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§ 21 21-001-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
1.  Information om ny budgetmodell - prislappsbudgetering 
2.  a) Ekonomisk rapport per februari 2021  

b) Bokslut drift 2020 
c) Bokslut investeringar 2020 

3. a) Förslag - Resursfördelning fria alternativ och Sameskolan 2021 
b) Förslag - Bidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening - Grundbelopp år 2021 
c) Förslag - Bidrag till Fyrklöverns Ekonomiska förening - Grundbelopp år 2021 
d) Förslag - Bidrag till Kangos kultur- och ekologiska - Grundbelopp år 2021 
e) Förslag - Bidrag till I ur och skur Myggan - Grundbelopp år 2021 
f) Förslag - Bidrag till Noa’s Ark ekonomiska förening - Grundbelopp år 2021 
g) Förslag - Bidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp år 2021 
h) Förslag - Bidrag till Ströms Slott AB - Grundbelopp år 2021 
i) Förslag - Bidrag till Thoren Gruppen AB - Grundbelopp år 2021 

4. Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2021 
a) Skolkök Bergaskolan/Triangelskolan 
b) Anpassningar - Jägarköket - Kokgrytor 
c) Anpassningar - Jökeln - Staket och persienner 
d) Anpassningar - Kirunastipendiet 2021, inköp konst 

5. Förskoleplatser och platstillgång 
6. Kultur- och utbildningsnämndens åtgärdsplan 2021 för personalförsörjning 
7. Uppföljning av kultur- och utbildningsnämndens plan för hållbar energi 2020 
8. Måltidsverksamheten - Måltidernas näringsriktighet, produktion, distribution och hantering 
9. Skola tillsammans 
10. Förvaltningschefen informerar 
11. Ordföranden informerar 
12. Delgivning av inkomna handlingar 
13. Anmälan av delegationsbeslut 
14. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
15. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
 
 
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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§ 22 21-117-606 
 
 
Information om ny budgetmodell - prislappsbudgetering 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet, där syftet med prislappsbudgetering är att ge 
tekniska och praktiska förutsättningar för en ekonomi i balans. Vidare beskrivs modellens principer: 

• Intäkterna styr 
• Genomsnittlig kvalitet 
• Objektiva tekniska ramar - prislappar och demografi 
• Politiska prioriteringar - starkt politiskt inflytande 

 
Controllern visar ett exempel på hur prislappen för förskola och barnomsorg räknas fram: 
RS-kostnaden ger en genomsnittskostnad i kr/invånare (genomsnittlig prislapp). Till denna görs sedan  
tillägg eller avdrag för struktur, vilket renderar i en egen prislapp (ungefärlig standardkostnad). 
För att beräkna förskolans del av kultur- och utbildningsnämndens ram multipliceras prislappen för 
föregående år med antalet invånare i respektive åldersgrupp. 
 
(RS = Räkenskapssammandraget, är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga 
kommuner.) 
 
Alla nämnder/verksamheter omfattas av modellen men med olika metoder: 

• Inom kultur- och utbildningsnämnden är förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola 
verksamheter som har prislappar i kostnadsutjämningen och där prislappar och demografi styr. 

• Övriga verksamheter inom kultur- och utbildningsnämnden saknar prislappar i kostnads- 
utjämningen och då styr demografi och uppräkning av pris och lön istället. 

 
Vidare beskrevs hanteringen av investeringar och vad ett investeringsbeslut ska innehålla: 

• Motiv till investeringen 
• Nyttan kopplat till alternativkostnaden ska beskrivas. Det vill säga vad är alternativet till  

investeringen och hur påverkas nyttan av detta alternativ. 
• Kalkyl över kapitalkostnader, övriga driftkostnader, effekter på verksamhetens totala kostnader  

samt finansiering. 
• Totala utgifter och inkomster med uppskattning om hur dessa tidsmässigt faller ut. 
• Planerad tidpunkt för när anläggningen tas i drift. 
• Avskrivningstider, inklusive motivering av vald avskrivningstid. 
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§ 22 fortsättning 
 
 
Årshjul för prislappsbudgetering: 

 
 
 
Kirunas prislappar 2021:  Kirunas prislappar per verksamhet 2021: 
1-5 år 113 453    Förskola  113 453 
6-12 år 17 342    Fritidshem    17 342 
6 år 61 100    Förskoleklass    61 100 
7-15 år 106 182    Grundskola  106 182 
16-18 år 127 603    Gymnasieskola 127 603 
65-79 år 22 015    Ä: 65-79    22 015 
80-89 år 127 674    Ä: 80-89  127 674 
90- 323 842    Ä: 90-w  323 842 
 
 
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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§ 23 a 20-900-606 
 
 
Ekonomisk rapport per februari 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Rolf Särkimukka informerar om att ingen ekonomisk rapport kan tas fram förrän kultur- och 
utbildningsnämndens driftbudget 2021 (behandlas under dagens sammanträde i § 24) är klar. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 19 a beslutar att uppdra åt kultur- och 
utbildningsförvaltningen att komma med en så tydlig rapport som möjligt till nämndsammanträdet den 
4 mars. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-02-18 § 16 beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-04 hitta en annan lösning på 
finansiering för resurs till Kulturverksamhet, Bildarkiv år 2021 och att för övrigt lägga den ekonomiska 
rapporten med beaktande till handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 23 b 20-055-606 
 
 
Bokslut drift 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Controller Rolf Särkimukka informerar om att boken nu stängts och analysarbetet kan påbörjas. 
Resultatet ser ut att landa på ett överskott om ca 7 mnkr. Bokslutsberedning sker den 15 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 23 c  20-066-606 
 
 
Bokslut investeringar 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga bokslutet med godkännande till handlingarna, 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att undersöka till vilken instans medel för 
 utemiljöer/skolgårdar ska överföras. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger ”Bokslut investeringar 2020”, daterad 2021-02-19, av vilken följande framgår: 
 
Avslutade investeringar 
 
Totalt har investeringar för 15 069 tkr avslutats som tillsammans redovisar ett överskott på 353 tkr  
mot budget. 
 
Tre riktade investeringsobjekt från kommunfullmäktige har avslutats; 
Luossavaara kök (budget 8 324 tkr): Avvikelse -73 tkr 
Bullerbyns förskolekök (budget 3 800 tkr): Avvikelse -1 063 tkr 
Konstinköp-18 (budget 100 tkr): Avvikelse -318 kr 
 
Underskotten har bokförts på driften år 2020. 
 
22 anpassningsobjekt (budget 3 198 kr) har avslutats. Projekten redovisar ett överskott på 1 490 tkr. Två 
av projekten var projektering gällande Jukkasjärvi skola och Triangelskolans trafikmiljö. Dessa har 
avslutats innan de påbörjats då projekteringar skall gå på driften. Överskotten har återförts till IV-10886 
Anpassningar 2020. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar om medlen på IV-10886 
Anpassningar 2020 blir överförda till år 2021. 
 
Pågående investeringar 
 
Sju riktade investeringsprojekt från kommunfullmäktige pågår fortsatt: 
Triangelskolan anpassning: budget 5 000 tkr och utfall 194 tkr 
Nytt bibliotek: budget 3 000 tkr och utfall 0 tkr 
Triangelskolans nätverk: budget 685 tkr och utfall 0 tkr 
Utemiljö Luossavaaraskolan: budget 500 tkr och utfall 0 tkr 
Utemiljö Bergaskolan: budget 500 tkr och utfall 0 tkr 
Garantiavsättning Bergkristallens förskola: budget 170 tkr och utfall 52 tkr 
Kirunastipendiat-20: budget 40 tkr och utfall 0 tkr. 
 
13 anpassningsprojekt (budget 3 684 tkr) pågår fortsatt. Projekten redovisar per dags dato kostnader på 
2 052 tkr. 
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§ 23 c fortsättning 
 
 
Behandling av ärende 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 19 c beslutar att uppdra åt kultur- och 
utbildningsförvaltningen att till nämndsammanträdet den 4 mars återkomma med en skriftlig 
redovisning. 
 
Vid dagens nämndsammanträde föreslår kultur- och utbildningsförvaltningen att hittills onyttjade 
medel för utemiljö vid skolor överförs till den instans som har hand om alla skolgårdar för att förenkla 
hanteringen. Det är oklart vilken denna instans är så det behöver utredas innan överföring av medel 
görs.  
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga bokslutet med godkännande till handlingarna, 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att undersöka till vilken instans medel för 
 utemiljöer/skolgårdar ska överföras. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 24 20-900-606 
 
 
Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att finansiera digitaliseringen av bildarkivet på annat sätt, 
 
att revidera kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2021-01-21 § 3 a med följande 

budgetminskningar (angivna i tkr): 
 
Vittangi skola vårterminen 2021 1 500 

 Internhyra 1 000 
 Central rehabilitering 1 000 
 Interna skolskjutsar -950 
 Externa skolskjutsar 950 
 0,67 tjänst rektor 580 
 Utbildning, friskvård 500 
 Förvaltningschef, förbrukning 500 
 0,58 tjänst skolsköterska 416 
 0,83 tjänst handläggare centralt kansli 396 
 Stadsbiblioteket 250 
 0,42 tjänst Verksamhetsservice 210 
 Verksamhetsledare Resursteamet 200 
 Förskoleavgifter 200 
 Föreningslönebidrag 200 
 Arbetskläder 100 
 SUMMA: 7 052 

 
 
Beskrivning av ärende 
 
Förvaltningen föreslår att den generella ramminskning enligt kultur- och utbildningsnämnden (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.  
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§ 24 fortsättning 
 
 
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. 
 
 

Skrivelser 
 
Driftbudget 2021 med tillhörande missiv, 2020-12-09 
Ramjustering och koefficienter förskola, 2021-01-11 
Förslag på alternativ med öppettider och kostnader till Nattis, 2021-01-11 
Reviderad Driftbudget 2021, 2021-02-26 
 
 
Bakgrund 
 
Enligt förvaltningens förslag till januarinämnden 2021 så fanns det ett överskott på 4 049 tkr på 
balanskostnadsstället KUN Oförutsedda. 
 
Efter att lönerevision 2020 (kommun, fristående alternativ och Sameskolan) och nämndbeslutet från 
januari 2021 var utlagda återstod ett överskott på 765 tkr på balanskostnadsstället KUN Oförutsedda. 
 
Efter att barn- och elevavstämningen är gjord i kommunala verksamheter var det ett underskott på 5 025 
tkr på balanskostnadsstället KUN Oförutsedda. 
 
Barn- och elevavstämningen i de kommunala verksamheterna februari 2021: 
Förskola: Ökade kostnader med 8 459 tkr  
(+ 49 barn 1-2 år heltid, +3 barn 1-2 år deltid, +17 barn 3-6 år heltid och -7 barn 3-6 år deltid) 
Förskoleklass: Minskade kostnader med 256 tkr (-2 elever) 
Fritidshem: Minskade kostnader med 1 869 tkr (-104 elever) 
Summa: 6 182 kr 
 
Efter att barn- och elevavstämningen är gjorda i fristående alternativ och Sameskolan är det ett underskott 
på 6 887 tkr på balanskostnadsstället KUN Oförutsedda. 
 
Efter föreslagna åtgärder på 7 052 tkr återstår ett överskott på 165 tkr för KUN Oförutsedda. 
 
Föreliggande förslag är upprättad i enlighet med kommunallagen 8 kap. 4 §. Intäkterna överstiger 
kostnaderna i föreliggande budgetförslag. 
 
 
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.   
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§ 24 fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17 § 172 b beslutar att hänskjuta beslut till kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Arbetsutskottet 2021-01-11 § 3 a beslutar att ärendet behandlas vid kultur- och utbildningsnämnden  
2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 3 a beslutar  
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag i skrivelse ”Förslag driftbudget 2021”  

med följande förändringar:  
   

• Medel om 500 tkr + 456 tkr överförs från KUN Oförutsedda till Nattis/Sena kvällar. 
• Budget Moduler Berga 959 tkr tas bort. Medel om 959 tkr överförs till KUN Oförutsedda. 
• Budget Moduler Jukkas 959 tkr tas bort. Medel om 959 tkr överförs till KUN Oförutsedda. 
• Budget rektor 437 tkr tas bort. Medel om 437 tkr överförs till KUN Oförutsedda. 
• Kulturskolans ramjustering om 222 tkr tas bort utan att motsvarande besparing görs i  

Kulturskolans organisation. Nämnden prioriterar att nuvarande budget för två danslärare 
bibehålls. Den borttagna ramjusteringen finansieras med överföring från  
KUN Oförutsedda till Kulturskolan. 

• Koefficienten för personal i förskolan utökas med 0,005 gentemot förvaltningens förslag  
och finansieras med överföring från KUN Oförutsedda.  

 
att  köpstoppet upphävs från och med att protokollet vunnit laga kraft, med uppmaning om att 

iaktta försiktighet vid inköp.  
 
att  uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att redovisa resultatet av Chefoskopet vid 

kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-04. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 20 beslutar att uppdra åt kultur- och 
utbildningsförvaltningen att till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 mars ta fram  
förslag på ytterligare budgetminskningar motsvarande 2 mnkr. 
 
Vid dagens nämndsammanträde föreligger skrivelse ”Driftbudget 2021”, daterad 2021-02-26, av vilken 
framgår förvaltningens förslag att revidera kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2021-01-21 § 3 a 
med följande budgetminskningar (angivna i tkr): 
 
 Vittangi skola vårterminen 2021 1 500 

 Internhyra 1 000 
 Central rehabilitering 1 000 
 Interna skolskjutsar -950 
 Externa skolskjutsar 950 
 0,67 tjänst rektor 580 
 Utbildning, friskvård 500 
 Förvaltningschef, förbrukning 500 
 0,58 tjänst skolsköterska 416 
 0,83 tjänst handläggare centralt kansli 396 
 Stadsbiblioteket 250 
 0,42 tjänst Verksamhetsservice 210 
 Verksamhetsledare Resursteamet 200 

 Förskoleavgifter 200  
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§ 24 fortsättning 
 
 

 Föreningslönebidrag 200 
 Arbetskläder 100 
 SUMMA: 7 052 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att finansiera digitaliseringen av bildarkivet på annat sätt, 
 
att bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till budgetminskningar enligt skrivelse 

”Driftbudget 2021”, daterad 2021-02-26, 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 25 a 20-1059-606 
 
 
Förslag - Resursfördelning fria alternativ och Sameskolan 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta ”Resursfördelning fria alternativ och Sameskolan år 2021”, daterad 2020-11-24. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ”Resursfördelning fria alternativ och Sameskolan år 2021” daterad 2020-11-24, 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 2020-12-03 beslutar att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17 beslutar att hänskjuta beslut till kultur- och utbildnings-
nämnden 2021-01-21. 
 
Arbetsutskottet 2021-01-11 beslutar att hänskjuta beslut till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 4 a beslutar att återremittera ärendet till kultur- och 
utbildningsförvaltningen eftersom det saknats underlag innan sammanträdet. 
 
Arbetsutskottet 2021-02-18 § 21 a beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att 
återkomma med beslutsunderlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta ”Resursfördelning fria alternativ och Sameskolan år 2021”, daterad 2020-11-24. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
________  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
14 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 b 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Fjällbjörken ekonomisk förening enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening -Grundbelopp år 2021”,  
daterad 2021-02-15. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening - Grundbelopp år 2021” och skrivelse 
”Friskolebidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening -Grundbelopp år 2021” daterade 2021-02-15, vilka 
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. 
 
Förändringar mot tidigare år i den kommunala driftbudgeten år 2021: 

• Centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr 
• Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr 
• Personal Kiruna förskolekök utökas med 462 tkr 
• Förskolekökens ramjustering på 223 tkr tas bort 
• Verksamhetsledare för Resursteamet 450 tkr tillkommer 
• Expedition, ledningsresurs utökas med 137 tkr 

 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 3 a-b beslutar att anta kultur- och utbildnings-
förvaltningens förslag att ramjustering KUN 2018-01-25 § 186 c avseende förskolan tas bort och att 
personalkoefficienterna i förskolans personal- och förbrukningsbudget minskas istället i motsvarande 
grad med den skillnaden att koefficienten för personal i förskolan utökas med 0,005 gentemot 
förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Fjällbjörken ekonomisk förening enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening -Grundbelopp år 2021”,  
daterad 2021-02-15. 

 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 124 b föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Fjällbjörken Ekonomisk förening enligt 
skrivelse ”Friskolebidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening -Grundbelopp år 2021 dt 2020-11-24”.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17 § 173 b beslutar att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av 
bidraget till Fjällbjörken enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 b. Detta för att säkra likviditeten för de fria 
alternativen och Sameskolstyrelsen eftersom enskilda beslut om resursfördelning för fria alternativ och 
Sameskolan 2021 hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
15 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 b fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 4 b föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att 2021-02-28 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Fjällbjörken ekonomisk 
förening enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 b.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 4 b beslutar att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av 
bidraget till Fjällbjörken Ekonomisk förening enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 b. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 21 b beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Fjällbjörken ekonomisk förening enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening -Grundbelopp år 2021”,  
daterad 2021-02-15. 

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



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
16 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 c 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Fyrklövern ekonomisk förening - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Fyrklöverns ekonomiska förening enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Fyrklöverns ekonomiska förening - Grundbelopp år 2021”, 
daterad 2021-02-15. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Fyrklöverns ekonomiska förening - Grundbelopp år 2021” och skrivelse 
”Friskolebidrag till Fyrklövern ekonomisk förening -Grundbelopp år 2021” daterade 2021-02-15, vilka 
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. 
 
Förändringar mot tidigare år i den kommunala driftbudgeten år 2021: 

• Centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr 
• Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr 
• Personal Kiruna förskolekök utökas med 462 tkr 
• Förskolekökens ramjustering på 223 tkr tas bort 
• Verksamhetsledare för Resursteamet 450 tkr tillkommer 
• Expedition, ledningsresurs utökas med 137 tkr 

 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 3 a-b beslutar att anta kultur- och utbildnings-
förvaltningens förslag att ramjustering KUN 2018-01-25 § 186 c avseende förskolan tas bort och att 
personalkoefficienterna i förskolans personal- och förbrukningsbudget minskas istället i motsvarande 
grad med den skillnaden att koefficienten för personal i förskolan utökas med 0,005 gentemot 
förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Fyrklöverns ekonomiska förening enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Fyrklöverns ekonomiska förening -Grundbelopp år 2021”, 
daterad 2021-02-15. 

 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 124 c föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Fyrklöverns ekonomiska förening enligt 
skrivelse ”Friskolebidrag till Fyrklöverns ekonomiska förening – Grundbelopp år 2021”, daterad  
2020-11-24. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-17 § 173 c att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av 
bidraget till Fyrklövern enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 c. Detta för att säkra likviditeten för de fria 
alternativen och Sameskolstyrelsen eftersom enskilda beslut om resursfördelning för fria alternativ och 
Sameskolan 2021 hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21.  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
17 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 c fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 4 c föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att 2021-02-28 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Fyrklöverns ekonomiska 
förening enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 c.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 4 c beslutar att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av 
bidraget till Fyrklöverns ekonomiska förening enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 c. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 21 c beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Fyrklöverns ekonomiska förening enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Fyrklöverns ekonomiska förening - Grundbelopp år 2021”, 
daterad 2021-02-15. 

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



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
18 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 d 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Kangos kultur- och ekologiska - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Kangos kultur- och ekologiskola enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiskola - Grundbelopp år 2021” 
daterad 2021-02-15. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Kangos kultur- och ekologiskola - Grundbelopp år 2021” och skrivelse 
”Friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiska -Grundbelopp år 2021” daterade 2021-02-15, vilka 
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. 
 
Förändringar mot tidigare år i den kommunala driftbudgeten år 2021: 

• Centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr 
• Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr 
• Personal Kiruna förskolekök utökas med 462 tkr 
• Förskolekökens ramjustering på 223 tkr tas bort 
• Verksamhetsledare för Resursteamet 450 tkr tillkommer 
• Expedition, ledningsresurs utökas med 137 tkr 
• Högalidskolans kök utökas med 128 tkr 
• Högalidskolan årskurs 7-9 utökas med 372 tkr 

 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 3 a-b beslutar att anta kultur- och utbildnings-
förvaltningens förslag att ramjustering KUN 2018-01-25 § 186 c avseende förskolan tas bort och att 
personalkoefficienterna i förskolans personal- och förbrukningsbudget minskas istället i motsvarande 
grad med den skillnaden att koefficienten för personal i förskolan utökas med 0,005 gentemot 
förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Kangos kultur- och ekologiskola enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiskola - Grundbelopp år 2021” 
daterad 2021-02-15. 

  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
19 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 d fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 124 d föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Kangos kultur och ekologiska enligt 
skrivelse ”Friskolebidrag till Kangos kultur och ekologiska -Grundbelopp år 2021” daterad 2020-11-24. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-12-17 § 173 d att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av 
bidraget till Kangos kultur och ekologiska enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 d. Detta för att säkra 
likviditeten för de fria alternativen och Sameskolstyrelsen eftersom enskilda beslut om resursfördelning 
för fria alternativ och Sameskolan 2021 hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 4 d föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att 2021-02-28 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Kangos kultur och ekologiska 
enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 d.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 4 d beslutar att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av 
bidraget till Kangos kultur och ekologiska enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 d. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 21 d beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Kangos kultur- och ekologiskola enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiskola - Grundbelopp år 2021” 
daterad 2021-02-15. 

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



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
20 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 e 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till I Ur och Skur Myggan - Grundbelopp år 2021 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan 

ekonomisk förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur 
Myggan ekonomisk förening - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan ekonomisk förening - 
Grundbelopp år 2021” och skrivelse ” Friskolebidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan 
ekonomiska förening -Grundbelopp år 2021” daterade 2021-02-15, vilka 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. 
 
Förändringar mot tidigare år i den kommunala driftbudgeten år 2021: 

• Centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr 
• Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr 
• Personal Kiruna förskolekök utökas med 462 tkr 
• Förskolekökens ramjustering på 223 tkr tas bort 
• Verksamhetsledare för Resursteamet 450 tkr tillkommer 
• Expedition, ledningsresurs utökas med 137 tkr 

 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 3 a-b beslutar att anta kultur- och utbildnings-
förvaltningens förslag att ramjustering KUN 2018-01-25 § 186 c avseende förskolan tas bort och att 
personalkoefficienterna i förskolans personal- och förbrukningsbudget minskas istället i motsvarande 
grad med den skillnaden att koefficienten för personal i förskolan utökas med 0,005 gentemot 
förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan 

ekonomisk förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur 
Myggan ekonomisk förening - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
21 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 e fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 124 e föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att anta 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 2021” daterad 2020-11-24. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-17 § 173 e 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. Detta för att säkra likviditeten 
för de fria alternativen och Sameskolstyrelsen eftersom enskilda beslut om resursfördelning för fria 
alternativ och Sameskolan 2021 hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 4 e föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att 2021-02-28 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till I Ur och Skur Myggan enligt 
Grundbelopp 2020-03-19 § 24 e.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 4 e beslutar att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av 
bidraget till I Ur och Skur Myggan enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 e. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 21 e beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan 

ekonomisk förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur 
Myggan ekonomisk förening - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

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



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
22 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 f 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska förening - Grundbelopp  

 år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska 

förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska 
förening - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska förening - Grundbelopp år 
2021” och skrivelse ”Friskolebidrag till Föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska förening -
Grundbelopp år 2021” daterade 2021-02-15, vilka controller Rolf Särkimukka föredrar. 
Resursfördelningen gäller för fristående alternativ och Sameskolan 1-16 år inom kultur-och utbildnings-
nämnden 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. 
 
Förändringar mot tidigare år i den kommunala driftbudgeten år 2021: 

• Centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr 
• Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr 
• Personal Kiruna förskolekök utökas med 462 tkr 
• Förskolekökens ramjustering på 223 tkr tas bort 
• Verksamhetsledare för Resursteamet 450 tkr tillkommer 
• Expedition, ledningsresurs utökas med 137 tkr 

 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 3 a-b beslutar att anta kultur- och utbildnings-
förvaltningens förslag att ramjustering KUN 2018-01-25 § 186 c avseende förskolan tas bort och att 
personalkoefficienterna i förskolans personal- och förbrukningsbudget minskas istället i motsvarande 
grad med den skillnaden att koefficienten för personal i förskolan utökas med 0,005 gentemot 
förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska 

förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska 
förening - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
23 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 f fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 124 f föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden att anta 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” daterad 2020-11-24. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-17 § 173 f att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av 
bidraget till Noa’s Ark enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 f. Detta för att säkra likviditeten för de fria 
alternativen och Sameskolstyrelsen eftersom enskilda beslut om resursfördelning för fria alternativ och 
Sameskolan 2021 hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 4 f föreslår kultur- och utbildnings-nämnden 
besluta att 2021-02-28 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Föräldrakooperativet Noa’s Ark 
ekonomiska förening enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 f.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 4 f beslutar att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av 
bidraget till Föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska förening enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 f. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 21 f beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska 

förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska 
förening - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

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



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
24 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 g 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Sameskolstyrelsen enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp år 2021” och skrivelse ” Friskolebidrag 
till Sameskolstyrelsen -Grundbelopp år 2021” daterade 2021-02-15, vilka 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. 
 
Förändringar mot tidigare år i den kommunala driftbudgeten år 2021: 

• Centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr 
• Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr 
• Personal Kiruna förskolekök utökas med 462 tkr 
• Förskolekökens ramjustering på 223 tkr tas bort 
• Verksamhetsledare för Resursteamet 450 tkr tillkommer 
• Expedition, ledningsresurs utökas med 137 tkr 
• Högalidskolans kök utökas med 128 tkr 
• Högalidskolan årskurs 7-9 utökas med 372 tkr 

 
Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) 2021-01-21 § 3 a-b beslutar att anta kultur- och utbildnings-
förvaltningens förslag att ramjustering KUN 2018-01-25 § 186 c omfördelas till specifika ramjusteringar. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 3 a-b beslutar att personalkoefficienterna i förskolans 
personal- och förbrukningsbudget minskas med motsvarande grad som beslut i KUN 2018-01-25 § 186 c 
gör gällande med skillnaden att koefficienten för personal i förskolan utökas med 0,005 gentemot 
förvaltningens förslag ”Driftbudget 2021” med tillhörande missiv, daterade 2020-12-09. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Sameskolstyrelsen enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 
 
 
 
  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
25 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 g fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 124 g föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Sameskolstyrelsen enligt skrivelse  
”Friskolebidrag till Sameskolstyrelsen enligt -Grundbelopp år 2021” daterad 2020-11-24. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-17 § 173 g att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av 
bidraget till Sameskolstyrelsen enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 g. Detta för att säkra likviditeten för 
de fria alternativen och Sameskolstyrelsen eftersom enskilda beslut om resursfördelning för fria alternativ 
och Sameskolan 2021 hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 4 g föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att 2021-02-28 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Sameskolstyrelsen enligt 
Grundbelopp 2020-03-19 § 24 g. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 4 g beslutar att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av 
bidraget till Sameskolstyrelsen enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 g. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 21 g beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Sameskolstyrelsen enligt skrivelse 

”Friskolebidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp år 2021” Daterad 2021-02-15. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
________  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
26 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 h 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Ströms Slott AB enligt - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Ströms Slott AB enligt skrivelse ”Friskolebidrag 

till Ströms Slott AB - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Ströms Slott AB - Grundbelopp år 2021” och skrivelse ”Friskolebidrag till 
Ströms Slott AB -Grundbelopp år 2021” daterade 2021-02-15, vilka controller Rolf Särkimukka föredrar. 
Resursfördelningen gäller för fristående alternativ och Sameskolan 1-16 år inom kultur-och utbildnings-
nämnden 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. 
 
Förändringar mot tidigare år i den kommunala driftbudgeten år 2021: 

• Centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Ströms Slott AB enligt skrivelse ”Friskolebidrag 

till Ströms Slott AB - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 124 h föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Ströms Slott AB enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till Ströms Slott AB enligt -Grundbelopp år 2021” daterad 2020-11-24.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-17 § 173 h att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av 
bidraget till Ströms Slott AB enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 h. Detta för att säkra likviditeten för de  
fria alternativen och Sameskolstyrelsen eftersom enskilda beslut om resursfördelning för fria alternativ 
och Sameskolan 2021 hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 4 h föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att 2021-02-28 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Ströms Slott AB enligt 
Grundbelopp 2020-03-19 § 24 h.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 4 h beslutar att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av 
bidraget till Ströms Slott AB enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 h. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 21 h beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
27 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 h fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Ströms Slott AB enligt skrivelse ”Friskolebidrag 

till Ströms Slott AB - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
________  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
28 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 i 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Uterummet i Kiruna AB -Thoren Framtid AB - ThorenGruppen AB - 

 Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Uterummet i Kiruna AB - Thoren Framtid AB - 

ThorenGruppen AB enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Uterummet i Kiruna AB - Thoren 
Framtid AB - ThorenGruppen AB - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Uterummet i Kiruna AB - Thoren Framtid AB - ThorenGruppen AB - 
Grundbelopp år 2021” och skrivelse ”Friskolebidrag till Uterummet i Kiruna AB - Thoren Framtid AB - 
ThorenGruppen AB - Grundbelopp år 2021” daterade 2021-02-15, vilka 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. 
 
Förändringar mot tidigare år i den kommunala driftbudgeten år 2021: 

• Centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr 
• Verksamhetsledare för Resursteamet 450 tkr tillkommer 
• Expedition, ledningsresurs utökas med 137 tkr 
• Högalidskolans kök utökas med 128 tkr 
• Högalidskolan årskurs 7-9 utökas med 372 tkr 

 
Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) 2021-01-21 § 3 a-b beslutar att anta kultur- och utbildnings-
förvaltningens förslag att ramjustering KUN 2018-01-25 § 186 c omfördelas till specifika ramjusteringar. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Uterummet i Kiruna AB - Thoren Framtid AB - 

ThorenGruppen AB enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Uterummet i Kiruna AB - Thoren 
Framtid AB - ThorenGruppen AB - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 124 i föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till ThorenGruppen AB enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till ThorenGruppen AB enligt -Grundbelopp år 2021” daterad 2020-11-24. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-17 § 173 i att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av 
bidraget till ThorenGruppen AB enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 i. Detta för att säkra likviditeten för  
de fria alternativen och Sameskolstyrelsen eftersom enskilda beslut om resursfördelning för fria alternativ 
och Sameskolan 2021 hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 4 i föreslår kultur- och utbildnings-nämnden 
besluta att 2021-02-28 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till ThorenGruppen AB enligt Grundbelopp 
2020-03-19 § 24 i.   



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
29 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 i fortsättning 
 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 4 i beslutar att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av 
bidraget till ThorenGruppen AB enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 i. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 21 i beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Uterummet i Kiruna AB - Thoren Framtid AB - 

ThorenGruppen AB enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Uterummet i Kiruna AB - Thoren 
Framtid AB - ThorenGruppen AB - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

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



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
30 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 j 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Vargen i Kiruna AB -Thoren Framtid AB - ThorenGruppen AB - 

 Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Vargen i Kiruna AB - Thoren Framtid AB - 

ThorenGruppen AB enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB - Thoren Framtid 
AB - ThorenGruppen AB - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Vargen i Kiruna AB - Thoren Framtid AB - ThorenGruppen AB - 
Grundbelopp år 2021” och skrivelse ”Friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB - Thoren Framtid AB - 
ThorenGruppen AB - Grundbelopp år 2021” daterade 2021-02-15, vilka 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. 
 
Förändringar mot tidigare år i den kommunala driftbudgeten år 2021: 

• Centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr 
• Verksamhetsledare för Resursteamet 450 tkr tillkommer 
• Expedition, ledningsresurs utökas med 137 tkr 
• Högalidskolans kök utökas med 128 tkr 
• Högalidskolan årskurs 7-9 utökas med 372 tkr 

 
Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) 2021-01-21 § 3 a-b beslutar att anta kultur- och utbildnings-
förvaltningens förslag att ramjustering KUN 2018-01-25 § 186 c omfördelas till specifika ramjusteringar. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Vargen i Kiruna AB - Thoren Framtid AB - 

ThorenGruppen AB enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB - Thoren Framtid 
AB - ThorenGruppen AB - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 124 i föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till ThorenGruppen AB enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till ThorenGruppen AB enligt -Grundbelopp år 2021” daterad 2020-11-24. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-17 § 173 i att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % av 
bidraget till ThorenGruppen AB enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 i. Detta för att säkra likviditeten för  
de fria alternativen och Sameskolstyrelsen eftersom enskilda beslut om resursfördelning för fria alternativ 
och Sameskolan 2021 hänskjuts till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 4 i föreslår kultur- och utbildnings-nämnden 
besluta att 2021-02-28 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till ThorenGruppen AB enligt Grundbelopp 
2020-03-19 § 24 i.   



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
31 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 25 j fortsättning 
 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 4 i beslutar att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av 
bidraget till ThorenGruppen AB enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 i. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 21 i beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Vargen i Kiruna AB - Thoren Framtid AB - 

ThorenGruppen AB enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB - Thoren Framtid 
AB - ThorenGruppen AB - Grundbelopp år 2021” daterad 2021-02-15. 

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



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
32 av 68 

 

 

 
 
 
 
 
§ 26 a 21-046-606 
 
 
Förslag – Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2021 
Skolkök Bergaskolan/Triangelskolan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  av Kiruna kommunfullmäktige anhålla om att flytta 9500 tkr av kultur- och utbildnings-

nämndens investeringsbudget från år 2022 till år 2021 i syfte att påbörja projekt Triangel-
skolans kök år 2021, 

 
att  förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Anhållan om att flytta 9 500 tkr av kultur- och utbildningsnämndens investerings-
medel från år 2022 till år 2021 i syfte att påbörja projekt Triangelskolans kök” daterad 2021-02-15. 
 
Ombyggnad av Triangelskolans skolkök (och även Bergaskolans skolkök) föranleds av stadsutvecklingen. I 
och med stadsutvecklingen så måste de skolkök som blir kvar i gamla Kiruna C byggas om för mottagning 
av kyld mat från Jägarköket eftersom nuvarande gymnasieskola, varifrån varm mat skickas ut idag till alla 
skolor i Kiruna C, ska rivas. Det finns ingen möjlighet till servering när nuvarande gymnasieskola stänger 
och lunchen ska levereras från Jägarköket istället. Då måste köken vara ombyggda för mottagning av kyld 
mat. Kunskapsstadens kök har inte planerats för att leverera mat till befintliga grundskolor. 
 
Förutom detta så är dessa kök i stort behov av helrenovering för att de är slitna. Köken är prioriterade 
enligt måltidsutredningen beslutad av kommunfullmäktige 2013-09-23 § 96. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige flyttar 9 500 tkr från år 2022 till år 2021 för ombyggnation 
och helrenovering av Triangelskolans kök. 
 
Anledningen till att påskynda ombyggnationen av Triangelskolans kök är den kommande grundskole-
strukturförändringen som genomförs till hösten som gör att det blir hårdare belastning med fler elever  
i de lägre årskurserna (vilket innebär betydligt fler mellanmål förutom fler elever till skollunchen) och 
därmed en omöjlig arbetsmiljösituation i köket. 
 
Ett annat skäl är att det inte är rimligt att bygga om två kök samma år (d.v.s. år 2022 enligt investerings-
planen). Vid en helrenovering stängs köket och vi måste organisera om vår verksamhet så att eleverna 
fortfarande kan erbjudas sin lagstadgade skollunch, vilket kräver mycket omorganisering, transporter och 
annan logistik. Detta är inte görligt för två skolor samtidigt. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att 9 500 tkr av Kiruna kommunfullmäktige 2020-10-19--20 
§ 128 investeringsbudget för kultur- och utbildningsnämnden flyttas från år 2022 till år 2021 i syfte att 
påbörja projekt Triangelskolans kök år 2021 och att förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut. 
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§ 26 a fortsättning 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 22 a föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta att av Kiruna kommunfullmäktige anhålla om att flytta 9 500 tkr av kultur- och 
utbildningsnämndens investeringsbudget från år 2022 till år 2021 i syfte att påbörja projekt 
Triangelskolans kök år 2021, samt att förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att av Kiruna kommunfullmäktige anhålla om att flytta 9500 tkr av kultur- och utbildnings-

nämndens investeringsbudget från år 2022 till år 2021 i syfte att påbörja projekt Triangel-
skolans kök år 2021, 

 
att  förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 26 b 21-046-606 
 
 
Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2021 
Anpassningar - Jägarköket - Kokgrytor 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 2 000 tkr omfördelas från KUN Anpassning till Jägarköket Grytor under förutsättning att 

kommunfullmäktige för över kvarvarande anpassningsmedel från år 2020 till år 2021. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Äskande investeringsmedel” daterad 2021-02-04. 
 
Jägarköket är ett av kommunens känsligaste kök eftersom vi tillagar och skickar mat till sjukhus, särskilt 
boende och till hemmaboende pensionärer. De medborgare som är de sjukaste och svagaste har stort 
behov av kommunalservice i form av måltider från oss. Jägarköket avlastar andra kök vid vattenskador 
och reparationer. 2023 ökar produktionen i detta kök. 
 
Hyresavtalet är utformat så att LKAB Fastigheter ansvarar för byggnadens stomme utvändiga ytskikt och 
tekniska system så som ventilation, kyla, värme och dylikt. Kommunen ansvarar för storköksutrustningen, 
invändiga ytskikt, dörrar och dylikt. 
 
Idag finns inga resurser avsatta för förebyggande underhåll, utan reparation sker när något går sönder 
eller påtalas vid tillsyner. En viktig och kostsam del är reinvestering i ny storköksutrustning.  
 
Ett tecken på eftersatt underhåll är de anmärkningar som noterades vid livsmedelsrevisionen utförd av 
Kiruna kommuns livsmedelsinspektörer 2020-09-29 med följande avvikelser: fuktfläckar på takplattor, 
sprickor i golv i varuintag och runt nästan samtliga väggar, ytskikt väggar slitage, lossnad skyddslist, 
skadade trälister runt fönster och dörrar, missfärgat golv, hål i kakel och lossnat kakel. Skriftligt svar med 
tidsatt åtgärdsplan har krävts för att inte vite skall utgå. I samråd med fastighetsägaren LKAB Fastigheter 
har en skriftlig plan upprättats och renoveringen var planerad att påbörjas vecka 44 år 2020.  
 
Nytt hyresavtal upprättades som säkerställer att de invändiga ytskikten genomgår en ordentlig upprust-
ning i två steg, steg 1 och 2 genomförs vecka 10 år 2021. En fortsatt planering och kostnadsberäkning 
behöver genomföras för steg 3 och kommer att resultera i ytterligare förändringar av hyresavtalet med 
LKAB Fastigheter. 
 
I steg tre finns även behov av reinvestering i fem kokgrytor, grytorna är 27 år och har nått sin ekonomiska 
och tekniska livslängd. Det visar sig i ständigt återkommande kostsamma reparationer och till slut är det 
svårt att hitta reservdelar. Allvarliga störningar uppstår i leveranser till kökets kunder; sjukhus, äldre-
omsorg m.m. Att reinvestera i nya kokgrytor innebär även att produktionen kan ökas och arbetsmiljön 
förbättras. År 2023 ökar produktionen när samtliga gymnasieskolans utskick tillagas och utgår från 
Jägarköket. 
 
Fem nya kokgrytor är kostnadsberäknade till 2 000 tkr installerat och klart. Steg 3 och reinvesteringen i 
nya kokgrytor är beroende av varandra, förändring av golvbrunnar och fundament för grytorna bör göras 
innan nytt ytskikt läggs på golvet. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att 2 000 tkr omfördelas från KUN Anpassning till 
Jägarköket Grytor.  
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§ 26 b fortsättning 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 22 b beslutar uppdra åt kultur- och 
utbildningsförvaltningen att återkomma med ett skriftligt underlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att 2 000 tkr omfördelas från KUN Anpassning till Jägarköket Grytor under förutsättning att 

kommunfullmäktige för över kvarvarande anpassningsmedel från år 2020 till år 2021. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 26 c 21-046-606 
 
 
Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2021 
Anpassningar - Jökeln - Staket och persienner 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 250 tkr omfördelas från KUN Anpassning till nytt staket på Jökelns förskola, 
 
att 50 tkr omfördelas från KUN Anpassning till persienner på Jökelns förskola. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag till omföring av investeringsmedel från KUN Anpassning” daterad 2021-02-04. 
 
Jökelns förskola är en av kommunens större förskolor som har fyra avdelningar. De har behov av ett nytt 
och barnsäkert staket. Ett nytt staket kostar ca 250 tkr. I Dagsläget är staketet inte barnsäkert och barnen 
kan lätt klättra över och smita från förskolans gård. Framförallt vintertid då stora snöhögar förekommer 
vid snöröjning. Dessutom är olika delar av staketet runt förskolans gård trasigt, som på vissa ställen 
lutar/hänger ned mot marken. Staketet har fått skador och blivit påverkad av vinterns snöröjning och 
snömängd som gjort att staketet tryckts sönder. Även farliga spikar sticker ut från trästaketet, som innebär 
en skaderisk för barnen. Trästaketet är inte barnsäkert och är av äldre modell. Utifrån staketets nuvarande 
skick kan vi inte garantera barnens säkerhet, vilket också påverkar personalens psykosociala arbetsmiljö i 
form av stress och oro vid utevistelse. 
 
Det behövs 30 persienner till fönstren på Jökelns förskola, flertalet är trasig och större delen av förskolans 
fönster saknar helt persienner. De persienner som finns är inte heller barnsäkra. I dagsläget har de hängt 
upp frottélikande tyg i fönster där solljuset är som värst under sommartid. Solljuset är under dagen både 
störande och obehaglig för barn och personal. Lokalens inomhustemperatur har mätts upp till ca 30-32 
grader under de varma dagarna när solen legat på, vilket gör det nästintill omöjligt för barn och personal 
att vistas i lokalerna. Även under de varmaste sommardagarna behöver barn och personal ha tillgång till 
lokalerna som t.ex. när barnen behöver äta, vila och få en paus från solen då den är som varmast. 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för att se till att klimatet i arbetslokaler följer reglerna. Att kontrollera 
och åtgärda klimatet hör till det löpande skyddsarbetet på arbetsplatsen enligt föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att 250 tkr omfördelas från KUN Anpassning till nytt staket 
på Jökelns förskola och att 50 tkr omfördelas från KUN Anpassning till persienner på Jökelns förskola.  
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 22 c beslutar uppdra åt kultur- och 
utbildningsförvaltningen att återkomma med ett skriftligt underlag till nämndsammanträdet den 4 mars. 
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§ 26 c fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att 250 tkr omfördelas från KUN Anpassning till nytt staket på Jökelns förskola, 
 
att 50 tkr omfördelas från KUN Anpassning till persienner på Jökelns förskola. 
 
Kultur- och utbildninsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 26 d 21-046-606 
 
 
Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2021 
Kirunastipendiet 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 40 000 kr omfördelas från KUN Anpassning till inköp av konst från årets Kirunastipendiat. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”KUN Anpassning - Kirunastipendiet 2021 inköp konst” daterad 2021-02-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen anhåller om en sammantagen summa på 40 000 kr för inköp av 
konst från årets Kirunastipendiat 2021.  
 
Inom utlysning av Kirunastipendiet 2021, (vilket sker under december månad 2020) utfäster Kiruna 
kommun följande förmåner till aktuell Kirunastipendiat:  
 
”Stipendiebeloppet är 30 000 kr och kan sökas av i Sverige verksamma konstnärer. Dessutom köper 
Kiruna kommun konst av konstnären för 40 000 kr i samband med den s.k. stipendiatutställningen.  
…  
Under vistelsen i Kiruna ställer LKAB hyresfritt en lägenhet till förfogande. Konstnärer som erhållit 
Kirunastipendiet har därefter under sin livstid möjlighet, i mån av utrymme, till fri bostad i Kiruna.”  
 
Finalutställningen pågår under mars månad. Juryn sammanträder 25 mars för att överlägga och fastställa 
årets Kirunastipendiat. Under oktober månad återkommer stipendiaten med en egen utställning vilket 
möjliggör en visning av olika konstverk som kan vara aktuella för Kiruna kommun att köpa in till den 
gemensamma konstsamlingen. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att 40 000 kr omfördelas från KUN Anpassning till inköp av 
konst från årets Kirunastipendiat. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 22 d beslutar att ärendet utgår då det bereds 
i kulturutskottet. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-02-18 § 17 beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden att fördela 40 tkr från KUN Anpassning för inköp av konstverk från 2021 års 
Kirunastipendiat. 
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§ 26 d fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att 40 000 kr omfördelas från KUN Anpassning till inköp av konst från årets Kirunastipendiat. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 27 21-111-671 
 
 
Projektbidrag: Korpela Land - Konstfrämjandet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja Konstfrämjandet ett bidrag om sammantaget 60 000 kr under förutsättning att 

projektet kan genomföras och följa de rådande restriktioner som tillämpas i samband med 
Covid-19. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger presentation av ”Korpela Land” tillsammans med tillhörande bilaga ”Budget Korpela Land” 
daterade 2021-02-08 samt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-02-10. 
 
Konstfrämjandet Norrbotten har inkommit med en ansökan om projektbidrag kultur där föreningen 
anhåller om 60 tkr för att genomföra konstprojektet ”Korpela Land”. Projektet planeras att genomföras 
under 17 juli-14 augusti i industrihallen Jukkasjärvi Bandel 1:35 (gamla fiskodlingen) i Kiruna. Projektet 
utformas konceptuellt som ett museum där besökare erbjuds ta del av nyproducerade verk, texter om 
medverkande konstnärer samt verk, guidade visningar och en katalog om utställningen.  
 
Programverksamheten erbjuder även allmänheten, i samarbete med Lunds Universitet, ett teoretiskt 
seminarium som behandlar ämnet ”sekter”. En tillfällig museishop och kafé kommer även att finnas på 
plats inom Korpela Land. Utöver detta kommer besökare erbjudas en allomfattande performance som 
behandlar olika frågeställningar inom projektet och som genomförs med hjälp av lokalbefolkning vid 
upprepade tillfällen under utställningsperioden. Korpela Land är ett projekt som har stort fokus på den 
äldre befolkningen i Norrbotten med ursprung i Tornedalen och Malmfälten som var platserna där 
Korpelarörelsen var aktivt verksam, en grupp, som enligt arrangören, i dagens samhälle sällan står i 
centrum för konstnärliga projekt.  
 
Förvaltningen anser att projektet har en genomarbetad projektplan med många olika aktiviteter och 
upplevelser som riktar sig till en bred publik, där man tar god hänsyn till tillgänglighet och säkerhet i form 
av anpassningar och värdskap. Konstprojektet behandlar ett ämne som är utmanande att närma sig och 
förbereder sig genom ett utforskande arbetssätt. Sammantaget anser förvaltningen att projektet berikar 
Kiruna kommuns kulturliv och har ett stort konstnärligt och kulturhistoriskt värde som initierar till samtal 
och reflektion som ökar kunskapen kring företeelsen i ett vidare perspektiv.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  bevilja Konstfrämjandet ett bidrag om sammantaget 60 000kr under förutsättning att 

projektet kan genomföras och följa de rådande restriktioner som tillämpas i samband med 
Covid-19. 
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§ 27 fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-02-18 § 27 beslutar att ärendet föredras vid kultur- 
och utbildningsnämnden 2021-03-04 för beslut. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att bevilja Konstfrämjandet ett bidrag om sammantaget 60 000 kr under förutsättning att 

projektet kan genomföras och följa de rådande restriktioner som tillämpas i samband med 
Covid-19. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 28 21-119-628 
 
 
Förskoleplatser och platstillgång 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Det är idag 24 barn i kö med garantidatum 2021-06-30. 
2021-02-26 - 5 placeringserbjudanden till Bolags förskola - vid ev. nej-svar får ytterligare barn plats.  
2021-02-26 - finns inget ledigt utrymme på förskolorna förutom de 5 erbjudanden som ligger ute. 
 
Anpassningar av förskolan sker utifrån barnantal. Under 2019-2020 har därför tre avdelningar stått 
tomma då barnantalet minskat. Jökeln, Bolags förskola samt Backens förskola har under denna period 
haft en tom avdelning vardera. Den kösituation som nu redovisas med 24 barn som ska erbjudas plats 
fram till garantidatumet 2021-06-30 kräver att vi återöppnar avdelningar, och då företrädesvis på Jökeln 
och Bolags. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 23 beslutar att ärendet behandlas vid 
nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 29 21-121-603 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens åtgärdsplan 2021 för personalförsörjning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa åtgärdsplan för personalförsörjning i förskola, förskoleklass samt grundskola och 

fritidshem 2021. 
 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger ”Åtgärdsplan för personalförsörjning i förskola, förskoleklass samt grundskola och fritidshem 
2021”, daterad 2021-02-16.  
 
Åtgärdsplanen innehåller åtgärder som bedöms som angelägna att genomföra på kort sikt, det vill säga 
under 2021. Samtidigt förutsätter åtgärderna att de fortsätter över tid för att erhålla långsiktighet och 
bidra till en ökad måluppfyllnad.  
 
Åtgärder och insatser inom områdena lönebildning, arbetsvillkor samt personal och kompetensförsörjning 
utgör fokus i åtgärdsplanen. Målgrupper har vidare definierats och är därvid både föremål för insatser, 
d.v.s. den som åtgärden vänder sig till, såväl som orsak till insats, d.v.s. den som motiverar åtgärden.  
 
 
Bakgrund  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade i april 2016 att en handlingsplan för rekrytering och 
kompetensförsörjning skulle upprättas. Planen skall redovisa förslag till åtgärder och insatser för att 
åstadkomma en utvecklad bemanning för att säkerställa barn och elevers rätt till utbildning i enlighet  
med skollag och läroplaner.  
 
Uppdraget har genomförts av förvaltningsledning samt kommunens informations- och personalavdelning-
ar. Upprättat underlag har kontinuerligt delgivits förvaltningens chefer och rektorer samt representanter 
för lärarnas arbetstagarorganisationer för erhållande av delaktighet och synpunkter. Vid kultur- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2017-04-20 bereddes underlaget av nämndens ledamöter. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 24 föreslår kultur- och utbildningsnämnden 
besluta att fastställa åtgärdsplan för personalförsörjning i förskola, förskoleklass samt grundskola och 
fritidshem 2021. 
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§ 29 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att fastställa åtgärdsplan för personalförsörjning i förskola, förskoleklass samt grundskola och 

fritidshem 2021. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 30 19-122-600 
 
 
Dela värld - Chefoskopet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att ta fram statistik på elevantal, lärarantal och 

rektorsantal samt jämförande siffror från andra kommuner, 
 
att i övrigt lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid föredrar i ärendet, utifrån föreliggande bildspel, bland annat följande: 
Bakgrunden till arbetet med Chefoskopet var att rektorerna signalerade om stress och hög arbets-
belastning, att sjuktalen var höga och rehabiliteringsarbetet eftersatt samt att ekonomin var dålig.  
I arbetet med Chefoskopet har tre kartläggningar gjorts, vilka presenteras nedan. 
 
Kartläggning 1; Krav och resurser 
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§ 30 fortsättning 
 
 
Analys av kartläggning 1 - Ogynnsam situation: 
 

• De variabler som sticker ut är resursbrist och logistikkonflikt bland kraven, och stöd från 
ledningen. Det innebär att de som svarat på enkätfrågorna anser att man har otillräckliga resurser i 
organisationen. 
 

• De uppfattar även att det finns motstridiga krav bland arbetsuppgifterna, kanske handlar det om 
oskäliga arbetsuppgifter - sådant de gör men som egentligen inte hör till deras uppdrag - eller att 
de har svårt att hinna med sina uppgifter. 
 

• Cheferna anser att de inte har en övergripande ledning som förstår deras verksamhet och att de 
inte kan diskutera problem. 
 

• I den här situationen är det viktigt att tänka på att kombinationen av höga värden i resursbrister 
och logikkonflikter låga värden i stöd från ledningen är särskilt anmärkningsvärt. 
 

• Det finns obalans mellan krav och resurser som skapar dåliga förutsättningar för cheferna. 
 
 
Kartläggning 2; Arbetstidens fördelning 
 
 Förskola Grundskola 
Budget/administration  17,0 %  22,1 % 
Personal 34,8 %  23,9 % 
Verksamhet 30,0 %  38,1 % 
Övrigt 18,2 %  15,9 % 
 
 
Kartläggning 2; Tidens fördelas mellan: 
 
 Förskola Grundskola 
Egen personal  42,2 %  29,5 % 
Chefskollegor  12,2 %  10,7 % 
Stödfunktioner  3,0 %  5,9 % 
Tjänstemottagare  5,0 %  22,7 % 
Ostörd tid  15,5 %  11,8 % 
Övrigt  21,9 %  18,8 % 
Egen chef  0,2 %  0,6 % 
 
 
Kartläggning 2; Arbetet utförs på dessa platser: 
 
 Förskola Grundskola 
I möten  39,9 %  48,6 % 
Vid dator  34,1 %  29,1 % 
Ute i verksamhet  16,0 %  18,6 % 
Förflyttning  10,0 %  3,8 % 
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§ 30 fortsättning 
 
 
Sammanfattning kartläggning 2: 
 
Förskola   Grundskola 
 

Oskäliga arbetsuppgifter 
Fastighetsfrågor Fastighetsfrågor 
IT IT-system 
Inköp/beställning Vikarieanskaffning 
Transport Utanför professionen 
 
 Konsekvenser 
Konsekvenser 
Pedagogiskt ledarskap Pedagogiskt ledarskap 
Observationer/verksamhet Skolutveckling 
Arbetsmiljö och hälsa Omvärldsbevakning/reflektion 
 Samverkan samhälle 
 
 
Arbeta mindre med eller se över, topp 3: 
 
Förskola Grundskola 
Fastighet Möten 
IT-stöd Stödfunktioner/utanför professionen 
Stödfunktioner/rutiner Fastighet 
 
 
Kartläggning 3: Kommunikationsvägar och stöd 
 
Stöd 
Finns det skillnader i stöd (förutsättningar) mellan grupperna? 
Delar ledning och verksamhetsnära chefer samma bild av stödet? 
 
Kommunikation 
Delar grupperna bild av hur kommunikationen fungerar? 
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§ 30 fortsättning 
 
 

 
 
 
Åtgärda och följa upp: 

• Handlingsplaner ska utarbetas 
• Åtgärder ska följas upp 

 
Processägare har ansvaret men vilka ska delta i arbetet? 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 23 beslutar att ärendet behandlas vid 
nämndsammanträdet den 4 mars. 
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§ 30 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Magnus Gustafsson (C) 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att ta fram statistik på elevantal, lärarantal och 

rektorsantal samt jämförande siffror från andra kommuner 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att i övrigt lägga rapporten till handlingarna. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Monica Sundberg (C), Rune Lans (C), Emma Taube (FI) 
och Lars-Jonas Kemi (SL). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Magnus Gustafssons och Annica Henelunds 
yrkanden. 
_______  
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§ 31 19-750-520 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens plan för hållbar energi 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att se över innehållet och språket i planen  

till nästa års revidering och  
 
att anta föreliggande revidering av kultur- och utbildningsnämndens plan för hållbar energi. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Plan för hållbar energi, kultur- och utbildningsförvaltningen” reviderad 2021-02-16. 
 
Planen för hållbar energi upprättades 2016-07-07 och antogs 2016-09-22, § 116. Därefter revideras planen 
årligen. Årets revidering innehåller vissa tillägg (nedan) som syftar till att minska energianvändning, 
använda energin mer effektivt, öka andelen förnybar energi samt att verka för mer miljösmarta 
transporter:  
 

• Skolskjutsarnas garage i Räddningstjänstens nya lokaler, är i bruk sedan oktober 2020.  
• Kulturskolans lokaler i nya Kunskapshuset beräknas klara 2023.  
• Centralt förskolekök är inflyttat under augusti 2020.  
• Ombyggnationer av skolkök som ska ersätta delar av Hjalmar Lundbomsskolans kök 2021-2022.  
• Process nya förskolor i Kiruna nya centrum initierad.  
• Minska matsvinn på skolor och förskolor initierat med digital våg.  
• Minska ”bomkörningar” inom skolskjuts initierat. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 26 föreslår kultur- och utbildningsnämnden 
besluta att anta revideringen av kultur- och utbildningsnämndens plan för hållbar energi. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Emma Taube (FI) 
 
att återremittera ärendet till kultur- och utbildningsförvaltningen för genomgång av innehållet 

och språket i planen 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att se över innehållet och språket i planen  

till nästa års revidering och  
 
att anta föreliggande revidering av kultur- och utbildningsnämndens plan för hållbar energi. 
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§ 31 FORTSÄTTNING 
 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C). 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Annica Henelunds yrkanden.  
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§ 32 21-122-623 
 
 
Måltidsverksamheten - Måltidernas näringsriktighet, produktion, distribution och 
hantering 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Förskolekök, verksamhetsredovisning” daterad 2021-02-16, rapport ”Skolmåltiderna 
verksamhetsredovisning” daterad 2021-02-15, rapport ”Verksamhetsredovisning för Jägarköket och 
Ängsgårdens kök 2020” daterad 2021-02-19, rapport ”Utvärdering av ekologiska livsmedel 2020” daterad 
2021-02-16 och tillhörande missiv ”Måltidsverksamhet rapport 2020”. 
 
Pandemin har dominerat hela året. Kommunens alla medborgare är helt beroende av att 
måltidsverksamheten fungerar så att barn, elever, äldre, funktionsvarierade och patienter kan få sina 
måltider. Vi har haft en beredskapsplan för hur vi ska prioritera våra kök om vi tvingats stänga 
verksamheter på grund av sjuka och smittade. Hittills har vi klarat alla verksamheter men det har varit 
tufft då vi har haft många hemma med symptom och som fått vänta länge på testsvar. Så trots en mycket 
ansträngd situation i och med pandemin så har vi lyckats hålla samma kvalitet och servicenivå varje dag 
överallt till skillnad från många andra kommuner. Vi har också fått vara flexibla för myndigheternas och 
regeringens beslut t ex vad gäller nedstängning av gymnasiet. Vår personal har gjort ett gigantiskt heroiskt 
arbete, skolmåltidspersonalen exempelvis har varje dag stått mitt ute i ”slagfältet” och dagligen mött alla 
elever och vuxna på skolorna. Alla ska ju äta.  
 
Kvaliteten på och näringsriktigheten av måltiderna garanteras av vårt strikta urval och av uppföljning av 
våra livsmedel som vi har upphandlade (att vi får de livsmedel som vi har ställt krav på) och av våra 
näringsberäknade matsedlar. Tyvärr är ingen måltid näringsriktig förrän den är uppäten men vi kan ju av 
naturliga skäl inte bestämma vad matgästen väljer att äta. Den hårt åtstramade budgeten har tyvärr 
resulterat i att vi har fått ändra vår matsedel och ersätta lokala råvaror som renkött och även rätter av lax 
med billigare alternativ.  
 
Köpstopp och återbesättningsprövningar av vakanta tjänster har varit en utmaning under året. I kök kan 
man inte avvara personal och går maskinparken eller annan utrustning sönder så måste den ersättas.  
 
Stadsutvecklingen påverkar Måltidsverksamheten, kök i gamla staden kommer att försvinna och måste 
ersättas förstås. Det finns en plan och process för hur verksamheten ska hänga med men tyvärr får vi 
vänta på delbeslut som påverkar och stoppar upp processen. Det börjar bli bråttom nu då ”navet” i 
skolmåltiderna, Hjalmar Lundbohmsskolans kök, ersätts av nya Gymnasieskolan hösten 2023. Planen är 
ju då att Jägarköket tar över produktionen av måltiderna till grundskolorna i gamla staden och att de 
grundskolor som då är kvar måste vara ombyggda och renoverade för att kunna ta emot kyld mat från 
Jägarköket. Jägarköket måste då också vara anpassat och renoverat för den utökade verksamheten. 
Detta kräver investeringar som inte är budgeterade idag.  
 
Arbetsmiljön är en viktig och prioriterad fråga och vi är glada att kunna presentera ett utmärkt 
resultat från Medarbetarenkäten för våra verksamheter. Vi har en kunnig, motiverad personal som väl 
känner till sitt uppdrag och är stolta över det. Friskvården uppskattas av många och nyttjas flitigt. 
Kostcheferna riktar en stor eloge till sin personal!  
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§ 32 fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 27 beslutar att ärendet behandlas vid 
nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Rune Lans (C) och Magnus Gustafsson (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 33 20-1056-670 
 
 
Årsanslag kulturföreningar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja 434 500 kr till kulturföreningar enligt föreliggande förslag i bilagan ”Årsanslag 

kulturföreningar 2021”, 
 
att bevilja Kiruna filmstudio ett sammantaget årsanslag om 13 000 kr för verksamhetsåret 2021. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Årsanslag kulturföreningar 2021” med tillhörande sammanställning ”Årsanslag 
kulturföreningar 2021” daterade 2021-02-17 och skrivelse ”Komplettering av ansökan; Årsanslag 
kulturföreningar 2021” daterad 2021-02-24. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden stöttar kommunens kulturföreningars verksamhet genom bidraget 
”Årsanslag till kulturföreningar”. Det finns 470 tkr att fördelas bland Kiruna kommuns kultur-
organisationer. Bidragets storlek brukar variera mellan 5 tkr och 65 tkr. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kulturutskottet beslutar 2020-12-03 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram 
relevant underlag för bidragsansökan årsanslag kultur med deadline för ansökan 2021-01-15.  
 
Kulturutskottet beslutar 2021-01-11 att ansökningsperioden förlängs till 2021-01-31 i ett led att 
implementera de nya ansökningsrutinerna.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-02-18 § 26 beslutar att ärendet föredras vid kultur- 
och utbildningsnämnden 2021-03-04. 
 
Föreligger skrivelse ”Årsanslag kulturföreningar 2021” med tillhörande bilaga över förslag på fördelning 
av årsanslag till kulturföreningar 2021, daterade 2021-02-17 samt en kompletterande skrivelse daterad 
2021-02-24. 
 
Den samlade budgeten för bidraget ”Årsanslag Kulturföreningar 2021” är 470 tkr. Till årets ansökan har 
kultur- och utbildningsförvaltningen implementerat ett nytt ansökningsförfarande, Actor SmartBook och 
detta har kommunicerats genom mailutskick till alla berörda föreningar samt genom annonsering i lokala 
annonsbladet. Förvaltningen kan dock se att det har inkommit något färre ansökningar i år, 28 stycken för 
2021 i jämförelse med 33 stycken för 2020.  
 
Under 2020 var det svårt för många föreningar att genomföra sina presenterade verksamhetsplaner till 
följd av Covid-19. Inget krav på återbetalning av beviljade och utbetalda bidrag har gjorts som ett led av 
förståelse och fortsatt uppmuntran av föreningsverksamheten. För 2021 gäller fortfarande hårda 
restriktioner kring folksamlingar och det fortlöper, enligt senaste uppgift, hela våren och sommaren 2021, 
vilket kan påverka föreningarnas planerade verksamheter. Förvaltningen har i sin fördelning av årsanslag 
till kulturföreningar tagit hänsyn till några av ovanstående punkter och väljer i sin beredning att reservera 
35 500 kr för senare inkomna ansökningar. 
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§ 33 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i arbetsutskottet 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att bevilja 434 500 kr till kulturföreningar enligt föreliggande förslag i bilagan ”Årsanslag 

kulturföreningar 2021”, 
 
att bevilja Kiruna filmstudio ett sammantaget årsanslag om 13 000 kr för verksamhetsåret 2021. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 34 21-020-900 
 
 
Motion - Jämställd idrott i Kiruna kommun 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens förslag till yttrande tillsammans med kompletteringen så som nämndens 

eget. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-11-16 § 235 att inhämta yttrande från kultur- och 
utbildningsnämnden i ärendet.  
 
Av motionen framgår bland annat att under sommaren 2020 riktades extra uppmärksamhet mot kvinnors 
villkor inom idrotten av främst två skäl: Emma Eliassons sommarprat och DO-beslutet om att damerna i 
svenska fotbollslandslaget inte anses ha diskriminerats ekonomiskt jämfört med herrlandslaget. Både 
hockeygiganten Eliasson och fotbollsstjärnan Nilla Fischer har i offentliga sammanhang vittnat om de 
ojämlika villkor som drabbar idrottsutövande flickor och kvinnor. Det gäller alltifrån fördelningen av 
eftertraktade träningstider till resurser i form av pengar, kompetens och materiel som läggs på 
målgruppen och i längden; möjligheten att kunna leva på och med sitt idrottsutövande.  
 
Strukturer på både lokal och global nivå begränsar idrottsutövande flickor och kvinnor lika märkbart i 
unga år som upp i vuxen ålder - och får många lovande talanger och stjärnor att sluta i förtid. Mäns och 
pojkars idrott investeras det i för att de ska bli bättre, medan flickor och kvinnor först måste bli bättre för 
att deras idrottande ska investeras i. Det kan vi inte längre acceptera i vår kommun. Kiruna har en stark 
idrottskultur och ett aktivt föreningsliv. Därför måste vi beslutsfattare se till att göra det som står i vår 
makt för att skapa lika villkor för idrottsutövande i Kiruna kommun, oavsett kön eller könsidentitet. De 
negativa erfarenheter som Eliasson fått med sig från Kiruna får inte förbli sanningen om hur flickors och 
kvinnors idrottsprestationer bemöts här. Medvetna satsningar för att behålla och locka tjejer till idrott ger 
resultat, men det krävs att föreningarna jobbar aktivt och målmedvetet med frågan. Kommunen bör visa 
vägen för föreningarnas jämställdhetsarbete genom att villkora och följa upp föreningsstödet som 
utbetalas idag, med obligatoriska aktiviteter för att säkra jämställdhet inom idrotten. Idag finns inga 
sådana krav från kommunens sida.  
 
Motionärerna föreslår  
 
att  Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet uppdateras med tydliga krav 

på uppvisande av ett aktivt jämställdhetsarbete som ett av villkoren för att erhålla 
aktivitetsstöd.  

 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande ”Motion, Jämställd idrott i Kiruna 
kommun” daterad 2021-01-28 ur vilken sammanfattas att kultur- och utbildningsförvaltningen anser 
 
att  kultur- och utbildningsnämndens antagna bidragsregler påvisar att föreningar ska ha 

demokratiska principer, erbjuda verksamhet som är öppen för alla och att alla förenings-
aktiviteter i Kiruna kommun ska kännetecknas av respektfullt bemötande mot varandra i både   
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§ 34 fortsättning 

 
 
ord och handling, delaktighet och gemenskap. Det handlar om ett aktivt och kontinuerligt 
jämställdhetsarbete för föreningarna 

 
att ett obligatoriska fält kan läggas till ansökan för aktivitetsstöd, som belyser hur föreningen för 

stunden arbetar med ett aktivt jämställdhetsarbete, detta fält bör läggas till alla bidrag som 
kan sökas av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

 
att  ett förvaltningsövergripande arbete bör göras för uppföljning av föreningarnas jämställdhets-

arbete. Detta arbete kräver personalresurser och de förvaltningar som har bidrag, avtal och 
lokaler som riktar sig till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet bör gemensamt 
fördela översynen och uppföljningen av föreningarna.  

 
att  Kiruna kommun ser över fördelningen av träningstider i kommunens idrottshallar och lokaler 

för att fördelningen mellan idrotterna oavsett ålder, kön och social status ska vara mer jämlik. 
Samt att en nulägesanalys genomförs med intentionen att ta reda på vilka det är som leder 
barn och unga i sin idrott idag. 

 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-02-18 § 24 beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen och ordförande kompletterar yttrandet med ett tillägg utefter kulturutskottets diskussioner. 
 
Föreligger kultur- och utbildningsförvaltningens och nämndsordförandes komplettering till yttrande 
”Motion, Jämställd idrott i Kiruna kommun” daterad 2021-02-24 av vilken framgår att kultur- och 
utbildningsnämnden föreslås komplettera yttrandet med  
 
att  en relevant fråga är hur Kiruna kommun kan uppmuntra och stödja föreningarna till ett gott 

jämställdhetsarbete i sina verksamheter, istället för att utdela eventuella straff i form av 
minskade bidrag?  

 
att  om motionen bifalls så är det också viktigt att fundera på hur kommunen ska hantera, bedöma 

och värdera den information som föreningarna i så fall lämnar in i ärendet? Vår bedömning är 
att detta skulle behöva vara ett kommunövergripande arbete som kräver extra tillskott av 
resurser. 

 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Emma Taube 
 
att ta bort den första att-satsen i kompletteringen till yttrandet, daterat 2021-02-24 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta förvaltningens förslag till yttrande tillsammans med kompletteringen så som nämndens 

eget. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
58 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 35 20-533-601 
 
 
Skola tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2019-05-16 § 58, beslutades det om en process för förändringsarbete 
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. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 a, att genomföra skolstrukturförändringen 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 utbildningsnämnden beslutade 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. 
 
Vid nämndsammanträdet 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.  
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§ 35 fortsättning 
 
 
Vid sammanträdet informerar förvaltningschef Eva Lönnelid att 2020-12-14 genomförs MBL-19 
(Medbestämmandelagen) 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.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17 § 185 beslutade att lägga förvaltningschefens information till 
handlingarna och att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en barnkonsekvens-
analys på skolstrukturen utifrån nuläget och att den ska redovisas vid kultur- och utbildningsnämnden 
2021-01-21.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 9 beslutar att ärendet föredras vid kultur- 
och utbildningsnämnden 2021-01-21. Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om att barnens bästa 
alltid tas i beaktande och inte specificeras särskilt även om man följt den rekommenderade checklistan. 
Vidare informerar hon om att hon och kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson ska träffa 
tjänstemän från planavdelningen angående trafiksituationen i korsningen Gruvvägen/Adolf Hedinsvägen.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 11 beslutar att lägga förvaltningschefens information till 
handlingarna och att återremittera ärendet för komplettering med en mer beskrivande barnkonsekvens-
analys till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-04.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 24 beslutar att uppdra åt kultur- och 
utbildningsförvaltningen att redovisa barnkonsekvensanalysen och att redovisa de nya uppdaterade 
elevströmmarna vid nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
Föreligger skrivelse ”Barnkonsekvensanalys av skolstruktur, nuläge” samt en schematisk bild av 
elevströmmarna, vilka förvaltningschef och kulturchef/biträdande förvaltningschef föredrar. De 
informerar om att tjänstebemanningen är klar och att en annons är ute för att rekrytera fler behöriga 
lärare. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Emma Taube (FI) och Hanna Fredriksson (SJVP). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 36 a 20-1091-676 
 
 
Hjalmar Nyströms föreningsstipendium 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Stipendiet på 10 000 kr instiftades 1979 under namnet ”Hjalmar Nyströms Stipendium”. År 2015 
ändrades titeln till ”Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium” och syftet är att premiera och främja ideellt 
ungdomsarbete i ideell föreningsverksamhet inom Kiruna kommun. 
 
 
Hantering av ärende 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2021-01-11 att ansökningstiden förlängs till 
2021-02-14 och att beslut fattas vid kulturutskottet 2021-02-18.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-02-18 § 25 a beslutar att Hjalmar Nyströms 
föreningsstipendium ges till Rullklubben Myggan, att ordförande och kultur- och utbildningsförvaltningen 
utformar motiveringen och att beslutet delges kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-04. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 36 b 20-943-676 
 
 
Lina Hjorts kulturstipendium 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Stipendiet på 10 000 kronor utdelas för att premiera allmänkulturell insats utförd inom Kiruna kommun 
eller för att uppmuntra pågående verksamhet på det kulturella området. Stipendiet benämndes tidigare år 
”Allmänkulturella stipendiet” men från 2015 heter det ”Lina Hjorts Kulturstipendium”. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2021-01-11 att ansökningstiden förlängs till 
2021-02-14 och att beslut fattas vid kulturutskottet 2021-02-18.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-02-18 § 25 b beslutar att Lina Hjorts kultur-
stipendium ges till Britta Marakatt-Labba, att ordförande och kultur- och utbildningsförvaltningen 
utformar motiveringen och att beslutet delges kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-04. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 37 21-002-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid meddelar att hon inte har någon information att ge. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 38 21-003-600 
 
 
Kulturchefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande: 
 

• Planering för nya förskolor i nya Kiruna C med önskemål om två förskolor med vardera sex 
avdelningar. 
 

• Demokratiåret 2021, hundra år sedan allmän rösträtt. Regeringskansliet uppmanar kommunerna 
att uppmärksamma detta. Kultur- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag från kommun-
direktör Lennart Andersson att överta uppdraget från kommunledningsförvaltningen om att 
planera och genomföra en demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022 
med syfte att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter. Detta uppdrag 
har påbörjats och i nuläget har en översyn gjorts över vad som redan nu är planerat att genomföra 
under året. Bland annat kommer biblioteken, ungdomens hus och skolan att genomföra olika 
stansningar. Region Norrbotten har även ett särskilt bidrag som kommunerna kan ansöka om för 
insatser som rör demokratiåret. 
 

• Konstutställning med de fem finalisterna till Kirunastipendiet 2021 pågår 4-26 mars i Kiruna 
konsthall på Föreningsgatan 15. Den 25 mars utses vinnaren. 
 

• Besiktning av kulturhuset pågår, förväntas vara klar i april-maj 2021. Namn och ägardirektiv för 
kulturhuset har behandlas i kommunfullmäktige 2021-02-22 och det nya namnet blev Aurora.  
 

• Det är fastställt vilka byggnadsdetaljer och konst som ska flyttas till nya simhallen och 
avtalsskrivning är nära förestående. 
 

• Kulturchefen har haft ett samtal med Kiruna Folkets Husförening om deras avtal och föreningen 
accepterar en förlängning av avtalet till 2022-09-30, enligt nuvarande förutsättningar. 

 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 39 21-004-600 
 
 
Ordföranden informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordföranden Annica Henelund informerar om att diskussioner förs kring Bergaskolans framtid. 
Hon informerar även om att det är oklart under vilka former kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträde i april kommer att kunna genomföras. Då sammanträdet i april är en arbetsnämnd där  
även rektorerna deltar kan det bli uppemot 50 deltagare vilket gör att det inte är lämpligt att samlas  
fysiskt i en lokal under pågående pandemi. Mer information om mötesformen skickas ut tillsammans med 
kallelsen till nämnden. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 40 21-005-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-02-08 över inkomna handlingar 2021-01-11--2021-02-08. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 28 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-02-18 § 21 beslutar att lägga delgivningen med 
godkännande till handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 41 21-006-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-02-08 över delegationsbeslut 2021-01-11--2021-02-08 och 
protokollsutdrag från kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-02-18 § 19 Projektbidrag 
kultur samt delegationsbeslut ”Kultur- och utbildningsnämndens attestreglemente KUN 2020-09-17 § 99”. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 29 beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-02-18 § 22 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 42 251-007-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-02-08 över klagomål 2021-01-11--2021-02-08. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 30 beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-04 

Sida 
68 av 68 

 

 

 
 
 
 
§ 43 21-008-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Det föreligger inget att rapportera vid dagens sammanträde varför ärendet utgår. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 

_______ 
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2021-03-04  kl. 08:15-16:15 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 (anmält förhinder)

SL Lars-Jonas Kemi

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson
                  

C Peter Göransson

C Stanislav Kall  

SJVP Bo Ek 

KD Ruth Thylin

FI Emma Taube
                                    

S Jan Sydberg 
                                    

S Jonas Stålnacke 

S Barbro Olofsson

M Elisabeth Andersson  

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen (anmält förhinder)
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