
KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-07 

Sida 
1 av 8 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kristallen, Kiruna 
2022-04-07, kl. 08:30-15:30 

 
Beslutande Se särskild närvaroförteckning - bilaga 1 

 
Utses att justera Rune Lans (C), Jenny Mäki (V) 

 
Närvarande Tf förvaltningschef Conny Persson 
 Verksamhetschef Elevhälsa och Språkcentrum Viktoria Björklund 

Nämndsekreterare Carola Stålnacke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare:   
Carola Stålnacke 

 
 

Ordförande:_______________________________________________________
Annica Henelund (C)  

 
 

Justeras:    
 Rune Lans (C)     Jenny Mäki (V) 

 

Bevis – justering av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. 

Sammanträdesdatum:   2022-04-07 
Datum för anslags uppsättande 
Datum för anslags nedtagande: 

Förvaringsplats för protokollet:  Kultur- och utbildningsförvaltningens kansli 

Carola Stålnacke



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-07 

Sida 
2 av 8 

 

 

 
 
 
 
§ 53 22-021-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
1.  Taxor och avgifter 2023 
2. Ordförande informerar 
3. Förvaltningschefen informerar 
4. Mål- och verksamhetsplan 2022-2023 
 
Punkt 1-3 är ordinarie nämndsärenden, medan punkt 4 är en punkt där rektorerna arbetat tillsammans 
med nämnden i grupper. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att fastställa dagordningen. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.  
_______  
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§ 54 22-053-606 
 
 
Taxor och avgifter 2023 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  måltidsverksamhetens taxor och avgifter uppräknas med 7 %. 
  
att  den reviderade skrivelsen ”Taxor och avgifter inom Kultur- och utbildningsnämnden 2023” 

skickas till kommunfullmäktige för beslut. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Taxor och avgifter inom Kultur- och utbildningsnämnden år 2023”, daterad  
2022-04-06 med medföljande bilaga ”Taxor och avgifter 2023”, daterad 2022-04-06. Tillförordnad 
förvaltningschef Conny Persson föredrar ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har börjat få förfrågningar om bilder ur Kiruna bildsamling för att  
användas till konstnärlig gestaltning i offentliga/publika lokaler. I dagsläget saknas en fastställd avgift  
för att använda bilder ur samlingen till detta ändamål.  
 
I dagsläget kan kopior från bildsamlingen beställas både för privat bruk och publicering. Kommunen 
levererar i första hand högupplösta kopior via e-post. Bilderna kan även erhållas på CD-skiva. 
 
Måltider 
 
Måltidsverksamhetens prisökning baseras på att livsmedelsavtalet förlängdes med Martin & Servera.  
Det osäkra världsläget samt snabbt ökande kostnader för bränsle och energi drabbar många av  
Martin & Serveras leverantörer och producenter. 
 
Samtidigt ökar råvarupriserna vilket leder till ökad inflation som i förlängningen innebär påtagligt  
ökade kostnader för måltidsverksamheten. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10, § 30 att kultur-och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden med  
ett reviderat underlag. 
 
På kultur-och utbildningsnämndens sammanträde 2022-03-24, § 33 föredrog controller Rolf Särkimukka 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut: 

att föreliggande förslag till beslut tas upp till beslut i kommunfullmäktige. 

Föreliggande förslag till beslut: 

att bilder som används i syfte till konstnärlig gestaltning i externa offentliga eller publika lokaler 
debiteras från 1 000 SEK och uppåt. Avgiften bestäms utifrån beställarens önskemål gällande 
reproduktionens storlek, användningsområde och placering. 
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§ 54 fortsättning 

 

att beställningar av bilder som används i syfte till konstnärlig gestaltning i externa offentliga eller 
publika lokaler hanteras av kultur- och utbildningsförvaltningen utifrån verksamhetens förmåga. 

att Måltidsverksamhetens taxor och avgifter uppräknas med 3,65%. 

att den del av Biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som inte regleras genom samverkansavtal 
för samarbetet Biblioteken i Norrbotten behålls oförändrade. 

att  Måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus även fortsättningsvis justeras enligt avtal med 
Region Norrbotten. 

att separata avtal om hyra till affärsdrivande verksamheter tecknas av respektive ansvarsområde i 
samråd med centrala skolkansliet. Intäkterna tillfaller ansvarsområdet om det inte krävs 
anpassningar av exempelvis lokalerna. Moms enligt lag tillkommer. 

att maxtaxa fortsatt tillämpas inom förskolan och fritidshemmet enligt Skolverkets förordning 
avseende fastställda avgiftsnivåer för förskola och fritidshem, inklusive årliga indexregleringen av 
maxbeloppet för förskola och fritidshem. 

att övriga taxor och avgifter behålls oförändrade. 

På kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-03-24, § 33 beslutade nämnden att besluta enligt 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
På kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-03-24, § 44 föredrog kostchefer Maria Stoltz  
och Jenny Lejon ärendet ”Måltidsverksamheten- Måltidernas näringsriktighet, produktion, 
distribution och hantering”.  
 
Under 2021 har priset på el och drivmedel stigit. Man ser en ökad inflationstakt, ökade räntekostnader  
och råvarubrist som fortsättningsvis kommer att generera ökade livsmedelskostnader. Finns nya 
ekonomiska utmaningar under 2022 som till exempel svårigheter för Sveriges livsmedelsproducenter. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2022-03-24, § 44 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i  
uppdrag att till nästa kultur- och utbildningsnämnd 2022-04-07 återkomma med reviderat förslag  
”Taxor och avgifter 2023” avseende måltidsverksamheten. 
 
På dagens sammanträde föredrar tillförordnad förvaltningschef Conny Persson det reviderade förslaget 
”Taxor och avgifter 2023” avseende måltidsverksamheten. 

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut: 

att  måltidsverksamhetens taxor och avgifter uppräknas med 7 %. 

att   den reviderade skrivelsen ”Taxor och avgifter inom Kultur- och utbildningsnämnden 2023” 
skickas till kommunfullmäktige för beslut. 
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§ 54 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
  
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C). 
_______  
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§ 55 22-028-600 
 
 
Ordföranden informerar 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Ordförande Annica Henelund informerar om att processen för rekrytering av ny förvaltningschef har kommit 
långt och att Viktoria Björklund nu är förordad till ny förvaltningschef. Den 25 april 2022 kommer ärendet 
om ny chef för kultur- och utbildningsförvaltningen att behandlas i kommunstyrelsen. Viktoria Björklund 
arbetar nu som verksamhetschef för elevhälsan och språkcentrum på kultur- och utbildningsförvaltningen. 
Viktoria Björklund närvarar vid sammanträdet och hon presenterar sig för kultur- och utbildningsnämnden 
och får en presentation av närvarande ledamöter och ersättare i nämnden. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
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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§ 56 22-029-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson informerar om att han kommer arbeta på deltid under 
april och maj innan han avslutar sin anställning. Under denna tid kommer han att introducera och 
lämna över till ny tilltänkt förvaltningschef.  
 
Skolinspektionens regelbundna tillsyn är utfört på enskilda skolenheter. Myndigheten har ännu inte 
skickat ut någon kallelse till möte med huvudman och man får återkomma om när i tid det blir aktuellt. 
 
Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson informerar om att det pågår rykten om att Triangelskolan 
ska rivas och att media har kontaktat honom kring detta. Efter kontakter med kommunledning och LKAB 
kan Conny Persson informera om att det inte är planerat någon rivning av skolan. 
 
Det har varit en mindre brand på Triangelskolan som kunde släckas snabbt och ingen kom till skada. 
Under denna händelse utlöstes inte brandlarmet och detta är felanmält till KBAB. 
 
Arbetsmiljöverken har gjort en inspektion där kultur- och utbildningsförvaltningen har fått föreläggande 
om att ta fram nya rutiner för arbetsmiljöarbetet samt ta fram rutiner om samverkan mellan verksamheter 
i organisationen. Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson kommer att slutföra denna process i 
samarbete med personalavdelningen. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Krister Pounu (KD), Lars-Jonas Kemi (SL), Annica 
Henelund (C). 
_______ 
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§ 57 22-239-601 
 
 
Mål och verksamhetsplan 2022-2023 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utifrån dagens diskussioner ta fram 

en mål- och verksamhetsplan för 2022-2023. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Vid dagens sammanträde arbetar kultur- och utbildningsnämnden tillsammans med rektorer i förskola 
och grundskola med sitt måldokument. Arbetet sker i gruppdiskussioner med en gemensam återkoppling. 
Målet är att fatta beslut om det reviderade dokumentet under ett sammanträde i kultur- och 
utbildningsnämnden innan sommaren 2022. 
 
 
Bakgrund 
 
Två gånger per år genomförs kultur- och utbildningsnämndens sammanträden i annan form än annars, 
som så kallade arbetsnämnder. Vid dessa arbetsnämnder behandlas så få ärenden som möjligt och fokus 
ligger istället på mål och verksamhetsplanering/-uppföljning. Förutom nämnden deltar, beroende på 
inriktning på nämnden, även rektorerna och/eller andra chefer eller personal inom förvaltningen. Vid 
dessa nämnder arbetar man ofta i workshops eller grupparbeten och till protokollet förs endast en kort 
beskrivning av vad som behandlats.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utifrån dagens diskussioner ta fram 

en mål- och verksamhetsplan för 2022-2023. 
 
 
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

2022-04-07 kl. 08:30-17:00 JA NEJ JA NEJ JA NEJ

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

C Annica Henelund 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                                        
                                

C Magnus Gustafsson

C Monica Sundberg                          

SJVP Hanna Fredriksson  
S, V, SL och FI = oppositionsgrupp. Ersättare:

S Kenneth Nilsson Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S Therese Olofsson  

V Jenny Mäki

SL Lars-Jonas Kemi   ej § 57

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson                       

C Peter Göransson     ej § 57                     

SJVP Bo Ek    

KD Krister Pounu 

FI Emma Taube   ej §§ 53-56
                                    

S Jan Sydberg
                                    

S Jonas Stålnacke   

S Barbro Olofsson

M Elisabeth Andersson                

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen 
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I = närvarande,      
R = röstberättigad 
ersättare
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