 

Kapitaltjänst 
Totalsumma 

avvikelse 

 

Årsbudget 
Års- prognos 

KUN -37 941 328 685 50 407 118 110 3 784 126 509 029 509 029 

 
-37 941 328 685 50 407 118 110 3 784 126 509 029 

 

 
I årsprognosen finns följande med: 

 Intäkter på 3,0 mnkr i form av etableringsstöd. 

 Intäkter på 1,3 mnkr i form av återbetalda sjuklönekostnader på grund av Covid-19. 

 Uppskattad kompensation för lönerevision år 2020. 

 Återbetald leasingkostnad år 2020. 

 
 

Resultat- Utfall Budget Avvikelse  Budget Prog. avv.  Utfall 

räkn. (tkr) perioden perioden perioden  helår helår  per.fg.år 

Intäkter -37 941 -37 179 762  -47 175 4 300 a -48 180 

Personal 328 685 323 211 -5 474 b 360 860 -2 300 b 345 775 

Lokal o anl 50 407 52 552 2 144  57 166 0  8 892 

Material o tj. 118 110 120 809 2 699 c 134 053 -2 000  117 362 

Kapitaltjänst.   3 784    3 779    -5     4 125    0     2 960  

Nettokost. 463 045 463 171 126  509 029 0 d 426 809 

 
a) KUN skall få intäkter på 1,3 mnkr i form av återbetalda sjuklönekostnader på grund av Covid-19. 
b) Lönerevision motsvarande period föregående år för förskola, förskoleklass och grundskolor uppskattas  
uppgå till 2,5 mnkr. 
c) Förvaltningen kommer att få återbetald leasingkostnad år 2020. 
d) Resultatet år 2020 uppskattas till ett plus 
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§ 168 fortsättning  
 

 
 

Verksam- 
heter (tkr) 

 
Utfall 

perioden 

 
Budget 

perioden 

 
Avvikelse 
perioden 

Budget 
helår 

 
Prog. avv. 

Helår 

 Utfall 
per.fg. 

år 

Gem. verks. 94 543 94 382 -161 105 784 1 800  47 918 

För- o gr.sk. 237 433 233 372 -4 061 254 533 0  251 111 

Måltidsverks. 48 150 47 567 -583 51 721 -1 200  49 805 

Fria driftsalt. 57 120 61 263 4 143 67 545 -1 300 f 54 376 

 
Interkom.ers. 

-1 427 -1 375 52 -1 500 0  -1622 

Kultur   27 226    27 962    736    30 947    700     25 221  

Nettokost. 463 045 463 171 126 509 029 0  426 809 

 

f) Slutregleringsbidrag Fristående alternativ och Sameskolan 2019 
 
Grundskolor centralt gör ett överskott då där finns vakanser men grundskolorna i byarna gör ett 
underskott. Men byarna visar ett bättre resultat än föregående år och arbetet kommer att fortsätta. 
Fakturor och avgifter gällande förskolor, fritidshem och annan pedagogiskverksamhet släpar efter men 
detta bör vara åtgärdat till årsskiftet. En utmaning för 2021 är att barnantalet för förskolan väntas 
minska med 80 barn och ingen förskolekö finns. Detta kommer att påverka budget för förskolorna och 
strukturer kommer att ses över.  
 
Kulturens avvikelse för perioden visar på ett överskott om 736 tkr. Det är en konsekvens av covid-19 
pandemin då offentliga arrangemang ställts in, vakanser på kulturskolan och försäljning av den gamla 
bokbussen. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-22 att i nämnden kultur och utbildnings- 
förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en redovisning över pågående investeringsprojekt. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutade 2020-12-03 att lägga den ekonomiska 
rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-03 att lägga den ekonomiska 
rapporten med beaktande till handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av  Annica Henelund 
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 169 19-800-942 
 
 
Förslag - revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2020 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att ärendet utgår.   
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget underlag varför ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens Arbetsutskottet beslutar 2020-12-03 att ärendet utgår.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_______  
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§ 170 a  20-983-609 
 
 
Tilläggsbelopp modersmål ht 20 Thoren framtid/Vargen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 108800kr för höstterminen 2020 till Thoren Framtid  

Vargen i Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i  
Samiska,  

 
att  tilldelningen avser höstterminen 2020,  
 
att  tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vargen  

till Kiruna kommun, Kultur-och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad för  
begärt tilläggsbelopp. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp för modersmål, Thoren Framtid Vargen” daterad  
2020-11-26, ur vilken framgår att Thoren Framtid Vargen inkom 2020-10-15 med ansökningar om 
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i samiska vid Thoren Framtid Vargen. Ansökningar avser 
ersättning för de faktiska merkostnader som uppstår mot bakgrund av ett ökat behov av resurser i 
verksamheten. De faktiska merkostnaderna som avses är ersättning för utökad personalresurs. 
 
Kultur-och utbildningsförvaltningen föreslår kultur-och utbildningsnämnden besluta 
 
att bevilja tilläggsbelopp på 108800kr för höstterminen 2020 till Thoren Framtid Vargen i Kiruna, för 
behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i Samiska,  
 
att tilldelningen avser höstterminen 2020,  
 
att tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vargen till Kiruna 
kommun, Kultur-och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad för begärt tilläggsbelopp. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt 
förvaltningens förslag.  
 

 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_______   
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§ 170 b 20-975-609 
 
Förslag - Tilläggsbelopp modersmål ht 20 Thoren Framtid/Vita vidderna  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 34 000 kr för höstterminen 2020 till Thoren Framtid  

Vita Vidderna i Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i 
Samiska, Finska och Meänkieli,  

 
att  tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid  

Vita Vidderna till Kiruna kommun, Kultur-och utbildningsförvaltningen styrkt  
egen kostnad för begärt tilläggsbelopp. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp för modersmål, Thoren Framtid Vita Vidderna” 
daterad 2020-11-26 ur vilken framgår att Thoren Framtid Vita Vidderna inkom 2020-10-20 med 
ansökningar om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i Samiska, Finska och Meänkieli vid 
Thoren Framtid Vita Vidderna. Ansökningar avser ersättning för de faktiska merkostnader som 
uppstår mot bakgrund av ett ökat behov av resurser i verksamheten. De faktiska merkostnaderna 
som avses är ersättning för utökad personalresurs. 
 
Kultur-och utbildningsförvaltningen föreslår kultur-och utbildningsnämnden besluta 
 
Att bevilja tilläggsbelopp på 34 000 kr för höstterminen 2020 till Thoren Framtid Vita Vidderna i 
Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i Samiska, Finska och 
Meänkieli, 
 
att tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vita Vidderna  
till Kiruna kommun, Kultur-och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad för begärt 
tilläggsbelopp. 
 

Hantering av ärendet  

Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
förvaltningens förslag. 

 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_______   
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§ 171 20-066-606 
 
 
Förslag - Revidering av nämndens investeringsbudget 2020 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att  ärendet utgår. 

Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget förslag till dagens sammanträde, varför punkten utgår från dagens sammanträde.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-12-03 att ärendet utgår. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 172 a  20-900-606 
 
 
Förslag - Resursfördelning kommunala verksamheter 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till  
arbetsutskottet 2021-01-11 med två olika förslag på ökning av koefficienten i förskola, 

 
att beslut om resursfördelningsprinciper för kommunala verksamheter hänskjuts till 
 kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Resursfördelningsprinciper kommun 1 -16 år inom kultur- och utbildnings-
nämndens utbildningsverksamhet år 2021” med tillhörande missiv ” Resursfördelning 2021 kommunala 
verksamheter” daterade 2020-11-24, för vilka Controller Rolf Särkimukka föredrar. Missivet 
sammanfattar och redogör för de förändringar som skett mot tidigare år. Övergripande förändring mot 
tidigare år är att den generella ramminskningen enligt kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-25, § 
186 c där budgetarna för samtliga verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % 
tas bort. Motsvarande specifika ramjusteringar fördelas istället ut i internbudgetarna på motsvarande 
verksamheter. Markerat i grått i skrivelsen/missivet är redaktionella förändringar. 
 
Kultur-och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att kultur-och utbildningsnämnden antar resursfördelning 2021 kommunala  

verksamheter daterad 2020-11-24. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-12-03 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att förtydliga 
och revidera underlaget till kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till  
 arbetsutskottet 2021-01-11 med två olika förslag på ökning av koefficienten i förskola, 
 
att beslut om resursfördelningsprinciper för kommunala verksamheter hänskjuts till 
 kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 172 b 20-900-606 
 
 
Förslag - Driftbudget Kultur- och utbildningsnämnden 2021 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att  hänskjuta beslut till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Driftbudget 2021” med tillhörande missiv ” Driftbudget 2021” daterade  
2020-12-09 för vilka Controller Rolf Särkimukka föredrar.  
 
Förvaltningen föreslår att den generella ramminskning enligt Kultur- och utbildnings-nämnden 
(KUN) 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga verksamheter förutom Elevhälsa och 
Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort, förutom ramjusteringen KUN 2018-01-25, § 186 c  
avseende Språkcentrum som blir kvar.  
Förvaltningen föreslår att ramjustering enligt KUN 2018-01-24, § 186 c istället fördelas ut som 
specifika ramjusteringar i Kultur- och utbildningsförvaltningens internbudget på motsvarande 
verksamheter. Förvaltningen föreslår att övriga generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25,  
§ 186 c tas bort och fördelas ut i Kultur- och utbildningsförvaltningens internbudget som specifika 
ramjusteringar på motsvarande verksamheter. Förvaltningen föreslår att 1 928 tkr av ramminskning 
KUN 2018-01-25, § 186 c, som tas bort, inte fördelas ut som specifika ramjusteringar och att 
verksamheterna skolskjutsar, bibliotek, förskolekök och centrala kostnadsställen får behålla 
budgetmedel om 1 928 tkr i sina verksamheter. 
 
Alla förändringar för de specifika verksamheterna med budgetminskningar och budgetökningar 
framgår i skrivelsen och sammanfattas i missivet. Markerat i grått i skrivelsen/missivet är 
redaktionella förändringar.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att Kultur-och utbildningsnämnden antar Kultur-och utbildningsförvaltningens förslag  

till driftbudget för Kultur-och utbildningsnämnden år 2021 daterad 2020-12-09. 
 
 
Hantering av ärendet 
  
Kulturutskottet beslutar 2020-12-03 att kultur-och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att förtydliga 
underlaget med frigjorda medel och förslag på fördelning av dessa, att ärendet föredras vid kultur-och 
utbildningsnämnden 2020-12-17. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-12-03 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att 
förtydliga underlaget med frigjorda medel och förslag på fördelning av dessa samt att ärendet föredras 
vid kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17. 
 
Ajournering 13:50 
Mötet återupptas 14:10 
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§ 172 b fortsättning 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
Av Annica Henelund (C) 
 
att hänskjuta beslut till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden Kenneth Nilsson (S). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
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§ 173 a 20-1059-606 
 
 
Förslag - Resursfördelning fria alternativ och Sameskolan 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att hänskjuta beslut till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Resursfördelning fria alternativ och Sameskolan år 2021” daterad 2020-11-24, 
för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar. Resursfördelningen gäller för fristående alternativ 
och Sameskolan 1-16 år inom kultur-och utbildningsnämnden år 2021. De fristående alternativen 
skall årligen rapportera om verksamheten och bokslut till Kultur-och utbildningsnämnden. Bidraget 
vid årsskiftet baseras på faktiskt elevantal 15 september föregående år. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta resursfördelning fria alternativ och Sameskolan år 2021. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Eftersom beslut ej fattas under dagens sammanträde för § 172 a, kommunala resursfördelning eller  
§ 172 b, driftbudget 2021, föreslås att beslut om resursfördelning fria alternativ och Sameskolan 
2021 hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att hänskjuta beslut till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande 
 _______   
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§ 173 b 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Fjällbjörken av  

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 b. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening - Grundbelopp år 2021” och 
skrivelse ” Friskolebidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening -Grundbelopp år 2021” daterade  
2020-11-24, för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar. Resursfördelningen gäller för fristående 
alternativ och Sameskolan 1-16 år inom kultur-och utbildningsnämnden år 2021. De fristående 
alternativen skall årligen rapportera om verksamheten och bokslut till Kultur-och utbildnings-
nämnden. Bidraget vid årsskiftet baseras på faktiskt elevantal 15 september föregående år. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år: 
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga 
kommunala verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort.  
Motsvarande specifika ramjusteringar fördelas istället ut i internbudgetarna på motsvarande 
kommunala verksamheter. Även övriga generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25,  § 186 c tas 
bort och fördelas ut i de kommunala internbudgetarna på motsvarande verksamheter. Förvaltningen 
föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ. 
Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de kommunala verksamheterna.  
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ. 
Budgeten för Resursteamet utökas meden verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för lokal Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i 
motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de kommunala utbildningsverksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter 
i fristående alternativ. 
Personalbudget på 454 tkr flyttas från Jägarköket till Kiruna förskolekök. Förbrukningsbudget på 660 
tkr flyttas från Jägarköket till Förskoleköken. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte. 
Personal i förskolekök utökas med 276 tkr på grund av stadsomvandlingen. Förvaltningen föreslår att 
en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Förskolekökens ospecifika ramjustering från KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort. Förvaltningen föreslår 
att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
att kultur-och utbildningsnämnden antar friskolebidrag grundbelopp år 2021 till  

Fjällbjörken Ekonomisk förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Fjällbjörken 
Ekonomisk förening -Grundbelopp år 2021 dt 2020-11-24”. 
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§ 173 b fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Eftersom beslut om resursfördelning för fria alternativ och Sameskolan 2021 vid dagens 
sammanträde hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 kan de individuella 
besluten om fördelning inte tas i sin helhet. 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
Av Annica Henelund (C) 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Fjällbjörken enligt Grundbelopp  

2020-03-19 § 24 b. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
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§ 173 c 20-1059-606 
 
Förslag - Bidrag till Fyrklöverns Ekonomiska förening - Grundbelopp 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Fyrklövern enligt Grundbelopp  

2020-03-19 § 24 c. 
  

 
Beskrivning av ärendet 

 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Fyrklövern Ekonomisk förening - Grundbelopp år 2021” och 
skrivelse ” Friskolebidrag till Fyrklövern Ekonomisk förening -Grundbelopp år 2021” daterade  
2020-11-24, för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar. Resursfördelningen gäller för fristående 
alternativ och Sameskolan 1-16 år inom kultur-och utbildningsnämnden år 2021. De fristående 
alternativen skall årligen rapportera om verksamheten och bokslut till Kultur-och utbildnings-
nämnden. Bidraget vid årsskiftet baseras på faktiskt elevantal 15 september föregående år. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år: 
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga 
kommunala verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort.  
Motsvarande specifika ramjusteringar fördelas istället ut i internbudgetarna på motsvarande 
kommunala verksamheter. Även övriga generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25,  § 186 c 
tas bort och fördelas ut i de kommunala internbudgetarna på motsvarande verksamheter. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ. 
Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de kommunala verksamheterna.  
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ. 
Budgeten för Resursteamet utökas meden verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för lokal Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs 
i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de kommunala utbildningsverksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande 
verksamheter i fristående alternativ. 
Personalbudget på 454 tkr flyttas från Jägarköket till Kiruna förskolekök. Förbrukningsbudget på 
660 tkr flyttas från Jägarköket till Förskoleköken. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte. 
Personal i förskolekök utökas med 276 tkr på grund av stadsomvandlingen. Förvaltningen föreslår 
att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ. 
Förskolekökens ospecifika ramjustering från KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort. Förvaltningen 
föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att kultur-och utbildningsnämnden antar friskolebidrag grundbelopp år 2021  
 till Fyrklöverns Ekonomiska förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Fyrklöverns  
  Ekonomiska förening -Grundbelopp år 2021dt 2020-11-24”. 
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§ 173 c fortsättning  

 
 

Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Eftersom beslut om resursfördelning för fria alternativ och Sameskolan 2021 vid dagens 
sammanträde hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 kan de individuella 
besluten om fördelning inte tas i sin helhet. 

 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Fyrklövern enligt Grundbelopp  

2020-03-19 § 24 c. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_______   
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§ 173 d 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Kangos kultur- och ekologiska - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Kangos kultur- och ekologiska enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 d. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Kangos kultur- och ekologiska - Grundbelopp år 2021” och skrivelse  
” Friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiska -Grundbelopp år 2021” daterade  
2020-11-24, för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar. Resursfördelningen gäller för fristående 
alternativ och Sameskolan 1-16 år inom kultur-och utbildningsnämnden år 2021. De fristående 
alternativen skall årligen rapportera om verksamheten och bokslut till Kultur-och utbildnings-
nämnden. Bidraget vid årsskiftet baseras på faktiskt elevantal 15 september föregående år. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år: 
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga 
kommunala verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort. 
Motsvarande specifika ramjusteringar fördelas istället ut i intern-budgetarna på motsvarande 
kommunala verksamheter. Även övriga generella ram-minskningar enligt KUN 2018-01-25, § 186 c 
tas bort och fördelas ut i de kommunala internbudgetarna på motsvarande verksamheter. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ.  
Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de kommunala verksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ.  
Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de kommunala utbildnings-verksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter 
i fristående alternativ.  
 
Förskola  
Budgeten för Resursteamet utökas med en verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för lokal Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i 
motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. Personalbudget på 
454 tkr flyttas från Jägarköket till Kiruna förskolekök. Förbrukningsbudget på 660 tkr flyttas från 
Jägarköket till Förskoleköken. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte. Personal i förskolekök 
utökas med 276 tkr på grund av stadsomvandlingen. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i 
motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Förskolekökens ospecifika ramjustering från KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort. Förvaltningen föreslår 
att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
 
 

 
 
 
 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17  19 av 52 
 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 

§ 173 fortsättning 
 
 
Grundskola  
Grundskolornas ospecifika ramjustering på 0,6 % från KUN 2018-01-25, § 186 c uppgående till 916 
tkr tas bort. Istället minskas personalkoefficienterna i förskoleklass och årskurs 1-9 och 
förbrukningsbudgeten i motsvarande grad: 0 tkr. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte.  
Budgeten för Resursteamet utökas med en verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för grundskolemoduler utökas med 1 918 tkr: Förvaltningen föreslår att en ökning görs i 
motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för rektorer och chefer utökas med 0,5 tjänst: 437 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning 
görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten på Högalidskolas kök utökas med 0,25 tjänst: 128 tkr. Förvaltningen föreslår att 
en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten för grundbemanningen på Högalidskolan årskurs 7-9 utökas fr.o.m. höstterminen 
2021 då en femte parallell införs: 327 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande 
grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten för grundbemanningen på Vittangi grundskola utökas vårterminen 2021: 1 500 
tkr Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande 
verksamheter i fristående alternativ 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Eftersom beslut om resursfördelning för fria alternativ och Sameskolan 2021 vid dagens 
sammanträde hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 kan de individuella 
besluten om fördelning inte tas i sin helhet. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Kangos kultur- och ekologiska enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 d. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_______   
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§ 173 e 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till I ur och skur Myggan - Grundbelopp år 2021 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till I ur och skur Myggan enligt Grundbelopp 

2020-03-19 § 24 e. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan ekonomiska förening 
enligt - Grundbelopp år 2021” och skrivelse ” Friskolebidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur 
Myggan ekonomiska förening enligt -Grundbelopp år 2021” daterade 2020-11-24, för vilken controller 
Rolf Särkimukka föredrar. Resursfördelningen gäller för fristående alternativ och Sameskolan 1-16 år 
inom kultur-och utbildningsnämnden år 2021. De fristående alternativen skall årligen rapportera om 
verksamheten och bokslut till Kultur-och utbildningsnämnden. Bidraget vid årsskiftet baseras på 
faktiskt elevantal 15 september föregående år. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år: 
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga 
kommunala verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort.  
Motsvarande specifika ramjusteringar fördelas istället ut i internbudgetarna på motsvarande 
kommunala verksamheter. Även övriga generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25,  § 186 c tas 
bort och fördelas ut i de kommunala internbudgetarna på motsvarande verksamheter. Förvaltningen 
föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ. 
Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de kommunala verksamheterna.  
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ. 
Budgeten för Resursteamet utökas meden verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för lokal Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i 
motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de kommunala utbildningsverksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter 
i fristående alternativ. 
Personalbudget på 454 tkr flyttas från Jägarköket till Kiruna förskolekök. Förbrukningsbudget på 660 
tkr flyttas från Jägarköket till Förskoleköken. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte. 
Personal i förskolekök utökas med 276 tkr på grund av stadsomvandlingen. Förvaltningen föreslår att 
en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Förskolekökens ospecifika ramjustering från KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort. Förvaltningen föreslår 
att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att kultur-och utbildningsnämnden antar friskolebidrag grundbelopp år 2021 till 

Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan ekonomiska förening enligt 
skrivelse ”Friskolebidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan ekonomiska 
förening enligt -Grundbelopp år 2021dt 2020-11-24”. 
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§ 173 e fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Eftersom beslut om resursfördelning för fria alternativ och Sameskolan 2021 vid dagens 
sammanträde hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 kan de individuella 
besluten om fördelning inte tas i sin helhet. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till I ur och skur Myggan enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 e. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
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§ 173 f 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Föräldrakooperativet Noa´s Ark ekonomiska förening enligt - 
Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Noa´s Ark enligt Grundbelopp 

2020-03-19 § 24 f. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Föräldrakooperativet Noa´s Ark ekonomiska förening enligt - 
Grundbelopp år 2021” och skrivelse ”Friskolebidrag till Föräldrakooperativet Noa´s Ark ekonomiska 
förening enligt -Grundbelopp år 2021” daterade 2020-11-24, för vilken controller Rolf Särkimukka 
föredrar. Resursfördelningen gäller för fristående alternativ och Sameskolan 1-16 år inom kultur-och 
utbildningsnämnden år 2021. De fristående alternativen skall årligen rapportera om verksamheten 
och bokslut till Kultur-och utbildningsnämnden. Bidraget vid årsskiftet baseras på faktiskt elevantal 
15 september föregående år. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år: 
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga 
kommunala verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort.  
Motsvarande specifika ramjusteringar fördelas istället ut i internbudgetarna på motsvarande 
kommunala verksamheter. Även övriga generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25,  § 186 c 
tas bort och fördelas ut i de kommunala internbudgetarna på motsvarande verksamheter. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ. 
Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de kommunala verksamheterna.  
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ. 
Budgeten för Resursteamet utökas meden verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för lokal Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs 
i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de kommunala utbildningsverksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande 
verksamheter i fristående alternativ. 
Personalbudget på 454 tkr flyttas från Jägarköket till Kiruna förskolekök. Förbrukningsbudget på 
660 tkr flyttas från Jägarköket till Förskoleköken. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte. 
Personal i förskolekök utökas med 276 tkr på grund av stadsomvandlingen. Förvaltningen föreslår 
att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ. 
Förskolekökens ospecifika ramjustering från KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort. Förvaltningen 
föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ. 
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§ 173 f fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att kultur-och utbildningsnämnden antar friskolebidrag grundbelopp år 2021 till 

Föräldrakooperativet Noa´s Ark ekonomiska förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till 
Föräldrakooperativet Noa´s Ark ekonomiska förening enligt -Grundbelopp år 2021 dt  
2020-11-24”. 

 
 

Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Eftersom beslut om resursfördelning för fria alternativ och Sameskolan 2021 vid dagens 
sammanträde hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 kan de individuella 
besluten om fördelning inte tas i sin helhet. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Noa´s Ark enligt Grundbelopp  

2020-03-19 § 24 f. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
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§ 173 g 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Sameskolstyrelsen enligt - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Sameskolstyrelsen enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 g. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Sameskolstyrelsen enligt - Grundbelopp år 2021” och skrivelse ” 
Friskolebidrag till Sameskolstyrelsen enligt -Grundbelopp år 2021” daterade 2020-11-24, för vilken 
controller Rolf Särkimukka föredrar. Resursfördelningen gäller för fristående alternativ och 
Sameskolan 1-16 år inom kultur-och utbildningsnämnden år 2021. De fristående alternativen skall 
årligen rapportera om verksamheten och bokslut till Kultur-och utbildningsnämnden. Bidraget vid 
årsskiftet baseras på faktiskt elevantal 15 september föregående år. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år: 
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga 
kommunala verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort.  
Motsvarande specifika ramjusteringar fördelas istället ut i internbudgetarna på motsvarande 
kommunala verksamheter. Även övriga generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25,  § 186 c 
tas bort och fördelas ut i de kommunala internbudgetarna på motsvarande verksamheter. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ. Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de 
kommunala verksamheterna.  Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget 
till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de 
kommunala utbildningsverksamheterna. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande 
grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
 
Förskola 
Budgeten för Resursteamet utökas meden verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för lokal Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs 
i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Personalbudget på 454 tkr flyttas från Jägarköket till Kiruna förskolekök. Förbrukningsbudget på 
660 tkr flyttas från Jägarköket till Förskoleköken. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte. 
Personal i förskolekök utökas med 276 tkr på grund av stadsomvandlingen. Förvaltningen föreslår 
att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ. 
Förskolekökens ospecifika ramjustering från KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort. Förvaltningen 
föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ. 
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§ 173 g fortsättning 
 
Grundskola  
Grundskolornas ospecifika ramjustering på 0,6 % från KUN 2018-01-25, § 186 c uppgående till 916 
tkr tas bort. Istället minskas personalkoefficienterna i förskoleklass och årskurs 1-9 och 
förbrukningsbudgeten i motsvarande grad: 0 tkr. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte.  
Budgeten för Resursteamet utökas med en verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
 
Budgeten för grundskolemoduler utökas med 1 918 tkr: Förvaltningen föreslår att en ökning görs i 
motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för rektorer och chefer utökas med 0,5 tjänst: 437 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning 
görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten på Högalidskolas kök utökas med 0,25 tjänst: 128 tkr. Förvaltningen föreslår att 
en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten för grundbemanningen på Högalidskolan årskurs 7-9 utökas fr.o.m. höstterminen 
2021 då en femte parallell införs: 327 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande 
grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten för grundbemanningen på Vittangi grundskola utökas vårterminen 2021: 1 500 
tkr Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande 
verksamheter i fristående alternativ.  

 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att kultur-och utbildningsnämnden antar friskolebidrag grundbelopp år 2021 till 

Sameskolstyrelsen enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Sameskolstyrelsen enligt -
Grundbelopp år 2021 dt 2020-11-24”. 

 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Eftersom beslut om resursfördelning för fria alternativ och Sameskolan 2021 vid dagens 
sammanträde hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 kan de individuella 
besluten om fördelning inte tas i sin helhet. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Sameskolstyrelsen enligt Grundbelopp 

2020-03-19 § 24 g. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
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§ 173 h    20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Ströms Slott AB enligt - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Ströms Slott AB enligt Grundbelopp  

2020-03-19 § 24 h. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Ströms Slott AB enligt - Grundbelopp år 2021” och skrivelse ” 
Friskolebidrag till Ströms Slott AB enligt -Grundbelopp år 2021” daterade 2020-11-24, för vilken 
controller Rolf Särkimukka föredrar. Resursfördelningen gäller för fristående alternativ och 
Sameskolan 1-16 år inom kultur-och utbildningsnämnden år 2021. De fristående alternativen skall 
årligen rapportera om verksamheten och bokslut till Kultur-och utbildningsnämnden. Bidraget vid 
årsskiftet baseras på faktiskt elevantal 15 september föregående år. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår inga förändringar mot föregående år. Bidraget till 
fristående alternativ påverkas inte.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att kultur-och utbildningsnämnden antar friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Ströms  

Slott AB enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Ströms Slott AB enligt -Grundbelopp år 2021 
dt 2020-11-24”. 

 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Eftersom beslut om resursfördelning för fria alternativ och Sameskolan 2021 vid dagens 
sammanträde hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 kan de individuella 
besluten om fördelning inte tas i sin helhet. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Ströms Slott AB enligt Grundbelopp 

2020-03-19 § 24 h. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 173 i 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Thoren Gruppen AB enligt - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Thoren Gruppen AB 
  enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 i. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Thoren Gruppen AB enligt - Grundbelopp år 2021” och skrivelse ” 
Friskolebidrag till Thoren Gruppen AB enligt -Grundbelopp år 2021” daterade 2020-11-24, för vilken 
controller Rolf Särkimukka föredrar. Resursfördelningen gäller för fristående alternativ och 
Sameskolan 1-16 år inom kultur-och utbildningsnämnden år 2021. De fristående alternativen skall 
årligen rapportera om verksamheten och bokslut till Kultur-och utbildningsnämnden. Bidraget vid 
årsskiftet baseras på faktiskt elevantal 15 september föregående år. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år: 
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga 
verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort. Motsvarande specifika 
ramjusteringar fördelas istället ut i internbudgetarna på motsvarande verksamheter. Även övriga 
generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort och fördelas ut i internbudgetarna 
på motsvarande verksamheter.  
Grundskolornas ospecifika ramjustering på 0,6 % från KUN 2018-01-25, § 186 c uppgående till 916 
tkr tas bort. Istället minskas personalkoefficienterna i förskoleklass och årskurs 1-9 och 
förbrukningsbudgeten i motsvarande grad: 0 tkr. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte.  
Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de kommunala verksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ.  
Budgeten för Resursteamet utökas med en verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de kommunala utbildnings-verksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter 
i fristående alternativ.  
Budgeten för grundskolemoduler utökas med 1 918 tkr: Förvaltningen föreslår att en ökning görs i 
motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för rektorer och chefer utökas med 0,5 tjänst: 437 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning 
görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Personalbudgeten på Högalidskolas kök utökas med 0,25 tjänst: 128 tkr. Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten för grundbemanningen på Högalidskolan årskurs 7-9 utökas fr.o.m. höstterminen 
2021 då en femte parallell införs: 327 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande 
grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten för grundbemanningen på Vittangi grundskola utökas vårterminen 2021: 1 500 tkr 
Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter 
i fristående alternativ.  
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§ 173 i fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att kultur-och utbildningsnämnden antar friskolebidrag grundbelopp år 2021 till 

Thorengruppen AB enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Thorengruppen AB enligt -
Grundbelopp år 2021 dt 2020-11-24”. 

 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Eftersom beslut om resursfördelning för fria alternativ och Sameskolan 2021 vid dagens 
sammanträde hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 kan de individuella 
besluten om fördelning inte tas i sin helhet. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Thoren Gruppen AB 
  enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 i. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
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§ 174 20-1059-606 
 
 
Förlag - Tilläggsbelopp 2021 fria alternativ och Sameskolan  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget underlag till dagens sammanträde.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att ärendet utgår. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_________ 
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§ 175  20-1060-600 
 
 
Förslag - Statsbidrag Likvärdig skola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att ge förvaltningen uppdrag att verkställa föreslagna insats avseende SKUA-utvecklare, 
 
att lägga rapporten med beaktande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Lägesrapport förslag - Statsbidrag Likvärdig skola 2021” daterad 2020-12-17 ur 
vilken sammanfattas att Kiruna kommun kan för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 hos Skolverket 
ansöka om att få ta del av totalt 11 209 941 kr för insatser inom ramen för statsbidraget Likvärdig 
skola 2021.  Statsbidraget ska, enligt Skolverkets riktlinjer, användas till att utöka pågående insatser 
eller utföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, 
grundskolan och fritidshemmet. Av de cirka 11 200 tkr som Kiruna kommun kan ansöka om planeras 
cirka 6 900 tkr att användas för redan påbörjade insatser inom områdena utökad elevhälsa, 
extraordinära stödåtgärder, digitalisering och samordning av statsbidrag. Det återstår därmed ca  
4 300 tkr att ta fram planer för nya insatser. Processen i detta arbete har inletts . 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-10-22 § 128 b att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på insatser inom statsbidraget Likvärdig skola 2021 med inriktning på trygghet utanför 
klassrummet och studiero i undervisningen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att ärendet föredras vid kultur- och utbildningsnämnden 2020-
12-17. 
 
Ärendet föredras vid sammanträdet 2020-12-17 och kultur och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppdrag att verkställa 

föreslagna insats avseende SKUA-utvecklare, 
 
att  kultur och utbildningsnämnden beslutar att lägga rapporten med beaktande till 

handlingarna. 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 176    20-177-603 
 
 
Förslag - Förskolor Kiruna nya centrum 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ändra ordet nyprojektering i skrivelsen till nyetablering,  
 
att skicka äskandet till Kommunstyrelsen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Etablering av förskolor i Kiruna nya centrum” daterad 2020-10-27 ur vilken 
framgår att i och med stadsomvandlingen måste ett antal förskolor i nuvarande centrum avvecklas. Det 
innebär att nya förskolor måste etableras och då i nya centrum. Kopplat till det som avvecklas ser vi ett 
behov av två förskolor med sex avdelningar vardera. 
 
Förvaltningen har sedan tidigare beviljats stadsomvandlingsmedel om 50 % tjänst som processledare 
fram till 2022 -12 -30. I detta uppdrag ingår avveckling av nuvarande förskolor samt underlag för 
etablering av de nya. 
 
De förskolor som är aktuella för avveckling är Norrskenet, Lokeldaren, Hjalmar Lundbohms förskola, 
Bolags förskola samt Fjällräven som finns i externa lokaler i Tuollovaara. Totalt ca: 12 avdelningar. 
Eventuellt kan även Backens förskola bli aktuell för avveckling. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-11-19 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att ytterligare komplettera skrivelsen med barnperspektivet och att hos Kommunstyrelsen äska 
medel till att etablera två nya förskolor i Kiruna nya centrum.  
 
Föreligger skrivelse ” Tillägg till äskande om etablering av två nya förskolor i Kiruna nya centrum” 
daterad 2020-12-17. I vilken kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och 
utbildningsnämnden att lägga till i sitt äskande  
 
att etablera två nya förskolor, med sex avdelningar vardera, i Kiruna nya centrum,  
 
att  medel motsvarande uppskattningsvis 170000 tkr/ förskola avsätts för denna  

nyprojektering.  
 

Den uppskattade kostnaden på 170000 tkr för vardera av förskolorna, härleds från den verkliga 
kostnaden att uppföra Bergkristallens förskola, vilken är i ungefär samma storleksordning. 
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§ 176 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslut  
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att ändra ordet nyprojektering i skrivelsen till nyetablering,  
 
att skicka äskandet till Kommunstyrelsen.  
 
Yttranden i Kultur- och utbildningsnämnden Rune Lans (C), Lars-Jonas Kemi (SL). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 177 a     20-1127-606 
 
 
Begäran om centrala medel för att fasa ut Nattisverksamheten under ytterligare två  
månader 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att kultur- och utbildningsnämnden driftar Nattis under januari,  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden äskar om 500 tkr till driften av Nattis i februari och mars. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 201119 beslutar att som inriktningsbeslut omorganisera 
verksamheten "Nattis” i enlighet med det förslaget kultur- och utbildningsförvaltningen la fram om 
sena kvällar. Med det beslutet initierades en utfasning av ”Nattis” under januari månad 2021.  
Då vårdnadshavare har reagerat på den korta framförhållningen begär kultur- och 
utbildningsnämnden medel centralt ifrån för att kunna bedriva Nattis ytterligare två månader och 
bereda tid för vårdnadshavare att anordna annat alternativ för barnomsorg på obekväm arbetstid. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-03-19, § 23a att godkänna kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till driftbudget 2020. Bland förslaget som godkändes var ”Nattis” 
omsorg på obekväm arbetstid med som en besparing om 1 990 tkr. Besparingen innebar att ”Nattis” 
skulle drivas fram till och med 1 juli 2020. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade att skicka 
underlaget till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-11 § 114 således att tilläggsbudgeterna kultur- och 
utbildningsnämnden medel om 1 990 tkr år 2020 för drift av ”Nattis” till och med 2020-12-31,  
att ta medel för detta ändamål från kostnadsställe 905101, kommunstyrelsens oförutsedda  
att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att säkerställa fortsatt drift av nattisverksamheten  
alternativt en flexiblare lösning med tidigare lämning och senare hämtning 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar 2020-11-19 § 144 att som inriktningsbeslut anta 
organiserandet av verksamheten "Nattis" enligt bil. 1 och inarbeta kostnaden för verksamheten, 
544128 kr i 2021 års budget enligt bil. 2 samt att skicka underlaget till kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Föreligger skrivelse ”Begäran om centrala medel för att fasa ut Nattisverksamheten under ytterligare 
två månader” daterad 2020-12-11.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att  begära centrala medel motsvarande 500 tkr, för att fasa ut Nattisverksamheten under 

ytterligare två månader (januari och februari).  
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§ 177 a fortsättning 
 
 
Yrkande och beslut  
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden driftar Nattis under januari,  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden äskar om 500 tkr till driften av Nattis i februari och mars.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______ 
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§ 177 b    20-1137-603 
 
 
Fortsättning Nattis 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet 

2020-01-11 med fakta om andra kommuner i Norrbotten har liknande verksamhet och 
med vilka öppettider,  

 
att kultur- och utbildningsförvaltningen till arbetsutskottet 2021-01-11 redovisar tydligare 

statistik för Nattis idag och över nyttjandegraden, 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag till arbetsutskottet 2021-01-11 att ta 

fram ytterligare två förslag på framtida öppettider för Nattis för att bättre möta behovet, 
inklusive kostnadskalkyl.  

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden fattade beslut om nedläggning av Nattis när budget för 2020 antogs 
2020-03-19 § 23 a. På uppdrag från kommunstyrelsen har kultur- och utbildningsförvaltningen 
presenterat ett förslag på fortsatt drift av Nattis, men i annan form med alternativet tidigare lämning 
och senare hämtning. Förslaget antogs som inriktningsbeslut av kultur- och utbildningsnämnden 
2020-11-19 § 144. Fackliga förhandlingar med arbetsgivaren har genomförts enligt Medbestämmande 
lagen (MBL) § 11 och § 19. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19, § 23a att godkänna kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till driftbudget 2020. Bland förslaget som godkändes var ”Nattis” 
omsorg på obekväm arbetstid med som en besparing om 1 990 tkr. Besparingen innebar att ”Nattis” 
skulle drivas fram till och med 1 juli 2020.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-11 § 114 att tilläggsbudgeterna kultur- och utbildningsnämnden 
medel om 1 990 tkr år 2020 för drift av ”Nattis” till och med 2020-12-31. Kultur- och utbildnings-
nämnden fick även i uppdrag att säkerställa fortsatt drift av nattisverksamheten, alternativt en 
flexiblare lösning med tidigare lämning och senare hämtning. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade 2020-11-19 § 144 att som inriktningsbeslut anta 
organiserandet av verksamheten "Nattis" enligt föreliggande förslag och inarbeta kostnaden för 
verksamheten, 544128 kr i 2021 års budget enligt föreliggande kostnadskalkyl.  
 
Vid sammanträdet 2020-12-17 föreligger ”Protokoll MBL § 19” daterad 2020-12-07, ”Protokoll MBL  
§ 11” daterad 2020-12-14 och ” Riskbedömning och handlingsplan inför verksamhetsförändringar, 
enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)” daterad 2020-12-14.  
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§ 177 b fortsättning 
 
 
Yrkande och beslut  
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Kenneth Nilsson (S) med bifall av Jenny Mäki (V) och Lars-Jonas Kemi (SL) 
 
att Nattis blir kvar i sin nuvarande form,  
 
att tilläggsbudgetering begärs av Kommunfullmäktige för finansiering av verksamheten, 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet 

2020-01-11 med fakta om andra kommuner i Norrbotten har liknande verksamhet och 
med vilka öppettider,  

 
att kultur- och utbildningsförvaltningen till arbetsutskottet 2021-01-11 redovisar tydligare 

statistik för Nattis idag och över nyttjandegraden, 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag till arbetsutskottet 2021-01-11 att ta 

fram ytterligare två förslag på framtida öppettider för Nattis för att bättre möta behovet, 
inklusive kostnadskalkyl.  

 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Kenneth Nilsson (S), Jonas Stålnacke (S), Therese  
Olofsson (S) och Jenny Mäki (V). 
 
Yrkanden ställs mot varandra och ordföranden finner eget yrkande i majoritet. 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning, 
De som röstar i enlighet med ledningen röstar ja, de som röstar i enlighet med oppositionen röstar nej. 
 
Voteringen utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster i enlighet med bifogad voteringslista. 
 
Kultur-och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.  
 
Kenneth Nilsson (S), Jenny Mäki (V) och Lars-Jonas Kemi (SL) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______ 
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§ 178 20-1006-600 
 
Förslag - Mål IKT (Informations och kommunikationsteknik) 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att anta planen för digitalt utvecklingsarbete ”Digitaliseringsplan 2020-2023”. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger missiv ”Digitaliseringsplan 2020-2023” daterad 2020-12-02 med en sammanfattning av 
planen. Planen i sin helhet kommer att föredras vid kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17.  
 
Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att nyttja digitaliseringens möjligheter för att öka 
likvärdigheten och främja kunskapsutveckling och hos barn och elever. Tyngdpunkten ligger framför 
allt på att öka den digitala kompetensen hos barn och elever, på användning av digital teknik i 
lärandeprocessen samt på förändrade arbetssätt. I syfte att kunna driva utvecklingsarbete inom 
digitalisering på ett systematiskt sätt har kultur- och utbildningsförvaltningen tagit fram en 
digitaliseringsplan, med särskilt fokus på Kiruna kommuns grundskolor. Planen för digitalt 
utvecklingsarbete är framtagen utifrån de utvecklingsområden som har identifierats genom vårens 
(2020) behovskartläggning. Liksom IKT-rapporten har planen också utgångspunkt i de nationella 
målen, den nationella handlingsplanen, styrdokument, samt kultur- och utbildningsnämndens 
senaste mål- och verksamhetsplan. 
 
Kultur-och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur-och utbildningsnämnden 
 
att  anta planen för digitalt utvecklingsarbete ”Digitaliseringsplan 2020-2023”. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-11-05 att ärendet föredras vid kultur- och utbildningsnämnden 
2020-12-17. 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 179 20-1061-925 
 
 
Förslag - Kompetensutveckling för KUNs pedagogiska verksamheter 2021-2023. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden besluta således 
 
att anta Kompetensutvecklingsplan 2021-2023. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Kompetensutvecklingsplan 2021-2023” daterad 2020-11-25 ur vilken 
sammanfattas att kompetensutvecklingsplanens prioriterade områden utgår från det systematiska 
kvalitetsarbetet och de utvecklingsbehov som framkommit i de gemensamma analyser som gjorts vid 
kultur- och utbildningsnämndens kvalitetsuppföljningsseminarier 21 och 22 oktober 2020. Fokus för 
seminarierna var nyanländas lärande (utifrån genomförda och pågående insatser inom 
samverkansprojekt med Skolverket) samt trygghet, studiero och likabehandling utifrån 
skolinspektionens regelbundna tillsyn 2018.  
 
Utifrån framkomna behov i analyserna i det systematiska kvalitetsarbetet samt kvalitetsseminarierna 
beslutade kultur- och utbildningsnämnden 2020-10-22 att de övergripande områden som ska 
prioriteras i framtagandet av kompetensutvecklingsplan för nämndens pedagogiska verksamheter 
under perioden 2021-2023 ska vara trygghet och studiero.  
 
Som förtydligande av hur dessa begrepp ska tolkas i detta sammanhang och hur de omfattar alla 
pedagogiska verksamheter utgår nämnden från skolinspektionens förtydligande:  
Trygghet handlar om verksamhetens värdegrundsarbete. Studiero handlar om kvalitén på 
undervisningen och pedagogernas förutsättningar att bedriva en god undervisning.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att ärendet föredras vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-12-17. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta Kompetensutvecklingsplan 2021-2023. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_______ 
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§ 180 19-949-628 
 
 
Förslag - Revidering av tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget underlag till dagens sammanträde, revideringen handlar om språkliga korrigeringar 
och kultur- och utbildningsförvaltningen återkommer i ärendet.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-12-03 att ärendet föredras vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-12-17. 
 
 

Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 

att ärendet utgår. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_______ 
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§ 181 20-1066-380 
 
 
Förslag - Aktivitetsstöd 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att kommunalt aktivitetsstöd utbetalas till föreningar som ansöker om bidraget och  
 att de inte kan beviljas mindre aktivitetsstöd än motsvarande summa föreningen  
 fick utbetalt för aktivitetsstöd hösten 2019. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Rådande covid-19 pandemi gör det svårt för föreningar att bedriva ordinarie verksamhet och 
genomföra de aktiviteterna med deltagare mellan 5-20 år fullt ut. Till följd av detta beslutade kultur- 
och utbildningsförvaltningen att utbetala minst lika mycket i kommunalt aktivitetsstöd för 
aktiviteter genomförda våren 2020 som för aktiviteter genomförda våren 2019.  
Då rådande situation till följd av covid-19 kvarstår anser kultur- och utbildningsförvaltningen att ett 
liknande beslut fattas för kommunalt aktivitetsstöd för aktiviteter genomförda hösten 2020 för att 
underlätta för berörda föreningar. Om föreningen trots covid-19 haft högre deltagarantal och fler 
aktiviteter hösten 2020 utbetalas de aktuell summa enligt bidragsreglerna för kommunalt 
aktivitetsstöd. Kommunalt aktivitetsstöd för aktiviteter genomförda hösten 2020 utbetalas våren 
2021. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kulturutskottet beslutade 2020-12-03 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram 
ett beslutsunderlag till kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta  
 
att kommunalt aktivitetsstöd utbetalas till föreningar som ansöker om bidraget och att de inte  

kan beviljas mindre aktivitetsstöd än motsvarande summa föreningen fick utbetalt för  
aktivitetsstöd hösten 2019. 

 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_______ 
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§ 182 20-548-560 
 
 
Uppföljning av aktiviteter och mål i Avfallsplanen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna,  
 
att beslutet delges kommunstyrelsen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Rapport uppföljning avfallsplan KUN 2020” daterad 2020-11-30.  
Avfallsplan 2019-2022, att koncernens nämnder och styrelser får i uppdrag att årligen i januari 
avrapportera föregående års måluppfyllelse av sina respektive åtaganden i avfallsplanen. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar under rubrikerna Förebyggande nedskräpning och  
minskad miljöpåverkan sedan 2019 och aktiviteterna är fortfarande pågående.  
 
Förebygga nedskräpning genom aktiviteterna: 
Arbeta aktivt med miljöfrågor i förskolan och skolan (ex. enligt Grön Flagg)  
Information och diskussion om avfallsfrågor, nedskräpning, klotter och skadegörelse ska erbjudas till  
alla elever i årskurs 3 och 8 samt ungdomsrådet. 
Alla förskolor och skolor deltar årligen i skräpplockaraktiviteter. 
 
Minskad miljöpåverkan genom aktiviteterna:  
Skapa arbetsrutiner i samtliga kök med syfte att minska förvaltningarnas matsvinn.  
Informera och motivera skolbarn om miljövinster med minskat matsvinn.  
Mät tallrikssvinnet under minst 4 veckor per år i samtliga kök och serveringar.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-12-03 att ärendet föredras vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-12-17. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna, 
 
att beslutet delges kommunstyrelsen.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 

_______ 
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§ 183 20-868-386 
 
 
Rapport - Ungdomsverksamheten 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Rapport ungdomsverksamheten 2020” daterad 2020-12-10. För vilken Annelie Taavola 
ungdomskonsulent redogör. Ungdomsarrangemang, lovaktiviteter och skolbesök har fått förändras, 
göras om och ställas inför att anpassas till detta år med Covid-19. Arrangemang och lovaktiviteter som 
har kunnat genomföras har varit välbesökta, men dessa har krävt mer planering, personal och 
framförallt mer städ. Ungdomens hus, mötesplats Svappavaara har kunnat bedriva verksamhet till 
och med den 11 nov. Mötesplats Vittangi håller fortfarande öppet, men med reducerad verksamhet. 
Mötesplats vid NRS öppnades inte vid höstterminen 2020i och med Covid-19. Personalresurser 
 nyttjades vid Ungdomens hus. Tre Ung idé-ansökningar har beviljats, en av dessa ansökningar har än 
inte kunnat genomföras på grund av Covid-19. Arbetet tillsammans med det centrala elevrådet via 
grundskolan har stått still, nya metoder för hur att mötas och att få till aktiviteter måste genomföras 
under 2021.  
 
Strategidokumentet ”Barn-och ungdomspolitisk strategi” som antogs i kommunfullmäktige i februari 
2020 har kunnat spridas genom att tjänstepersoner har erbjudits att gå utbildning undernovember 
månad via Nano-learning. Politiker har utbildats inom barnkonventionen och strategin inom främst 
delen om barnkonsekvensanalys den 9 dec. En handlingsplan/åtgärdsplanför Kultur-och 
utbildningsförvaltningen gällande våld i nära relationer är under uppbyggnad. 
Handlingsplanen/åtgärdsplanen för våld i nära relationer är kopplad till kommunens 
kommunövergripande strategi gällande våld i nära relationer samt dess tillhörande åtgärdsprogram.  
Blås grönt-metoden under Kirunafestivalen med kommunen som genomförare, får nu drivas av 
Kirunafestivalen. Blås grönt finns också som genomförd metod vid Hjalmar Lundbohmsskolans 
Studentdag, vid grundskolans Grundent och Högalidsskolans årskurs niors avslutningsdag.  

 
Hantering av ärendet 
 
Kulturutskottet beslutar 2020-12-03 att ärendet föredras vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-12-17. 
 
Yrkande och beslut 
  
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Hanna Fredriksson (SJVP). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_______ 
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§ 184 20-1058-670 
 
 
Rapport - Kultur i skolan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ” Rapport kultur i skolan 2020” med tillhörande missiv daterade 2020-12-02 för 
vilken samordnaren av verksamheten kultur i skola Sofia Lagerlöf Määttä föredrar.  
 
Kultur i skola innebär samordningen kring inköp av professionell scenkonst till för-och grundskolor i 
Kiruna kommun. Målet är att alla barn i för-och grundskola ska få ta del av en professionell 
scenkonstupplevelse per budgetår. Syftet är att barnen ska få ta del av olika konstformer, möta 
professionella kulturutövare och utveckla social kompetens i att kunna ta del av kulturlivet. 
Scenkonstupplevelserna ska kunna vara en upplevelse i sig, men det ska även gå att knyta an 
upplevelserna till arbetet inom olika teman och läroplanerna som är kopplade till för-och grundskola.  
 
2020 genomfördes totalt 36 föreställningar, 11 föreställningar blev inställda till följd av covid-19 och 
att ingen publik anmälde sig. 2019 genomfördes 40 föreställningar. Nästan lika många 
föreställningar genomfördes som året innan, men på grund av restriktioner om max 50 personer vid 
varje föreställning nåddes 2020 endast 1315 barn/elever med medföljande vuxna, vilket är cirka 1000 
färre mot föregående år. Detta året är vi långt ifrån att nå målet om att varje barn och elev ska få ta 
del av en föreställning. Värt att poängtera är att om alla 46 planerade föreställningar genomförts med 
full publik enligt gruppernas ordinarie publikrestriktioner hade vi kunnat erbjuda cirka 3500 barn 
och elever en föreställning, vilket är barn och elev underlaget i kommunen, alltså är målet rimligt 
med rätt förutsättningar, full personalstyrka, inga restriktioner och att alla skolor och förskolor bokar 
in sig.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kulturutskottet beslutar 2020-12-03 att lägga rapporten med godkännande till handlingarna och att 
ärendet föredras vid kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17. 
 
 
Yrkande och beslut 
  
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Emma Taube (FI) och Annica Henelund (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_______ 
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§ 185    20-533-601 
 
 
Information - Skola Tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga förvaltningschefens information till handlingarna,  
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en barnkonsekvensanalys 

på skolstrukturen utifrån nuläget och att den ska redovisas vid kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-01-21. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2019-05-16 § 58, beslutades det om en process för förändrings-
arbete inom skolan som fick namnet Skola tillsammans, innehållande nio delmoment,  
1. Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 4. Landsbygden, 5. Elevhälsan,  
6. Språkcentrum, 7. Kultursamverkan, 8. Personal/rekrytering, 9. Nya grundskolan i nya centrum. 
Processen får namnet ”Skola tillsammans”. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 a, att genomföra skolstruktur-
förändringen i Kiruna centrum enligt förvaltningens förslag samt att tidpunkten för genomförande 
sätts till senast höstterminen 2021 men att kultur - och utbildningsförvaltningen tillsammans med 
rektorer får avgöra när exakt det ska genomföras.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 b att delmomentet Nya Raketskolan i 
projektet Skola tillsammans nu anses vara avslutat. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-14 § 58 a, att betrakta punkterna 1. 
Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 6. Språkcentrum och 9. Nya grundskolan i 
nya centrum som avslutade. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 2020-06-11 § 86 att lägga till ett tionde delmoment - skolgårdar 
till processen Skola tillsammans. Förvaltningen fick i uppdrag att göra en översyn över kommunens 
skolgårdars upprustningsbehov och att redovisa detta vid arbetsutskottet 2020-09-03 
(investeringsäskande för utveckling skolgårdar som kultur- och utbildningsnämnden skickade till 
budgetberedningen, beslutade kommunfullmäktige 2020-10-19 att KBAB beviljas medel om 2 mnkr 
2021-2023 för lekmiljö skolgårdar). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-17 § 114 att lägga informationen med 
godkännande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-19 att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans 
med rektorerna se över om tidsförhållandena för genomförandet av den nya skolstrukturen behöver 
justeras och att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med rektorerna se över 
skolstrukturförslaget och elevströmmarna för att se om det finns förbättringspotential. 
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§ 185 fortsättning  
 
Vid sammanträdet 2020-12-17 föreligger rektorernas skrivelse ”Skolstrukturen höjer kvalitén i skolan” 
som publicerats i kommunens olika informationskanaler till vårdnadshavare och allmänheten i 
månadsskiftet november/december. Föreligger även beslut från kommunstyrelsen som 2020-12-07 § 
365 beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får utse representanter från arbetsgruppen som 
bjuds in till kommunstyrelsens nästkommande möte för att informera om skolstrukturen. 
 
Vid sammanträdet informerar förvaltningschef Eva Lönnelid att 2020-12-14 genomförs MBL-19 
(Medbestämmande lagen) gällande bemanningsförslaget för skolstrukturförändringen. Därefter skickas 
förslaget ut till skolorna som genomför risk- och konsekvensanalyser. Slutligen genomförs MBL-11 och 
förhoppningen är att bemanningsplanen ska vara klar i slutet på januari. 
 
 
Yrkande och beslut  
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Emma Taube (FI) med bifall av Jenny Mäki (V) 
 
att kultur och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en barnkonsekvensanalys på 

skolstrukturen där förvaltningen svarar på frågorna i barn- och ungdomspolitiska 
strategin,  

 
att det redovisas i Kommunfullmäktige,  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga förvaltningschefens information till handlingarna,  
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en barnkonsekvensanalys 

på skolstrukturen utifrån nuläget och att den ska redovisas vid kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-01-21. 

 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Emma Taube (FI). 
 
Förslagen ställs mot varandra och ordförande Annica Henelund finner eget yrkande i majoritet. 
 
Kultur-och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
 
_______   
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§ 186    20-067-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.   
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid meddelar att skolstrukturen Skola tillsammans är fokus just nu.  
 
Arbetsutskottet har beslutat att skjuta på utdelning av Hjalmar Lundbohmsstipendiet, detta på grund 
av att få nomineringar inkommit och att på grund av rådande omständigheter med covid-19 gör det 
svårt att dela ut stipendiet nu. Förvaltningschefen har gått ut med en utlysning om att det går att lämna 
in fler nomineringar.  
 
Gällande covid-19 pandemin har förskolerektorerna 2020-12-03 vädjat till vårdnadshavare med att de 
som kan hålla barnen hemma från förskolan bör göra det. Detta gäller även för barn på fritids över jul, 
kan de vara hemma uppmanas de vara det. Detta för att minska spridningen av covid-19.  
 
Rektorerna på varje skola gör bedömning gällande arbete på annan plats om det är möjligt.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.   
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Jenny Mäki (V). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 187    20-056-600 
 
 
Kulturchefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson är ej närvarande, därav ingen information att 
delge, varför ärendet utgår.   
 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 188    20-376-600 
 
 
Ordföranden informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordföranden Annica Henelund meddelar att ordförande med flera politiker och tjänstepersoner deltog i 
den digitala dialogen 2020-11-26 gällande skolstrukturförändringen i Kiruna centrum. 
 
På grund av det som visats i media senaste veckan gällande arbete hemifrån för skolpersonal har 
ordförande undersökt vem som har delegation på detta. Enligt delegationsordningen är det rektorn på 
varje skola som har ansvaret för att verksamheten fungerar på bästa sätt och därmed delegation att 
besluta om hemarbete är möjligt.  
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 189    20-058-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger en rapport daterad 2020-12-03 över inkomna handlingar 2020-11-02--2020-12-03. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 190    20-059-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga delgivningen till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger en rapport daterad 2020-12-03 över anmälan av delegationsbeslut 2020-11-02- 
-2020-12-03. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 191    20-068-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningen till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger en rapport daterad 2020-12-03 över delgivning av klagomål enligt skollagen 2020-11-02- 
-2020-12-03. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 192    20-069-600 
 
 
Kurser, konferenser, förrättningar m.m. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att godkänna medverkan i barnkonventionsutbildningen för politiker i kultur- och 

utbildningsnämnden.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund informerar om den utbildning gällande barnkonventionen som några 
politiker deltagit vid 2020-12-09. Kommunstyrelsens ledamöter var inbjudna men platserna fylldes inte 
upp varför politiker från kultur- och utbildningsnämnden blev inbjudna.  Gällande arvode ska de som är 
med i kommunstyrelsen ansöka om arvode därifrån i första hand. De som var med och bara sitter i 
kultur-och utbildningsnämnden ska ansöka om arvode från nämnden. Insynspolitiker kontaktar 
utbildningsansvarig direkt för utbetalt arvode.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att godkänna medverkan i barnkonventionsutbildningen för politiker i kultur- och 

utbildningsnämnden. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Kenneth Nilsson (S). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
 



NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA ORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE i KUN 2019-2021 (KF 2018-12-10 § 127) BILAGA 1

KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

2020-12-17  kl. 08:30 - 16:15 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER
                              C, SJVP; Moch KD = majoritet. Ersättare:

C Annica Henelund X Ledamot från C, SJVP, M och KD ersätts i första hand inom egen partibeteckning och

i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

C Rune Lans X
                                

C Magnus Gustafsson

C Monica Sundberg X

SJVP Hanna Fredriksson  X

S, V, SL och FI = oppositionsgrupp. Ersättare:

S Kenneth Nilsson    X Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,

 i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S Therese Olofsson X

V Jenny Mäki X

SL Lars-Jonas Kemi     § 167 - § 178 X  

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson X
                  

C Peter Göransson    § 167 - § 183

C Stanislav Kall  

SJVP Bo Ek 

KD Ruth Thylin

FI Emma Taube      IR § 178 - § 192
                                    

S Jan Sydberg 
                                    

S Jonas Stålnacke    § 167 - § 183

S Barbro Olofsson

M Elisabeth Andersson  

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen 
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