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Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Kiruna 
 2021-01-21, kl. 08:15–16:11, radiosänt från kl:13:00 
 
Beslutande Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1. 
 
Utses att justera  Therese Olofsson (S), Magnus Gustafsson (C) 
 
Övriga deltagande Förvaltningschef Eva Lönnelid 
 Kulturchef/Biträdande förvaltningschef Conny Persson 
 Controller Rolf Särkimukka §§ 1 - §§ 8 
 Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll  
 Bibliotekschef Carina Bergsten § 9 
 Barnbibliotekarie Sanna Barsk § 9 
 Barnbibliotekarie Malene Jensen § 9 
  
Bilagor Närvaroförteckning och voteringslista-Bilaga 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: _________________________ 

Jeanette Snöfjäll 
 
 
Ordförande:__________________________________________________________ 
 Annica Henelund (C) § 1-20 
 
 
Justerande: ___________________________________________________________ 
                      Therese Olofsson (S) Magnus Gustafsson (C) 
 
__________________________________________________________________ 
Bevis – justering av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum  2021-01-21 
Datum för anslags uppsättande  
Datum för anslags nedtagande  
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsnämndens kansli 
 
   ____________________________ 
   Jeanette Snöfjäll 
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§ 1 20-054-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att punkt 5 a utgår,  
 

att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 

1. a) Ekonomisk rapport per december 2020 
b) Bokslut drift 2020 
c) Bokslut investeringar 2020 

2. a) Kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2021 
b) Resursfördelning kommunala verksamheter 

3. a) Förslag - Resursfördelning fria alternativ och Sameskolan 2021 
b) Förslag – Bidrag till Fjällbjörkens ekonomiska förening – Grundbelopp 2021 
c) Förslag – Bidrag till Fyrklöverns ekonomiska förening – Grundbelopp 2021 
d) Förslag – Bidrag till Kangos kultur- och ekologiska – Grundbelopp 2021 
e) Förslag – Bidrag till I Ur och Skur Myggan – Grundbelopp 2021 
f) Förslag – Bidrag till Noa’s Ark – Grundbelopp 2021 
g) Förslag – Bidrag till Sameskolstyrelsen – Grundbelopp 2021 
h) Förslag – Bidrag till Ströms Slott AB – Grundbelopp 2021 
i) Förslag – Bidrag till ThorenGruppen AB – Grundbelopp 2021 

4. Förslag - Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vt 2021, Vittangi skola 
5. a) Kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2021 

b) Förslag till namnändring på investeringskonto 
6. Statsbidrag – Likvärdig skola 2021  
7. Verksamhetsberättelse 2020 för kultur- och utbildningsnämnden 
8. Biblioteket – Verksamhetsberättelse 2020 
9. Kulturskolan – Verksamhetsberättelse 2020 
10. Skola tillsammans 
11. Fortsättning Nattis 
12. Förvaltningschefen informerar 
13. Kulturchefen informerar 
14. Ordförande informerar 
15. Delgivning av inkomna handlingar 
16. Anmälan av delegationsbeslut 
17. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
18. Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden 
19. Hjalmar Lundbohmsstipendiet 2020 
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Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att punkt 5 a utgår,  
 

att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 2 a 20-055-606 
 
 
Ekonomisk rapport per december 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Ekonomisk rapport Kultur- och utbildningsförvaltningen jan-dec 2020” daterad 2021-01-20, 
vilken controller Rolf Särkimukka föredrar. Till dags dato ligger resultatet för 2020 på ett överskott om  
ca 7 mnkr. Ett normalår, utan pandemi, hade resultatet förmodligen varit ett plus minus nollresultat. 
Prognostiserat överskott vid färdigt bokslut förväntas bli ca 5 mnkr, vilket motsvarar en promille av 
budgeten.  
 
I prognosen har följande beaktats: 
 Intäkter på 3,0 mnkr i form av etableringsstöd. 
 Intäkter på 1,3 mnkr i form av återbetalda sjuklönekostnader på grund av Covid-19. 
 Kompensation för lönerevision år 2020 för förskola, förskoleklass och grundskolor uppskattas uppgå 

till 2,5 mnkr. 
 Återbetald leasingkostnad år 2020. 
 

Resultat- Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Prog. avv.   Utfall 

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

Intäkter -49 396   -47 175   2 221            

Personal 362 754  366 914  4 160 
 

   
 

  

Lokal o anl 55 489  57 166  1 677 
 

   
 

  

Material o tj. 134 421  134 053  -368 
 

   
 

  

Kapitaltjänst. 4 542  4 125  -417 
 

     
 

  

Nettokost. 507 810   515 083   7 273             
 

Verksam- 
heter (tkr) 

Utfall 
perioden 

  Budget 
perioden 

  Avvikelse 
perioden 

  Budget 
helår 

  Prog. avv. 
Helår 

  Utfall 
per.fg.år           

Gem. verks. 101 071   106 801   5 730            

För- o gr.sk. 258 974  258 715  -260        

Måltidsverks. 52 475  52 274  -201        

Fria driftsalt. 67 175  67 545  369        

Interkom.ers. -1 504  -1 500  4        

Kultur 29 619  31 250  1 631          

Nettokost. 507 810   515 083   7 273             
 

Avvikelsen på personal på ca 4 mnkr beror till största delen på vakanser och tjänster som inte fått 
återbesättas. Avvikelsen inom kulturverksamheten på ca 1,6 mnkr beror till största delen på lite  
aktiviteter pga. pandemin men även vakanser på kulturskolan och försäljning av gamla bokbussen. 
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§ 2 a fortsättning  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutade 2021-01-11 § 2 att lägga informationen 
med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-11 § 2 a att uppdra åt kultur- 
och utbildningsförvaltningen att återkomma med mer precisa siffror till nämndsammanträdet 
den 21 januari och att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av  Annica Henelund 
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 2 b 20-055-606 
 
 
Bokslut drift 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till dess att underlag föreligger. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Det föreligger inget underlag eftersom bokslutet förväntas vara klart i mars, varför ärendet 
återremitteras. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2021-01-11 § 2 b att uppdra åt kultur- och 
utbildningsförvaltningen att återkomma med mer precisa siffror till nämndsammanträdet den  
21 januari och att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att återremittera ärendet till dess att underlag föreligger. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 2 c 20-066-606 
 
 
Bokslut investeringar 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till dess att underlag föreligger. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Det föreligger inget underlag eftersom bokslutet förväntas vara klart i mars, varför ärendet 
utgår från dagens sammanträde. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2021-01-11 § 2 c att uppdra åt kultur- och 
utbildningsförvaltningen att återkomma med mer precisa siffror till nämndsammanträdet den  
21 januari och att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att återremittera ärendet till dess att underlag föreligger. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 3 a 20-900-606 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
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. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
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,   
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§ 3 a fortsättning 
 
 
§ 186 c, som tas bort, inte fördelas ut som specifika ramjusteringar och att verksamheterna 
skolskjutsar, bibliotek, förskolekök och centrala kostnadsställen får behålla budgetmedel om 1 928 
tkr i sina verksamheter.  
 
Alla förändringar för de specifika verksamheterna med budgetminskningar och budgetökningar 
framgår i skrivelsen och sammanfattas i missivet. Markerat i grått i skrivelsen/missivet är 
redaktionella förändringar.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur-och utbildningsnämnden antar kultur-och utbildningsförvaltningens förslag till 

driftbudget för kultur-och utbildningsnämnden år 2021 daterad 2020-12-09. 
 
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 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2020-12-03 § 80 att kultur- och utbildnings-
förvaltningen 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.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 120 beslutar att ärendet utgår.  

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-12-17 § 172 b att hänskjuta beslut till kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 3 a beslutar att ärendet behandlas vid  
kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Vid dagens nämndsammanträde redogör controller Rolf Särkimukka i ärendet, bland annat om att 
kommunen fr.o.m. 2022 ändrar arbetssätt för ekonomin till prislappsbudgetering. Detta medför att 
budgeten sätts redan i juni istället för som tidigare i oktober. Mer information om detta kommer när 
det närmar sig. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17 förelåg skrivelse ”Förslag driftbudget 2021”  
daterad 2020-12-09, där den totala driftbudgeten anges vara 511 mnkr, men controllern informerar om  
att den troligen blir 515 mnkr med anledning av att nämnden kompenseras för lönerevision.  
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§ 3 a fortsättning 
 
 
Controllern redogör vidare för förvaltningens förslag och påtalar särskilt att: 

 Skoltransporter behåller sin budget med anledning av två kostsamma transporter 

 Förskolekök har inte fått täckning för sina kostnader tidigare 

 Barnantalet minskar inom förskola 

 Under 2021 kommer genomlysning av personal vara nödvändig vid Vittangi skola 

 2018 beslöt kultur- och utbildningsnämnden om en ramjustering på 0,6 %, vilken nu föreslås 
bakas in i verksamheternas budget. Det innebär således inte några nya sparkrav utan enbart ett 
annat redovisningssätt. 

 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
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. 
 
 
Mötet ajourneras kl. 13:36. 
Mötet återupptas kl. 14:01. 
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§ 3 a fortsättning 
 
 
av Kenneth Nilsson (S) med bifall av Therese Olofsson (S), Jenny Mäki (V) och  

Lars-Jonas Kemi (SL) 
 
att bifalla Annica Henelunds yrkanden med skillnaden att budgeten för Moduler Berga 959 tkr 

och Moduler Jukkas 959 tkr tas bort och motsvarande medel överförs till Nattis/Sena 
kvällar. 

 
 
Ordförande frågar nämnden om de är eniga om andra och tredje att-satserna i huvudyrkandet, som är 
Henelunds, och finner att nämnden är det.  
 
Vidare ställer ordförande huvudyrkandets första att-sats mot Nilssons och finner att nämnden beslutar 
att bifalla Henelunds yrkande.  
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning: 
De som röstar i enlighet med Henelunds yrkande röstar ja. 
De som röstar i enlighet med Nilssons yrkande röstar nej. 
 
Voteringen utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster, i enlighet med bifogad voteringslista.  
Ordförande finner således att kultur- och utbildningsnämnden bifaller Henelunds yrkande. 
 
Kenneth Nilsson (S), Therese Olofsson (S), Jenny Mäki (V) och Lars-Jonas Kemi (SL) reserverar sig  
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
_______   
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§ 3 b 20-900-606 
 
Resursfördelning kommunala verksamheter 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta Resursfördelningsprinciper kommun 1 -16 år inom kultur- och utbildnings-

nämndens utbildningsverksamhet år 2021, daterad 2020-11-24, med förändringen 
att koefficienten för förskolan ökas med 0,005 mot det föreslagna. 

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

daterad 2020-11-24. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 123 a beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att förtydliga och revidera underlaget till kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2020-12-17.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-12-17 § 172 a att kultur- och utbildningsförvaltningen får 
i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet 2021-01-11 med två olika förslag på ökning av koefficienten i 
förskola och att beslut om resursfördelningsprinciper för kommunala verksamheter hänskjuts till  
kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2021-01-11 § 3 b att ärendet behandlas vid 
nämndsammanträdet 2021-01-21. 
 
Föreligger skrivelse ”Ramjustering och koefficienter förskola” daterad 2020-01-11, av vilken det framgår 
att: 

 Det kostar 5 385 tkr/år att återställa koefficienterna för förskola till samma nivå som år 2018.  

 Det kostar 561 tkr/år att bibehålla koefficienterna för förskola på 2020 års nivå, när 
ramjusteringen på 0,6 % tas bort för övriga verksamheter 2021. 
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§ 3 b fortsättning 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta Resursfördelningsprinciper kommun 1 -16 år inom kultur- och utbildnings-

nämndens utbildningsverksamhet år 2021, daterad 2020-11-24, med förändringen 
att koefficienten för förskolan ökas med 0,005 mot det föreslagna. 

 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 4 a 20-1059-606 
 
 
Förslag – Resursfördelning fria alternativ och Sameskolan 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet återremitteras. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Resursfördelning fria alternativ och Sameskolan år 2021” daterad 2020-11-24,  
för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar. Resursfördelningen gäller för fristående alternativ och 
Sameskolan 1-16 år inom kultur-och utbildningsnämnden år 2021. De fristående alternativen skall  
årligen rapportera om verksamheten och bokslut till kultur-och utbildningsnämnden. Bidraget vid 
årsskiftet baseras på faktiskt elevantal 15 september föregående år. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta resursfördelning fria alternativ och Sameskolan år 2021. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-12-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt kultur-  
och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-12-17 att hänskjuta beslut till kultur- och utbildnings-
nämnden 2021-01-21. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2021-01-11 att hänskjuta beslut till kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Eftersom ärendet är avhängigt beslutet avseende resursfördelning kommunala verksamheter, § 3 b, och 
det saknats underlag innan sammanträdet så har ärendet inte kunnat beredas. Följaktligen kan inget 
beslut tas i ärendet under dagens sammanträde varför ärendet återremitteras. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet återremitteras. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 4 b 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till Fjällbjörken Ekonomisk förening enligt 

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

skrivelse ”Friskolebidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening -Grundbelopp år 2021 dt 
2020-11-24”. 
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§ 4 b fortsättning 
 
 
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” 
daterad 2020-11-24. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-12-17 § 173 b 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. 
 
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. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till Fjällbjörken Ekonomisk förening enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 b. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 4 c 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Fyrklöverns ekonomiska förening - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till Fyrklöverns ekonomiska förening enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 c. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Fyrklöverns ekonomiska förening - Grundbelopp år 2021” och 
skrivelse  
”Friskolebidrag till Fyrklövern ekonomisk förening -Grundbelopp år 2021” daterade 2020-11-24, för 
vilka controller Rolf Särkimukka föredrar. Resursfördelningen gäller för fristående alternativ och 
Sameskolan1-16 år inom kultur-och utbildningsnämnden år 2021. De fristående alternativen skall 
årligen rapportera om verksamheten och bokslut till kultur-och utbildningsnämnden. Bidraget vid 
årsskiftet baseras på faktiskt elevantal 15 september föregående år. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år: 
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga 
kommunala verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort. 
Motsvarande specifika ramjusteringar fördelas istället ut i internbudgetarna på motsvarande 
kommunala verksamheter. Även övriga generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25, § 186 c 
tas bort och fördelas ut i de kommunala internbudgetarna på motsvarande verksamheter. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ. 
Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de kommunala verksamheterna.  
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ. 
Budgeten för Resursteamet utökas med en verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för lokal Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs 
i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de kommunala utbildningsverksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande 
verksamheter i fristående alternativ. 
Personalbudget på 454 tkr flyttas från Jägarköket till Kiruna förskolekök. Förbrukningsbudget på  
660 tkr flyttas från Jägarköket till Förskoleköken. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte. 
Personal i förskolekök utökas med 276 tkr på grund av stadsomvandlingen. Förvaltningen föreslår 
att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ. 
Förskolekökens ospecifika ramjustering från KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort. Förvaltningen 
föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att anta friskolebidrag grundbelopp år 2021 till Fyrklöverns ekonomiska förening enligt 

skrivelse ”Friskolebidrag till Fyrklöverns ekonomiska förening -Grundbelopp år 2021” 
daterad 2020-11-24.  
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§ 4 c fortsättning 
 
 
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 beslutar 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. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 4 c föreslår kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att 2021-02-28 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Fyrklöverns 
ekonomiska förening enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 c. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till Fyrklöverns ekonomiska förening enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 c. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 4 d 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Kangos kultur- och ekologiska - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till Kangos kultur och ekologiska enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 d. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Kangos kultur- och ekologiska - Grundbelopp år 2021” och skrivelse  
”Friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiska -Grundbelopp år 2021” daterade 2020-11-24, för 
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. 

 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år: 
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga kommunala 
verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort. Motsvarande specifika 
ramjusteringar fördelas istället ut i intern-budgetarna på motsvarande kommunala verksamheter. Även 
övriga generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort och fördelas ut i de 
kommunala internbudgetarna på motsvarande verksamheter. Förvaltningen föreslår att avdrag görs i 
motsvarande  
grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de kommunala verksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ.  
Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de kommunala utbildnings-verksamheterna. Förvaltningen 
föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ.  
 
Förskola  
Budgeten för Resursteamet utökas med en verksamhetsledare: 450 tkr. Förvaltningen föreslår att en  
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för lokal Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i 
motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. Personalbudget på  
454 tkr flyttas från Jägarköket till Kiruna förskolekök. Förbrukningsbudget på 660 tkr flyttas från 
Jägarköket till Förskoleköken. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte.  
Personal i förskolekök utökas med 276 tkr på grund av stadsomvandlingen. Förvaltningen föreslår att 
en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Förskolekökens ospecifika ramjustering från KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort. Förvaltningen föreslår 
att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
 
Grundskola  
Grundskolornas ospecifika ramjustering på 0,6 % från KUN 2018-01-25, § 186 c uppgående till 916 tkr 
tas bort. Istället minskas personalkoefficienterna i förskoleklass och årskurs 1-9 och 
förbrukningsbudgeten i motsvarande grad: 0 tkr. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte.  
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§ 4 d fortsättning 
 
 
Budgeten för Resursteamet utökas med en verksamhetsledare: 450 tkr. Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för grundskolemoduler utökas med 1 918 tkr: Förvaltningen föreslår att en ökning görs i 
motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för rektorer och chefer utökas med 0,5 tjänst: 437 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning 
görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten på Högalidskolas kök utökas med 0,25 tjänst: 128 tkr. Förvaltningen föreslår att 
en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten för grundbemanningen på Högalidskolan årskurs 7-9 utökas fr.o.m. höstterminen 
2021 då en femte parallell införs: 327 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande 
grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten för grundbemanningen på Vittangi grundskola utökas vårterminen 2021: 1 500 
tkr Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande 
verksamheter i fristående alternativ.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att 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. 

 
 
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 
utbildningsnämnden besluta att 2021-02-28 utbetala 1/12 del av 85 % av bidraget till Fjällbjörken 
ekonomisk förening enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 d. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
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 utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 4 e 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till I Ur och Skur Myggan - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till I Ur och Skur Myggan enligt Grundbelopp 

2020-03-19 § 24 e. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan ekonomiska förening 
enligt - Grundbelopp år 2021” och skrivelse ” Friskolebidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur 
Myggan ekonomiska förening enligt -Grundbelopp år 2021” daterade 2020-11-24, för 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. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år: 
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga 
kommunala verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort.  
Motsvarande specifika ramjusteringar fördelas istället ut i internbudgetarna på motsvarande 
kommunala verksamheter. Även övriga generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25, § 186 c tas 
bort och fördelas ut i de kommunala internbudgetarna på motsvarande verksamheter. Förvaltningen 
föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ. 
Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de kommunala verksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ. 
Budgeten för Resursteamet utökas meden verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för lokal Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i 
motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de kommunala utbildningsverksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter 
i fristående alternativ. 
Personalbudget på 454 tkr flyttas från Jägarköket till Kiruna förskolekök. Förbrukningsbudget på  
660 tkr flyttas från Jägarköket till Förskoleköken. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte. 
Personal i förskolekök utökas med 276 tkr på grund av stadsomvandlingen. Förvaltningen föreslår att 
en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Förskolekökens ospecifika ramjustering från KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort. Förvaltningen föreslår 
att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att 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. 
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§ 4 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 beslutar 2020-12-17 § 173 e att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 
85 % av bidraget till Personalkooperativet I Ur och Skur Myggan ekonomiska förening 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 Personalkooperativet I Ur 
och Skur Myggan ekonomiska förening enligt Grundbelopp 2020-03-19 § 24 e. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
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 utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 4 f 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska förening - 
  Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till Noa’s Ark ekonomiska förening enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 f. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska förening enligt - 
Grundbelopp år 2021” och skrivelse ”Friskolebidrag till Föräldrakooperativet Noa’s Ark ekonomiska 
förening enligt -Grundbelopp år 2021” daterade 2020-11-24, för 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.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år:  
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga 
kommunala verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort. 
Motsvarande specifika ramjusteringar fördelas istället ut i internbudgetarna på motsvarande 
kommunala verksamheter. Även övriga generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25, § 186 c 
tas bort och fördelas ut i de kommunala internbudgetarna på motsvarande verksamheter. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ.  
Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de kommunala verksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ.  
Budgeten för Resursteamet utökas med en verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för lokal Kiruna förskolekök utökas med 408 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs 
i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de kommunala utbildningsverksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande 
verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudget på 454 tkr flyttas från Jägarköket till Kiruna förskolekök. Förbrukningsbudget på 
660 tkr flyttas från Jägarköket till Förskoleköken. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte.  
Personal i förskolekök utökas med 276 tkr på grund av stadsomvandlingen. Förvaltningen föreslår 
att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ.  
Förskolekökens ospecifika ramjustering från KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort. Förvaltningen 
föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ.  
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§ 4 f fortsättning 
 
 
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 enligt -Grundbelopp år 2021” daterad 2020-11-24.  

 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 124 f föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden besluta 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 beslutar 2020-12-17 § 173 f att 2021-01-31 utbetala 1/12 del av 85 % 
av bidraget till Föräldrakooperativet 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. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
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 utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 4 g 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till Sameskolstyrelsen enligt  

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

”Friskolebidrag till Sameskolstyrelsen enligt -Grundbelopp år 2021” daterad 2020-11-24. 
 
 
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 Sameskolstyrelse enligt 
Grundbelopp 2020-03-19 § 24 g. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till Sameskolstyrelsen enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 g. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 4 h 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till Ströms Slott AB enligt - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till Ströms Slott AB enligt  

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 h. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till Ströms Slott AB enligt - Grundbelopp år 2021” och skrivelse ”Friskole-
bidrag till Ströms Slott AB enligt -Grundbelopp år 2021” daterade 2020-11-24, för 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. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår inga förändringar mot föregående år. Bidraget till fristående 
alternativ påverkas inte.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
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. 
 
 
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 b 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. 
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§ 4 h fortsättning 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till Ströms Slott AB enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 h. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 4 i 20-1059-606 
 
 
Förslag - Bidrag till ThorenGruppen AB - Grundbelopp år 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till ThorenGruppen AB enligt  

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 i. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Bidrag till ThorenGruppen AB enligt - Grundbelopp år 2021” och skrivelse  
”Friskolebidrag till ThorenGruppen AB enligt -Grundbelopp år 2021” daterade 2020-11-24, för 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. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot tidigare år: 
Den generella ramminskningen enligt KUN 2018-01-25, § 186 c där budgetarna för samtliga 
verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 % tas bort. Motsvarande specifika 
ramjusteringar fördelas istället ut i internbudgetarna på motsvarande verksamheter. Även övriga 
generella ramminskningar enligt KUN 2018-01-25, § 186 c tas bort och fördelas ut i internbudgetarna  
på motsvarande verksamheter.  
Grundskolornas ospecifika ramjustering på 0,6 % från KUN 2018-01-25, § 186 c uppgående till 916 tkr 
tas bort. Istället minskas personalkoefficienterna i förskoleklass och årskurs 1-9 och 
förbrukningsbudgeten i motsvarande grad: 0 tkr. Bidraget till fristående alternativ påverkas inte.  
Budgeten för centrala rehabiliteringsmedel minskas med 450 tkr i de kommunala verksamheterna. 
Förvaltningen föreslår att avdrag görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ.  
Budgeten för Resursteamet utökas med en verksamhetsledare: 450 tkr Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för friskvård utökas med 500 tkr i de kommunala utbildningsverksamheterna. Förvaltningen 
föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående 
alternativ.  
Budgeten för grundskolemoduler utökas med 1 918 tkr: Förvaltningen föreslår att en ökning görs i 
motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Budgeten för rektorer och chefer utökas med 0,5 tjänst: 437 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning 
görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ. 
Personalbudgeten på Högalidskolas kök utökas med 0,25 tjänst: 128 tkr. Förvaltningen föreslår att en 
ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten för grundbemanningen på Högalidskolan årskurs 7-9 utökas fr.o.m. höstterminen 
2021 då en femte parallell införs: 327 tkr. Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i 
bidraget till motsvarande verksamheter i fristående alternativ.  
Personalbudgeten för grundbemanningen på Vittangi grundskola utökas vårterminen 2021: 1 500 tkr 
Förvaltningen föreslår att en ökning görs i motsvarande grad i bidraget till motsvarande verksamheter i 
fristående alternativ.  
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§ 4 i fortsättning 
 
 
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” 
daterat 2020-11-24. 

 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 124 i att föreslå 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 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 i. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  2021-02-28 utbetala 1/12 av 85 % av bidraget till ThorenGruppen AB enligt 

Grundbelopp 2020-03-19 § 24 i. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 5 20-1021-606 
 
 
Förslag – Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vt 2021, Vittangi skola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 104 500 kr exkl. moms till Vittangi skola för behov enligt 

ansökan dnr 20-1046-619, 
 
att  tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Rektor för Vittangi skola har ansökt om elevassistent för en elev på hel/del av skoldag. Utifrån de underlag 
som har kommit in gör kultur- och utbildningsförvaltningen bedömningen att eleven är i behov av 
extraordinära stödåtgärder.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens bedömning: 
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleven i ansökan 20-1046-619 vara i behov av extraordinära 
stödåtgärder. Det framkommer medicinsk diagnos.  
 
Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att: tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för barn 
i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen.  
 
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive 
personalomkostnadspålägg (PO) per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2021-01-11 § 5 föreslår kultur- och utbildnings-
nämnden att bevilja tilläggsbelopp på 104 500 kr exkl. moms till Vittangi skola för behov enligt ansökan 
dnr 20-1046-619 och att tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att bevilja tilläggsbelopp på 104 500 kr exkl. moms till Vittangi skola för behov enligt 

ansökan dnr 20-1046-619, 
 
att tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 6 b 21-029-606 
 
 
Förslag till namnändring på investeringskonto 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ”Anpassning av för- och grundskola” byter namn till ”KUN Anpassning”, 
 
att kultur- och utbildningsnämndens kulturverksamheter ges möjlighet att äska om 

investeringsmedel från objekt ”KUN Anpassning”, 
 
att beslutet delges kommunstyrelsen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag till namnändring av investeringsmedel Anpassning av för- och grundskola” 
daterad 2021-01-12 i vilken kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att investeringsmedel  
”Anpassning av för- och grundskola” byter namn till ”KUN Anpassning”. Vidare föreslås att kultur- 
och utbildningsnämndens kulturverksamheter ges möjlighet att äska om investeringsmedel under 
löpande verksamhetsår från objekt ”KUN Anpassning”. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2021-01-11 § 6 b föreslår kultur- och utbildnings- 
nämnden besluta att ”Anpassning av för- och grundskola” byter namn till ”KUN Anpassning” och att 
kultur- och utbildningsnämndens kulturverksamheter ges möjlighet att äska om investeringsmedel från 
objekt ”KUN Anpassning”. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ”Anpassning av för- och grundskola” byter namn till ”KUN Anpassning”, 
 
att kultur- och utbildningsnämndens kulturverksamheter ges möjlighet att äska om 

investeringsmedel från objekt ”KUN Anpassning”, 
 
att beslutet delges kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
 _______   



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21  33 av 49 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 7 20-1060-600 
 
 
Statsbidrag – Likvärdig skola 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  ge förvaltningen uppdrag att, i samverkan med rektorsgruppen, färdigställa förslag till 

projektbeskrivning för insatser avseende ökad vuxennärvaro utanför klassrummet, 
 
att förslaget till projekt ska förankras hos nämndens ordförande för godkännande innan 

ansökan skickas till Skolverket. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger lägesrapport ”Förslag – Statsbidrag Likvärdig skola 2021” daterad 2021-01-21 av vilken 
framgår att kultur- och utbildningsnämnden tidigare har fattat beslut om fortsatta insatser från 2020 
inom statsbidraget Likvärdig skola motsvarande ca 6,9 mnkr. Hittills har medel använts till utökad 
elevhälsa, utvecklare/samordnare extraordinära stödåtgärder, utvecklare digitalisering och samordning 
statsbidrag. Det återstår att ta fram förslag på insatser för vuxennärvaro utanför klassrummet 
motsvarande ca 3,87 mnkr.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta 

 
att  ge förvaltningen uppdrag att, i samverkan med rektorsgruppen, färdigställa förslag till 

projektbeskrivning för insatser avseende ökad vuxennärvaro utanför klassrummet, 
 
att förslaget till projekt ska förankras hos nämndens ordförande för godkännande innan 

ansökan skickas till Skolverket. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 7 beslutar att uppdra åt kultur- och 
utbildningsförvaltningen att återkomma med ett underlag till kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-01-21. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att bifalla förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 8 21-009-600 
 
Verksamhetsberättelse 2020 för kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta ”Verksamhetsberättelse för kultur- och utbildningsnämnden 2020” så som sin egen, 
 
att delge den till kommunstyrelsen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Verksamhetsberättelse kultur- och utbildningsnämnden 2020” vilken behandlar 
områdena: 
 

 Årets händelser 

 Utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse i för- och grundskola 

 Måluppfyllelse 2020 

 Ekonomi 2020 

 Framtid 
 
Sammanfattningsvis: 
Nämndens arbete har självklart påverkats av rådande pandemi. Verksamheterna inom skola/ förskola  
har kunnat bedrivas utan större störningar. Sjukfrånvaro har dock medfört hög belastning på närvarande 
personal. Kulturen har tvingats ställa in flertalet arrangemang. Biblioteken har tvingats stänga, men 
öppnar igen i början av 2021. Ungdomsverksamheten har legat nere sedan i slutet av november månad. 
Nämnden har också vidtagit olika åtgärder för en budget i balans. Arbetet med beslutad skolstruktur har 
fortsatt planering inför genomförandet. Nämnd har tillsammans med rektorer genomfört en utbildning i 
systematiskt kvalitetsarbete vilket varit en del av den större kompetensatsningen nyanländas lärande. 
Likaså har arbetet med inflyttning och planering av verksamhet i det nya kulturhuset pågått under 
perioden. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 8 föreslår kultur- och utbildningsnämnden 
att anta verksamhetsberättelsen och delge den till kommunstyrelsen. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta ”Verksamhetsberättelse för kultur- och utbildningsnämnden 2020” så som sin egen, 
 
att  delge den till kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 9 21-017-640 
 
 
Biblioteket - Verksamhetsberättelse 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Verksamhetsberättelse Kirunas biblioteksverksamhet 2020”ur vilken sammanfattas att 
Kiruna kommuns biblioteksverksamhet består av ett huvudbibliotek i centrala Kiruna, tre stycken filialer 
i Svappavaara, Vittangi och Karesuando samt en Bokbuss.  
Biblioteksverksamheten är en bas för kunskap och information, kulturell stimulans, läsupplevelse för 
kommuninvånarna oavsett ålder, utbildningsnivå och var man än är bosatt i kommunen. Särskilt viktigt 
är att nå barn och ungdomar och rikta verksamheten till socialt utsatta grupper. Verksamheten är 
lagstyrd och lyder under Bibliotekslagen (2013:801) och har ett uppdrag som Folkbibliotek.  
Sedan början av mars har all biblioteksverksamhet påverkats starkt av Covid-19. All form av utåtriktad 
verksamhet som författarbesök, filosofiskt – berättar café, världsbokdagen, Bokfestival med mera har 
ställts in. Verksamheten ändrades från en mötesplats till en bibliotekslokal som innehåller olika form av 
medier. Verksamheten har kunnat erbjuda en viss form av medborgarservice i form av utskrifter, 
kopiering, försäljning av busskort (filialer). Utlåningssiffror har med anledning av Covid-19 gått ner men 
inte i den omfattning som var förväntat.  
Under året har filialerna i Svappavaara, Vittangi och Karesuando blivit beviljade medel från Kulturrådet 
för utveckling av verksamheten. Barn - och ungdomsbibliotekarierna Malene Jensen och Sanna Barsk 
fick motta Svensk biblioteksförenings pris Elefanten årets barnrättsutmärkelse. Stadsbiblioteket har 
under året fortsatt arbetet med flytten till Kulturhuset som under året blev framflyttat till kvartal tre 
2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-01-11 § 13 beslutar att rapporten föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21  36 av 49 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 10 20-869-632 
 
 
Kulturskolan - Verksamhetsberättelse 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Kulturskolans verksamhetsberättelse läsåret 19/20” med tillhörande missiv i 
vilken följande sammanfattas: 
 
Pandemin har präglat en stor del av Kulturskolans verksamhetsår. Mycket av verksamheten har fått 
anpassas efter rådande förutsättningar, bland annat föreställningar av olika slag. Vi ser också att detta 
har påverkat antalet anmälningar till Kulturskolan på ett negativt sätt.  
 
Under året har Kulturskolan arbetat med en ny organisation för musikundervisningen i grundskolan 
med utgångspunkt i att Kulturskolan har det samlade ansvaret för musikämnet i årkurs 4-9 i samtliga 
grundskolor som omfattas av Skola tillsammans. En SWOT-analys genomförd i arbetslaget visar på 
farhågor och förhoppningar kring detta hos Kulturskolans personal. Processen fortsätter 2020/21.  
 
Processen med nya lokaler i Kunskapsstaden har intensifierats under året. Kontakten med projektet har 
varit tät och personalen har fått inkomma med synpunkter på ritningar samt inventerat nuvarande 
utrustning. Processen fortsätter fram till flytt höstterminen 2023.  
 
Vidare har också en ny modell för uppdragsundervisning mot grundskolan prövats med syfte att 
förbättra kontinuiteten, minska känsligheten för frånvaro och utnyttja Kulturskolans samlade breda och 
djupa kompetens i musikämnet. Modellen har utvärderats och justeras efter detta till 2020/21.  
 
Digitalisering har varit en prioriterad process under året. Dels har det handlat om att hitta en digital 
lösning för anmälan till kursverksamhet, där två huvudspår har utkristalliserats. Dels har lärarna 
bekantat sig ytterligare med digitala verktyg, bland annat vad avser digitala möten.  
 
Kulturskolan i förskolan är ett projekt som genomförs tillsammans med kommunens förskoleteam 
i syfte att bredda möjligheterna för barn i förskoleålder att utöva kultur. Projektet helfinansierades 
av Kulturskolerådet och en för projektet av Kulturskolan anställd danspedagog reser med förskole-
teamet till kommunen samtliga förskolor och utövar musik och dans med dem. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-01-11 § 12 beslutar att rapporten föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
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§ 10 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21  38 av 49 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 11 20-1059-606 
 
 
Skola tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna, 
 
att återremittera ärendet, för komplettering med en mer beskrivande barnkonsekvensanalys, 

till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-04. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2019-05-16 § 58, beslutades det om en process för förändrings-
arbete inom skolan som fick namnet Skola tillsammans, innehållande nio delmoment,  
1. Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 4. Landsbygden, 5. Elevhälsan,  
6. Språkcentrum, 7. Kultursamverkan, 8. Personal/rekrytering, 9. Nya grundskolan i nya centrum. 
Processen får namnet ”Skola tillsammans”. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 a, att genomföra skolstruktur-förändringen 
i Kiruna centrum enligt förvaltningens förslag samt att tidpunkten för genomförande sätts till senast 
höstterminen 2021 men att kultur - och utbildningsförvaltningen tillsammans med rektorer får avgöra 
när exakt det ska genomföras.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 b att delmomentet Nya Raketskolan i 
projektet Skola tillsammans nu anses vara avslutat.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-14 § 58 a, att betrakta punkterna 1. 
Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 6. Språkcentrum och 9. Nya grundskolan i nya 
centrum som avslutade.  
 
Kultur- och 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.  
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§ 11 fortsättning 
 
 
Vid sammanträdet 2020-12-17 föreligger rektorernas skrivelse ”Skolstrukturen höjer kvalitén i skolan” 
som publicerats i kommunens olika informationskanaler till vårdnadshavare och allmänheten i 
månadsskiftet november/december. Föreligger även beslut från kommunstyrelsen som 2020-12-07  
§ 365 beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får utse representanter från arbetsgruppen som 
bjuds in till kommunstyrelsens nästkommande möte för att informera om skolstrukturen.  
Vid sammanträdet informerar förvaltningschef Eva Lönnelid att 2020-12-14 genomförs MBL-19 
(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. 
 
Sammanträdet ajourneras kl. 15:08 
Sammanträdet återupptas kl. 15:21 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
av Jenny Mäki (V) med bifall av Therese Olofsson (S) 
 
att återremittera ärendet, för komplettering med en mer beskrivande barnkonsekvensanalys, 

till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-04. 
 
Ordföranden frågar kultur- och utbildningsnämnden om den kan besluta enligt bådas yrkanden och 
finner att nämnden beslutar så. 
_______   
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§ 12 20-1137-603 
 
 
Fortsättning Nattis 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att ha Nattis öppet dygnet runt från måndag kl. 06:00 till fredag kl. 21:00,  

med stängt från fredag kl. 21:00 till måndag kl. 06:00. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden fattade beslut om nedläggning av Nattis när budget för 2020 antogs 
2020-03-19 § 23 a. På uppdrag från kommunstyrelsen har kultur- och utbildningsförvaltningen 
presenterat ett förslag på fortsatt drift av Nattis, men i annan form med alternativet tidigare lämning och 
senare hämtning. Förslaget antogs som inriktningsbeslut av kultur- och utbildningsnämnden 2020-11-19 
§ 144. Fackliga förhandlingar med arbetsgivaren har genomförts enligt Medbestämmande lagen (MBL) § 
11 och § 19. 
 
Handlingar: 
Barnkonsekvensanalys av barnomsorg på obekväm arbetstid 
Förslag till alternativ med öppettider och kostnader till Nattis 
Rapport förskola på obekväm arbetstid i länet 
Statistik Nattis ht 19 
Statistik Nattis vt 20 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-03-19 § 23a att godkänna kultur- och utbildnings-
förvaltningens förslag till driftbudget 2020. Bland förslaget som godkändes var ”Nattis” omsorg på 
obekväm arbetstid med som en besparing om 1 990 tkr. Besparingen innebar att ”Nattis” skulle drivas 
fram till och med 1 juli 2020.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-11 § 114 att tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämnden 
medel om 1 990 tkr år 2020 för drift av ”Nattis” till och med 2020-12-31. Kultur- och utbildnings-
nämnden fick även i uppdrag att säkerställa fortsatt drift av nattisverksamheten, alternativt en flexiblare 
lösning med tidigare lämning och senare hämtning.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar 2020-11-19 § 144 att som inriktningsbeslut anta 
organiserandet av verksamheten "Nattis" enligt föreliggande förslag och inarbeta kostnaden för 
verksamheten, 544 128 kr i 2021 års budget enligt föreliggande kostnadskalkyl.  
 
Vid sammanträdet 2020-12-17 föreligger ”Protokoll MBL § 19” daterad 2020-12-07, ”Protokoll MBL § 11” 
daterad 2020-12-14 och ”Riskbedömning och handlingsplan inför verksamhetsförändringar, enligt 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)” daterad 2020-12-14. 
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§ 12 fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17 § 177 b beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att återkomma till arbetsutskottet 2020-01-11 med fakta om andra kommuner i Norrbotten har 
liknande verksamhet och med vilka öppettider, att kultur- och utbildningsförvaltningen till arbetsutskottet 
2021-01-11 redovisar tydligare statistik för Nattis idag och över nyttjandegraden, att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag till arbetsutskottet 2021-01-11 att ta fram ytterligare två förslag på 
framtida öppettider för Nattis för att bättre möta behovet, inklusive kostnadskalkyl. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ha Nattis öppet dygnet runt från måndag kl. 06:00 till fredag kl. 21:00,  

med stängt från fredag kl. 21:00 till måndag kl. 06:00. 
 
av Kenneth Nilsson (S) med bifall av Therese Olofsson (S), Jenny Mäki (V) och 

Lars-Jonas Kemi (SL) 
 
att ha Nattis öppet som idag, dvs. dygnet runt veckans alla sju dagar (Yrkande nr 1) 
 
 eller 
 
att ha Nattis öppet dygnet runt från måndag kl. 05.30 till fredag kl. 21:30, 
 och öppet lördag-söndag kl. 05:30-21:30, övrig tid stängt. (Yrkande nr 2) 
 
Ordförande ställer eget yrkande mot Nilssons yrkande nr 1 och finner sitt eget yrkande i majoritet. 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning: 
De som röstar i enlighet med Henelunds yrkande röstar ja. 
De som röstar i enlighet med Nilssons yrkande nr 1 röstar nej. 
 
Voteringen utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster i enlighet med bifogad voteringslista. 
 
Ordförande ställer eget yrkande mot Nilssons yrkande nr 2 och finner sitt eget yrkande i majoritet. 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning: 
De som röstar i enlighet med Henelunds yrkande röstar ja. 
De som röstar i enlighet med Nilssons yrkande nr 2 röstar nej. 
 
Voteringen utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster i enlighet med bifogad voteringslista. 
 
Kenneth Nilsson (S), Therese Olofsson (S), Jenny Mäki (V) och Lars-Jonas Kemi (SL) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 13 21-002-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om att beredskap för fjärrundervisning under pandemin finns 
men inte är aktuellt idag då sjukfrånvaron är låg och riktlinjerna i övrigt kan följas. Några enstaka klasser 
på högstadiet har fått testa distansundervisning i begränsad omfattning för att se hur det fungerar. 
 
Gällande Covid-19 så har förvaltningschefen varit i kontakt med Norrbottens smittskyddsläkare Anders 
Nystedt för rekommendation gällande agerande vid eventuell klustersmitta. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 14 21-003-600 
 
 
Kulturchefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar om att ett utbildningsmaterial 
om Struves meridianbåge är under framtagande av Region Norrbotten. Vidare berättar han om att 
planeringen/kalkyleringen för flytt av mosaiken i badhuset pågår liksom namngivningsprocessen 
för Kulturhuset. Slutligen informerar han om att Konstmuseet i Norr har fortsatta problem med 
fukt och att förhandlingar kring ansvarsfrågan pågår. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 15 21-004-600 
 
 
Ordföranden informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordföranden Annica Henelund informerar om att hon haft möte med ekonomichefen där hon fått 
information om den nya budgetmodellen, så kallad prislappsbudgetering. Nämnden kommer att få 
mer information om detta senare, troligen i aprilnämnden. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 16    21-005-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger en rapport daterad 2021-01-13 över inkomna handlingar 2020-11-01--2021-01-13. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 17 21-006-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga delgivningen till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger en rapport daterad 2021-01-13 över anmälan av delegationsbeslut 2020-11-01--2021-01-13 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 18 21-07-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningen till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger en rapport daterad 2021-01-13 över delgivning av klagomål enligt skollagen för perioden 
2020-11-01--2021-01-13. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 19 21-008-600 
 
 
Kurser, konferenser, förrättningar m.m. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna ordförandes medverkan i Norrbottens kommuners digitala länsträff  

den 11 mars 2021. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund meddelar att hon önskar delta i Norrbottens kommuners digitala 
länsträff den 11 mars 2021. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att godkänna ordförandes medverkan i Norrbottens kommuners digitala länsträff  

den 11 mars 2021. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 20 20-1027-676 
 
 
Hjalmar Lundbohmsstipediet 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Dåvarande barn- och utbildningsnämnden inrättade 1993-10-21 ett stipendium, Hjalmar Lundbohms-
stipendiet, i syfte att stimulera och utveckla det pedagogiska arbetet. Stipendiebeloppet fastställdes till  
10 000 kr av nämnden 2003-02-27.  
 
Nämndens arbetsutskott utsågs till stipendiekommitté. I reglerna för stipendiekommittén, som 
fastställdes 1993-12-16, sägs att vid urval av stipendiater bör särskilt beaktas följande:  

 verksamhet/projekt med pedagogiskt innehåll 

 verksamhet/projekt av betydelse för förvaltningen 

 insatser som normalt inte åtnjuter formell status eller ingår i det planenliga utvecklingsarbetet 
 
Behandling av ärende 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 10 beslutade att utse Språkcentrum och 
Katarina Vigren till 2020-års Hjalmar Lundbohmsstipendiater och att uppdra åt ordförande att 
inkomma med motiveringarna.  
 
På grund av rådande pandemi kommer den fysiska utdelningen av stipendiet att ske senare under 2021.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
 



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

KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-01-21  kl. 08:15-16:11 JA NEJ JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

                              C, SJVP; Moch KD = majoritet. Ersättare:

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

i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

C Rune Lans X X X
                                

C Magnus Gustafsson X X X

C Monica Sundberg X X X

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

S Kenneth Nilsson    §§ 1-3 a, §§ 6-20 X X X Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,

i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S Therese Olofsson X X X

V Jenny Mäki X X X

SL Lars-Jonas Kemi §§ 1-12 X X X

5 4 5 4 5 4

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson

                  

C Peter Göransson §§ 1-12

C Stanislav Kall  

SJVP Bo Ek 

KD Ruth Thylin

FI Emma Taube (anmält förhinder)

                                    

S Jan Sydberg 

                                    

S Jonas Stålnacke §§ 1-12

S Barbro Olofsson

M Elisabeth Andersson  

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen (anmält förhinder)

KUN

§ 12 (1)§ 3 a § 12 (2)

I

KUN KUNNÄRVARANDE

I = närvarande,      

R = röstberättigad 

ersättare

I

I

I
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