
KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-17  1 av 41 

 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Kiruna 
 2020-09-17, kl. 08:30 – 15:15, Radiosänt från kl.13:00. 
 
Beslutande Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1. 
 
Utses att justera  Jenny Mäki (V), Rune Lans (C) 
 
Övriga deltagande Kulturchef/Biträdande förvaltningschef Conny Persson 
 Handläggare/nämndsekreterare Sofia Lagerlöf Määttä  
  
  
 
 
Bilagor Närvaroförteckning  
 Bilaga slutregleringsbidrag Fjällbjörken Ekonomiska förening år 2019 
 Bilaga slutregleringsbidrag Fyrklövern ekonomisk förening 2019 
 Bilaga Slutregleringsbidrag Personalkooperativet I Ur och Skur Myggan 
 Ekonomisk förening år 2019 
 Bilaga slutregleringsbidrag Föräldrakooperativet Noás Ark ekonomisk  
 förening 2019 
 Bilaga slutregleringsbidrag Kangos kultur och ekologiska 2019 
 Bilaga slutregleringsbidrag Tulinkisuando friskoleförening 2019 
 Bilaga slutregleringsbidrag Ströms slott AB 2019 
 Bilaga slutregleringsbidrag Sameskolstyrelsen 2019 
 Bilaga slutregleringsbidrag Uterummet i Kiruna AB 2019 
 Bilaga slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB 2019  
 
 
 
 
Sekreterare: _________________________ 

Sofia Lagerlöf Määttä 
 
 
Ordförande:__________________________________________________________ 
 Annica Henelund (C)  
 
 
Justerande: ___________________________________________________________ 

 Jenny Mäki (V)    Rune Lans (C)   
 
 
__________________________________________________________________ 
Bevis – justering av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum  2020-09-17 
Datum för anslags uppsättande  
Datum för anslags nedtagande  
 
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsnämndens kansli 
 
 
   ____________________________ 
   Sofia Lagerlöf Määttä 
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§ 96    20-054-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att punkt 5 blir a-j,  
 
att  punkt 4 och punkt 11 utgår,  
 
att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 

1. Ekonomisk rapport per augusti 2020 samt utfallsprognos helår 2020 
2. Förslag - Komplettering äskande budgetberedning 2021-2023 
3. Förslag - KUN attestreglemente 
4. Förslag - revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2020 
5. Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020 
6. Förslag - Revidering av nämndens investeringsbudget för 2020 
7. Förslag - Årsanslag Svappavaara hembygdsförening 
8. Förslag - Sammanträdesdagar kultur- och utbildningsnämnden 2021 
9. Förslag - Projektbidrag Meän Ääni Unga filmskapare i Norrbotten 
10. Rapport - Projektbidrag  
11. Rapport - Kulturskolan 
12. Delårsrapport 2020, månad 1-8 
13. Rapport - Våld i nära relation 
14. Rapport - Uppföljning av åtgärdsplan för kompetensförsörjning 2020 
15. Rapport- Uppföljning rekrytering 
16. Rapport - Handlingsplan hållbar energi 
17. Information - SKA utbildning 
18. Information - Skola tillsammans 
19. Förvaltningschefen informerar 
20. Kulturchefen informerar 
21. Ordförande informerar 
22. Delgivning av inkomna handlingar 
23. Anmälan av delegationsbeslut 
24. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
25. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden  
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§ 96 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att punkt 5 blir a-j,  
 
att  punkt 4 och punkt 11 utgår, 
 
att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 97    20-055-606 
 
 
Ekonomisk rapport per augusti 2020 samt utfallsprognos helår 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  skicka föreliggande redovisning till Kommunstyrelsen med tillägg om budgettillskott från  

Kommunfullmäktige för utökade kostnader i samband med covid-19, 
 
att  för övrigt lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar för föreliggande rapport 
”Ekonomisk rapport Kultur- och utbildningsförvaltningen jan - aug 2020” daterad 2020-09-04.  
 
Utfall för perioden visar på ett underskott om 2,9 mnkr för alla verksamheter. De poster som 
redovisar störst underskott är personal för grundskola och skolskjutsar som fått tre dyra placeringar. 
För kulturens del hänvisas överskottet till inställd verksamhet till följd av covid-19. Prognos för 
helåret visar på ett underskott om 1,5 - 7,5 mnkr.  
 
Resultat- Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Prog. avv.   Utfall 

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

Intäkter -27 287   -26 308   979 a -47 175   550   -33 866 

Personal 242 599  235 093  -7 507 b 358 750  -6 000  257 481 

Lokal o anl 36 827  38 415  1 588  56 896  0  6 361 

Material o tj. 86 766  88 789  2 024  136 043  -2 050  89 182 

Kapitaltjänst. 2 473  2 473  0  5 168  0  2 960 

Nettokost. 341 378   338 462   -2 916 c 509 682   -7 500 d 322 118 

a) Intäkter på 600 tkr för augusti månad har inte kommit in till Jägarköket.   
b) Lönerevision motsvarande period föregående år uppgår till 3,8 mnkr.    
c) Resultat inklusive lönerevision och augusti månads intäkter på Jägarköket uppskattas till ett  

överskott på 1,5 mnkr.           
d) Lönerevision 2019 uppgick till 6,1 mnkr vilket motsvarar verksamheternas prognostiserade 

underskott på personal år 2020. Resultatet 2020 bör kunna uppskattas till mellan -1,5 mnkr och  

-7,5 mnkr beroende på hur ansvariga tagit med lönerevisionen i prognostiseringen.   

             

Verksam- Utfall   Budget   Avvikelse   Budget    Prog. avv.   Utfall 

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

Gem. verks. 67 180   68 432   1 253   108 262   3 000   35 748 

För- o gr.sk. 175 608  169 971  -5 637  252 689  -8 000  185 714 

Måltidsverks. 34 570  34 292  -279  51 719  -1 200  36 146 

Fria driftsalt. 44 537  45 419  882  67 545  -2 000 d 45 455 

Interkom.ers. -641  -1 000  -359  -1 500  0  -766 

Kultur 20 124  21 348  1 224  30 967  700  19 821 

Nettokost. 341 378   338 462   -2 916   509 682   -7 500   322 118 

d) Slutregleringsbidrag Fristående alternativ och Sameskolan 2019     
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§ 97 fortsättning  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kulturutskottet beslutar 2020-09-03  att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till 
handlingarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-03  att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till 
kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-17 återkomma med en genomarbetad prognos, att i övrigt 
lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-31 § 194 att ge kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden i uppdrag att till nästa kommunstyrelsemöte redovisa åtgärder, i linje med den politiska 
majoritetens prioriteringar, för att nå budget i balans. 
 
Föreligger skrivelse ” Redovisning åtgärder budget i balans Kultur- och utbildningsnämnden” daterad 
2020-09-17, i vilken framgår förväntade budgettillskott 2020. Siffrorna är uppskattade men bedöms 
sammantaget leda till ett budgetutfall inom ram.  Nedanstående sammanställning ska ses som nämndens 
analys för en budget i balans varför andra åtgärder inte bedöms nödvändiga då förväntade tillskott pekar 
på ett resultat inom given ram. 
 
Förväntade budgettillskott 2020  

Lönerevision 2020 4 Mkr 

Etableringsmedel (integration) 3 Mkr 

Nattis 1,5 Mkr 

Intäkter Jägarköket 0,6 Mkr 

Totalt 9,1 Mkr 
 
Vid sittande möte lyfts även att ersättning för utökade kostnader i samband med covid-19 har tilldelas 
kultur- och utbildningsnämnden från Kommunfullmäktige.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  skicka föreliggande redovisning till Kommunstyrelsen med tillägg om budgettillskott från  

Kommunfullmäktige för utökade kostnader i samband med covid-19, 
 
att  för övrigt lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna.  
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Magnus Gustafsson (C).  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 98     20-185-906 
 
 
Förslag - Komplettering, äskande budgetberedning 2021-2023 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  lägga delgivningen med godkännande till handlingarna.  
  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2020-01-21 från kommunkontoret av vilken framgår att kommunstyrelsen leder  
och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Här ingår  
att besluta om direktiv för hur kommunens arbete med budgeten ska bedrivas och vilka förutsättningar 
som finns för kommande budgetår och planår.  
 
Av budgetdirektivet framgår bland annat att det senaste skatteprognosunderlaget som finns tillgänglig, 
Sveriges kommuner och regioner cirkulär 19:59, samt andra förutsättningar som tagits hänsyn till i 
budgetdirektivet visar på att det inte finns utrymme för ramförstärkningar. För att möjliggöra 
återställning av eget kapital, öka investeringarnas självfinansieringsgrad, amortera på lån, ha buffert för 
eventuella underskott i verksamheterna så krävs överskottsmål om ca 2 %.  
 
Kommunen gick från en befolkningsmängd 2018-11-01 på 22 967 invånare till 22 877 invånare den  
2019-11-01 vilket är -90 invånare som slår negativt i beräkningsmallen. Befolkningen per den  
2019-12-31 kommer ut i början av februari men för 2018 så ökade befolkningen till beräkningen av  
årssiffrorna. Ett stort antal bostäder släpps under år 2020 och analysen är därför att befolkningen 
prognosticeras att öka. Den skatteunderlagsprognos som prognosen för Kiruna baseras på är Sveriges 
kommuner och regioners cirkulär 19:59 med befolkningsutfallet 22 902 för 2021, och 
befolkningsprognoserna 22 952 för 2022 och 23 027 för 2023.  
 
Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 20 januari ett förslag om tillskott till kommuner  
Och regioner. Det kommer att rymmas i vårändringsbudgeten för år 2020. Förslaget innebär att 5 mdkr 
ska tillskjutas sektorn redan under år 2020; 3,5 mdkr av dessa avser kommuner och 1,5 mdkr avser 
regioner. Enligt förslaget kommer dessa medel inte påverka tidigare aviserade förändringar inför år 
2021. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-02-17 att anta budgetdirektiv 2021-2023 samt tidplan för 
budgetarbetet att anta kommunkontorets samtliga mallar inför budgetarbetet och därmed ska samtliga 
förvaltningar använda dessa från och med år 2020.  
Nämnd/styrelse skall innan 2020-06-30 ha tagit sitt budgetförslag i nämnd för att sen överlämna  
handlingarna till kommunsekreterare för diarieföring samt till ekonomiavdelningen för samman-
ställning. 
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§ 98 fortsättning  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-11 § 77, Förslag - Driftsäskanden budgetberedning 
2021-2023 
att punkten Leasing datorer lyfts ur förslaget då det redan finns med i befintlig driftbudget,  
att reviderad redovisning av driftbehov 2021 - 2023 beaktas under Kultur- och utbildnings- 
      förvaltningens/Kultur- och utbildningsnämndens internbudgetarbete hösten 2020 med internbudget  
      2021,  
att reviderad föreliggande redovisning från Kultur- och utbildningsförvaltningen redovisas i samband  
      med kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges budgetberedning 2021 - 2023,  
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över om punkterna 11 och 12 kan inarbetas     
      i befintlig budget och redovisa detta vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott i september,  
att kultur- och utbildningsförvaltningen får fortsätta arbeta med förslag till omprioriteringar i budget för  
      att klara behoven och redovisa detta vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott i september.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-11 § 78, Förslag - Investeringsäskanden 
budgetberedning 2021-2023  
att punkt 5, 6, 7 i bilagan förtydligas med att det gäller inredning bibliotek,  
att lägga till investeringsäskande om 2 mnkr årligen 2021, 2022, 2023 för upprustning av skolgårdar i     
      Kiruna kommun och att kultur- och utbildningsnämnden fritt får fördela medlen,  
att anta reviderat förslag till investeringsbudgetäskande för kultur- och utbildningsförvaltningen/kultur-   
      och utbildningsnämnden,  
att reviderat föreliggande förslag till beslut från Kultur- och utbildningsförvaltningen redovisas i  
      budgetberedning 2021 - 2023 och tas upp till beslut i kommunfullmäktige. 
 
Komplettering i ärendet har begärts från budgetberedningen för vilka föreligger skrivelsen ”Analys av 
driftbehov och förslag på omprioritering inom internbudget - komplettering” daterad 2020-06-10, 
reviderad 2020-08-20. Där kompletteringarna förtydligar angivna lagkrav gällande punkterna A4) 
byarnas grundbemanning, A5) Storstädning Högalidskolan, A10) 0,75 tjänst kök ny skolstruktur.  
Föreligger också skrivelsen ”Drift och investeringsäskande till budgetberedning- Kultur- och 
utbildningsförvaltningen - komplettering” daterad 2020-06-02, reviderad 2020-06-20. Där 
kompletteringen förtydligar lagkravet för behov av hyllor till biblioteksfilialer i Vittangi, Karesuando  
och Svappavaara.  
 
Då kompletteringarna måste vara budgetberedningen tillhanda senast 2020-09-08 föreslår kultur- och 
utbildningsförvaltningen att arbetsutskottet bifaller kompletteringarna och att handlingarna skickas till 
budgetberedningen. 
 
2020-09-03 arbetsutskottet beslutade att bifalla förvaltningens förslag och att beslutet delges kultur-  
och utbildningsnämnden 2020-09-17. 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  lägga delgivningen med godkännande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-17  8 av 41 

 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
§ 99     20-807-606 
 
 
Förslag - KUN attestreglemente 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att anta attestreglementet för kultur- och utbildningsnämnden daterat 2020-08-28. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger reglemente ”KUN Attester 2020” daterad 2020-08-28.  
 
Biträdande förvaltningschef informerar om att attestreglementet för kultur- och 
utbildningsnämnden är uppdaterad med attester som följer den nya rektorsorganisationen. 
Attestreglementet behövde också uppdateras då personer bytt tjänster, slutat och tillkommit. 
Attestreglementet ska tas i nämnden varje år.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-03  att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att anta 
attestreglementet för kultur- och utbildningsnämnden daterat 2020-08-28. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att anta attestreglementet för kultur- och utbildningsnämnden daterat 2020-08-28. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 100    19-800-942 
 
 
Förslag - revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2020 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att punkten utgår från dagens sammanträde.   
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget underlag varför punkten utgår.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att punkten utgår från dagens sammanträde.   
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 101 a    19-800-942 
 
 
Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020, 
Slutregleringsbidrag Fjällbjörkens Ekonomisk förening år 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Fjällbjörken Ekonomisk förening år 2019  

enligt bilaga 1. 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Fjällbjörken Ekonomisk förening år 2019” 
daterad 2020-08-28.  
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-17 att beslut i ärendet fattas vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-09-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Fjällbjörken Ekonomisk förening år 2019  

enligt bilaga 1. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 124 920 kronor exklusive moms 
utbetalas till Fjällbjörken Ekonomisk förening, i form av slutregleringsbidrag, för de underskott 
kommunen avskrivit i motsvarande verksamheter år 2019. 
 
 
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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§ 101 b    19-800-942 
 
 
Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020, 
Slutregleringsbidrag Fyrklövern Ekonomisk förening år 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Fyrklövern Ekonomiska förening år 2019  

enligt bilaga 1 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Fyrklövern Ekonomisk förening år 2019” 
daterad 2020-08-28.  
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-17 att beslut i ärendet fattas vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-09-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Fyrklövern Ekonomiska förening år 2019  

enligt bilaga 1 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 106 556 kronor exklusive moms 
utbetalas till Fyrklövern Ekonomiska förening, i form av slutregleringsbidrag, för de underskott 
kommunen avskrivit i motsvarande verksamheter år 2019. 
 
 
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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§ 101 c    19-800-942 
 
 
Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020, 
Slutregleringsbidrag Personalkooperativet I ur och skur Myggan Ekonomisk förening år 
2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Personalkooperativet I Ur och Skur 

Myggan Ekonomisk förening år 2019 enligt bilaga 1. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Personalkooperativet I ur och skur Myggan Ekonomisk förening år 2019” daterad 
2020-08-28.  
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-17 att beslut i ärendet fattas vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-09-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Personalkooperativet I Ur och Skur 

Myggan Ekonomisk förening år 2019 enligt bilaga 1. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 190 502 kronor exklusive moms 
utbetalas till Personalkooperativet I Ur och skur Myggan Ekonomisk förening, i form av slutreglerings-
bidrag, för de underskott kommunen avskrivit i motsvarande verksamheter år 2019. 
 
 
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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§ 101 d    19-800-942 
 
 
Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020, 
Slutregleringsbidrag Föräldrakooperativet Noás Ark ekonomiska förening år 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Föräldrakooperativet Noás Ark  

ekonomiska förening år 2019 enligt bilaga 1. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Föräldrakooperativet Noás Ark Ekonomisk förening år 2019” daterad 2020-08-28.  
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-17 att beslut i ärendet fattas vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-09-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Föräldrakooperativet Noás Ark  

ekonomiska förening år 2019 enligt bilaga 1. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 152 246 kronor exklusive moms 
utbetalas till Föräldrakooperativet Noás Ark ekonomisk förening, i form av slutregleringsbidrag, för de 
underskott kommunen avskrivit i motsvarande verksamheter år 2019. 
 
 
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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§ 101 e    19-800-942 
 
 
Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020, 
Slutregleringsbidrag Kangos kultur och ekologiskola år 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Kangos kultur och ekologiskola år  

2019 enligt bilaga 1. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Kangos kultur och ekologiskola år 2019”  
daterad 2020-08-28.  
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den 
egna verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående 
skolorna respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-17 att beslut i ärendet fattas vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-09-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Kangos kultur och ekologiskola år  

2019 enligt bilaga 1. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 18 738 kronor exklusive moms 
utbetalas till Kangos kultur och ekologiskola, i form av slutregleringsbidrag, för de underskott 
kommunen avskrivit år 2019 i motsvarande verksamheter. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att punkten utgår. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Rune Lans (C).  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 101 f    19-800-942 
 
 
Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020, 
Slutregleringsbidrag Tulinkisuando år 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Tulinkisuando Friskoleförening år 2019  

enligt bilaga 1. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Slutregleringsbidrag Tulinkisuando år 2019” daterad 2020-08-28.  
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-17 att beslut i ärendet fattas vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-09-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Tulinkisuando Friskoleförening år 2019  

enligt bilaga 1. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 139 485 kr exklusive moms utbetalas 
i form av slutregleringsbidrag till Tulinkisuando Friskoleförening, i form av slutregleringsbidrag, för de 
underskott kommunen avskrivit i motsvarande verksamheter år 2019. 
 
 
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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§ 101 g    19-800-942 
 
 
Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020, 
Slutregleringsbidrag Ströms Slott AB år 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Ströms Slott AB år 2019 enligt bilaga 1. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Slutregleringsbidrag Ströms Slott AB år 2019” daterad 2020-08-28.  
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-17 att beslut i ärendet fattas vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-09-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Ströms Slott AB år 2019 enligt bilaga 1. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 628 941 kronor exklusive moms 
utbetalas till Ströms Slott AB, i form av slutregleringsbidrag, för de underskott kommunen avskrivit i 
motsvarande verksamheter år 2019. 
 
 
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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§ 101 h    19-800-942 
 
 
Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020, 
Slutregleringsbidrag Sameskolstyrelsen år 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Sameskolstyrelsen år 2019 enligt bilaga 1. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Slutregleringsbidrag Sameskolstyrelsen år 2019” daterad 2020-08-28.  
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den 
egna verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående 
skolorna respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-17 att beslut i ärendet fattas vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-09-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Sameskolstyrelsen år 2019 enligt bilaga 1. 

 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 614 854 kronor exklusive moms 
utbetalas till Sameskolstyrelsen, i form av slutregleringsbidrag, för de underskott kommunen avskrivit 
i motsvarande verksamheter år 2019. 
 
 
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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§ 101 i    19-800-942 
 
 
Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020, 
Slutregleringsbidrag Uterummet i Kiruna AB år 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Uterummet i Kiruna AB år 2019 enligt 

bilaga 1. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Slutregleringsbidrag Uterummet i Kiruna AB år 2019” daterad 2020-08-28.  
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den 
egna verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående 
skolorna respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-17 att beslut i ärendet fattas vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-09-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Uterummet i Kiruna AB år 2019 enligt 

bilaga 1. 

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 188 111 kronor exklusive moms 
utbetalas till Uterummet i Kiruna AB, i form av slutregleringsbidrag, för de underskott kommunen 
avskrivit i motsvarande verksamheter år 2019. 
 
 
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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§ 101 j    19-800-942 
 
 
Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020, 
Slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB år 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB år 2019 enligt bilaga 1. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB år 2019” daterad 2020-08-28.  
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den 
egna verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående 
skolorna respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-17 att beslut i ärendet fattas vid kultur- och utbildningsnämnden  
2020-09-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB år 2019 enligt  

bilaga 1. 
 

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 799 272 kronor exklusive moms 
utbetalas till Vargen i Kiruna AB, i form av slutregleringsbidrag, för de underskott kommunen av-
skrivit i motsvarande verksamheter år 2019. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-17  20 av 41 

 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
§ 102    20-066-606 
 
 
Förslag - Revidering av nämndens investeringsbudget 2020 
  
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  255 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola till möbler Vittangi skola.  
 
att  80 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola till mörkläggningsgardiner  

Vittangi skola. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
  
Föreligger ” Förslag till omföring av investeringsmedel från Anpassning av för- och grundskola” daterad 
2020-08-31. Ur vilken framgår att Vittangi skolas möblemang inte längre gör det möjligt till att 
utveckla än mer omfattande samundervisning, för att möta krav på personalbesparingar. Möblemanget 
är en förutsättning för ytterligare rationalisering av skolans drift. Den fysiska arbetsmiljön för eleverna 
är under all kritik både vad gäller ergonomi som buller från gamla bord och stolar. De stolar som det är 
tänkta att ersättas med har både reglerbar sits och fotstöd vilket ger en möjlighet att anpassa till 
elevernas olika längder. Det framgår också att flera klassrum har hela långsidor med fönster vetter mot 
söder med växthuseffekt som följd. Personalen försöker naturligtvis vädra, men med den enplans 
lösning som skolan har innebär det att många klassrum då öppnar fönstret direkt mot skolgården där 
yngre barn leker vilket skapar oro. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-03 att ett komplett förslag om investering till Vittangi skola lyfts vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-17. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  255 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola till möbler Vittangi skola.  
 
att  80 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola till mörkläggningsgardiner  

Vittangi skola. 
 

 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 103    20-435-670 
 
 
Förslag - Årsanslag Svappavaara hembygdsförening 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  bevilja Svappavaara Hembygdsförening ett årsanslag om 5 000 kr. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har 2020-05-05 registrerat en inkommen ansökan från 
Svappavaara hembygdsförening gällande ansökan om årsanslag 2020.  
Föreningen ansöker om totalt 5 000 kr, vilket är det motsvarande belopp som föreningen erhåll år 
2019. I verksamhetsplaneringen planerar föreningen ett visst underhåll av hembygdsgården samt några 
sociala aktiviteter; våffeldag, midsommarfirande, gudstjänst, luciafirande samt kurser. Föreningen har 
även lämnat in årsredovisning för verksamhetsåret 2019, vilket granskas utav förvaltningen.  
 
Den totala budgeten för årsanslag till kulturföreningar är sammanlagt 470 tkr och fram till dags 
datum är 464 tkr utbetalda som beviljade bidrag till berörda föreningar. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 33 om fördelningen för årsanslag till 
kulturföreningar.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-14 § 61 att bevilja Kaalasvuoma hembygdsförening 
5000 kr i årsanslag som kulturförening.  

 
Kulturutskottet beslutar således att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta  
 
att  bevilja Svappavaara Hembygdsförening ett årsanslag om 5 000 kr. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  bifalla kulturutskottets förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 104    20-848-600 
 
 
Förslag - Sammanträdesdagar kultur- och utbildningsnämnden 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  bifalla förvaltningens förslag med förändring att KU/AU 26/8  

KUN 9/9, istället fastställs till KU/AU 2/9 och KUN 16/9. 
   
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger skrivelse ”Förslag på mötesdagar Kultur- och utbildningsnämnden 2021.” daterad  
2020-09-14.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår följande mötesdagar för arbetsutskottet, 
kulturutskottet och kultur- och utbildningsnämnden 2021 
 
KU/AU 11/1 - KUN 21/1  
KU/AU 18/2 - KUN 4/3  
KUN 15/4 -Arbetsnämnd, därför inget KU/AU innan.  
KU/AU 22/4 - KUN 6/5  
KU/AU 27/5 - KUN 10/6  
KU/AU 26/8 - KUN 9/9  
KU/AU 7/10 - KUN 21/10  
KUN 18/11 - Arbetsnämnd, därför inget KU/AU innan.  
KU/AU 2/12 - KUN 16/12 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla förvaltningens förslag med förändring att KU/AU 26/8  

KUN 9/9, istället fastställs till KU/AU 2/9 och KUN 16/9. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 105    20-077-671 
 
 
Förslag - Projektbidrag Meän Ääni Unga filmskapare i Norrbotten 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att bevilja Kulturens Bildningsverksamhet ett bidrag om 24 000 kr som skall täcka  

ersättningen till de två mentorer som arbetar inom projektet inom Kiruna kommun,  
under förutsättningen att det finns tillräckligt med ungdomar för att båda mentorer  
behöver arvoderas under den perioden bidraget ansöks för. 
 

 
Beskrivning av ärendet  
 
Projektägare till projektet Meän Ääni: Unga filmskapare i Tornedalen är Kulturens 
Bildningsverksamhet och projektledare är Viktor Krutrök och Jonas Pietikäinen. Projektet har sökt 
projektstöd från Arvsfonden för tre år. För att Arvsfonden ska godkänna en ansökan behöver målet om 
projektets fortlevnad uppfyllas. Filmpool Nord kommer att lämna en avsiktsförklaring där de ämnar 
stötta de bildade föreningarnas verksamhet efter projekttidens slut. Projektägarna önskar också en 
avsiktsförklaring från respektive kommun där dessa åtar sig att stötta verksamheten efter projekttidens 
slut, förutsatt att projektet uppnått sina mål och genomförts som planerat.  
 
Projektet sätter fokus på den samtida tornedalska kulturen och vill genom filmskapande och 
arrangörskap skapa meningsfullhet, inkludering och ett eget utryck i och runt en modern tornedalsk 
kultur för ungdomar, främst i åldrarna 16-20 år. Meän Ääni innefattar alla kommuner i Tornedalen och 
ambitionen är att vara en språngbräda för nya arrangörer och kreatörer i Tornedalen, att tillvarata 
ungas berättelser, diskutera vad tornedalsk kultur är och ska vara, samt skapa nya föreningar som ska 
bli relevanta träffpunkter i sina kommuner. 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens kulturutskott beslutade 2020-01-23 § 14 att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att skriva en avsiktsförklaring som kultur- och 
utbildningsnämndens ordförande får i uppdrag att besluta om på delegation.  
 
2020-02-05 upprättades ” Avsiktsförklaring rörande projektet Meän Ääni: unga filmskare i 
Tornedalen” diarienummer 20-077-675 på ordförandes delegation.  
 
Föreligger yttrande ” Ansökan om kompletterande projektbidrag: Meän Ääni-Unga filmskapare i 
Norrbotten” daterad 2020-09-02.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har 2020-09-02 registrerat en senare inkommen ansökan från 
Kulturens Bildningsverksamhet gällande ansökan om kompletterande projektbidrag inom projektet 
”Meän Ääni: Unga filmskapare i Norrbotten”. Den nu kompletterande ansökan visar på behovet att 
kunna arvodera två mentorer som ska arbeta med de ungdomsgrupper som bor och verkar i Kiruna 
kommun. Mentorernas arbete med ungdomsgrupperna startar i oktober och projektet söker 
finansiering för dessa två under perioden oktober-december 2020, sammantaget 24 000 kr. Kultur- 
och utbildningsförvaltningen ser positivt på projektet samt införlivandet av mentorer till aktiva 
ungdomsgrupper 
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§ 105 fortsättning 
 
Kulturutskottet beslutade 2020-09-03 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att bevilja Kulturens 
Bildningsverksamhet ett bidrag om 24 000 kr som skall täcka ersättningen till de två mentorer som 
arbetar inom projektet inom Kiruna kommun, under förutsättningen att det finns tillräckligt med 
ungdomar för att båda mentorer behöver arvoderas under den perioden bidraget ansöks för. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla kulturutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 106    20-057-600 
 
 
Rapport - projektbidrag  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger rapport ”Sammanställning Projektbidrag Kultur 2020” daterad 2020-08-28 för vilken 
kultursekreterare Malin Rolund redogör.  
 
En ansökan har behandlats sedan maj och Backyard Rock har till deras medverkan vid arrangemanget 
Hemligheter beviljats 5 500 kr.  
 
Budget 275 tkr. Beviljade och utbetalda medel fram till 2020-09-03 , 70 250 kr.  
 
Få ansökningar kommer in, vilket med största sannolikhet hänger ihop med covid-19 pandemin och 
restriktionerna den medför. 
 
Hantering av ärendet  
 
Kulturutskottet beslutar 2020-09-03 att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
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. 
_______  
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§ 107    20-869-623 
 
 
Rapport - Kulturskolan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  punkten utgår.  
 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Punkten utgår.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att punkten utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 108    20-849-606 
 
Delårsrapport 2020, månad 1-8 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att anta delårsrapporten som sin egen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Delårsrapport Kultur- och utbildningsnämnden månad 1-8 2020” daterad  
2020-09-02, reviderad 2020-09-14. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter innefattar för- och grundskolor, kommunala 
kulturverksamheter, måltidsverksamhet, skoltransporter samt elevhälsa. Delårsrapporten sammanfattar 
delåret under rubrikerna årets händelser, utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse i för- och 
grundskola, ekonomi och framtid. 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef lyfter särskilt ur delårsrapporten att många av våra lokaler är 
byggda på 60- och 70- talet och underhållet har varit eftersatt. Detta innebär att vi brottas med 
byggnadsrelaterad ohälsa på flera platser. I maj månad konstaterades att Bergaskolan drabbats av svåra 
fuktskador. Delar av skolan är nu utrymd i väntan på nybyggnation eller renovering.  
 
Verksamheten utmanas fortfarande av brist på tillgänglig behörig personal på alla nivåer. 
 
Huvudfokus för läsåret är Skola tillsammans och arbetet med organisation och struktur kring detta är 
intensivt och involverar de flesta. 
 
Kulturhuset ska slutbesiktigas vid årsskiftet. Kulturverksamheterna planerar för enstaka aktiviteter 
under 2021 och planerar för inflyttning av Bibliotek och Ungdomens Hus under 2022. 
 
Hantering av ärendet  
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-03 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att 
uppdatera den ekonomiska delen av delårsrapporten och att för övrigt föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden att anta delårsrapporten som sin egen. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att anta delårsrapporten som nämndens egen.  
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Rune Lans (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 109     20-826-600 
 
 
Rapport - Våld i nära relation 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt genomföra en 

uppföljning/inventering och upprätta en handlingsplan,  
 
att lägga rapporten med beaktande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
2017-11-27 antog kommunfullmäktige nu gällande kommunövergripande strategi gällande våld i nära 
relationer samt tillhörande åtgärdsprogram. Dessa ersatte det tidigare kommunövergripande 
åtgärdsprogrammet avseende mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  
 
Föreligger skrivelse ”Uppföljning av Kiruna kommuns övergripande strategi gällande våld i nära relation  
2020” daterad 2020-08-26.  
 
Inom kultur- och utbildningsnämndens verksamheter har arbetet utifrån den kommunövergripande 
strategins åtgärdsprogram från 2017 ännu inte påbörjats och ingen åtgärdsplan för förvaltningen 
finns framtagen. Fram till och med 2019 har nämnden följt upp insatser inom förvaltningen utifrån 
målen och strukturen i det tidigare åtgärdsprogrammet avseende mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer. För 2020 har ingen uppföljning av vare sig målen i det tidigare åtgärdsprogrammet 
eller nu gällande strategi avseende våld i nära relationer genomförts. Nämndens ambition har varit 
att under 2020 genomföra de undersökningar, inventeringar och analyser som ingår i 
åtgärdsprogrammet utifrån strategin för att sedan kunna ta fram en åtgärdsplan för nämndens 
verksamheter men detta har ännu inte genomförts. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-09-03 att ärendet föredras vid kultur- och utbildningsnämnden 
2020-09-17. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt genomföra en 

uppföljning/inventering och upprätta en handlingsplan,  
 
att lägga rapporten med beaktande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 110    20-202-603 
 
 
Rapport - Uppföljning av åtgärdsplan för kompetensförsörjning 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
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.  
 
Åtgärdsplanen innehåller åtgärder som bedöms som angelägna att genomföra på kort sikt, det vill säga 
under 2020. 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. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 30 att fastställa åtgärdsplan för 
personalförsörjning i förskola, förskoleklass samt grundskola och fritidshem 2020.  
 
Föreligger skrivelse ”Uppföljning av åtgärdsplan för kompetensförsörjning” daterad 2020-08-27. Av 17 
rektorer har nio svarat på uppföljningen. Fyra av dessa rektorer hade ingen personal i sin verksamhet 
som fått ta del av någon av insatserna. Tre rektorer hade tillsammans 4 personal som fått ta del av 
insats C– Utbildningskontrakt under 2019. Av dessa var tre anställda i förskolan och en i grundskolan. 
Tre rektorer har tillsammans fem personal som anställts 2019 och som fått ta del av insats  
D – Anställnings-premie. Av dessa är två anställda i förskolan och tre i grundskolan. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-09-03 att ärendet föredras vid kultur- och utbildningsnämnden 
2020-09-17. 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  lägga rapporten med godkännande till handlingarna,  
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Magnus Gustafsson (C) och Rune Lans (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 111     20-850-603 
 
 
Rapport - Uppföljning rekrytering 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Uppföljning rekrytering” daterad 2020-08-28. Ur vilken sammanfattas att under 
2019 har rekryteringen delvis bestått av en central rekryteringsannons gemensam för kommunens 
skolor och delvis av annonser för specifika kompetenser till specifika skolor. Utfallet är relativt gott 
men det behöver utvärderas längre fram under höstterminen.  
 
Utfallet av den generella annonsen gav nedan resultat. Orsaker till att vissa sökande tackade nej till 
erbjuden tjänst är varierande.  
Lärare till grundskolan - Det var 19 stycken legitimerade sökande. sex stycken tackade ja till tjänster, 
varav tre var externa. Det var 39 stycken obehöriga sökande. 26 stycken tackade ja. Förskollärare - Det 
var två stycken legitimerade sökande. En stycken tackade ja till tjänsten. Det var 17 stycken obehöriga 
sökande. Sex stycken tackade ja. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-03 att rapporten föredras vid kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2020-09-17. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Magnus Gustafsson (C).  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 112    20-852-520 
 
 
Rapport - Handlingsplan hållbar energi 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Planen för hållbar energi upprättades 2016-07-07 och antogs 2016-09-22, § 116. Därefter revideras 
planen årligen. 
 
Föreligger ”Missiv till plan för hållbar energi” daterad 2020-08-28 ur vilken framgår att årets 
revidering innehåller vissa tillägg som syftar till att minska energianvändning, använda energin mer 
effektivt, öka andelen förnybar energi samt att verka för mer miljösmarta transporter.  
 
Tillägg i årets revidering  
Skolskjutsarnas garage i nya Räddningstjänstens lokaler, inflyttning september 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.  
Process nya förskolor i Kiruna nya centrum, initierad.  
Minska matsvinn på skolor och förskolor, initierat.  
Minska ”bomkörningar” inom skolskjuts, initierat. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Arbetsutskottet beslutar 2020-09-03 att rapporten föredras vid kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2020-09-17. 
 
 
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. 
_______   
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§ 113    19-470-608 
 
 
Information - SKA utbildning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
21 oktober genomförs en SKA-utbildning för rektorer, kultur- och utbildningsnämnden samt 
förvaltningschef, biträdande förvaltningschef och kvalitetsutvecklar.  
 
 
Hantering av ärendet  
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-09-03 informationen föredras vid kultur- och utbildningsnämnden 
2020-09-17. 
 
2020-09-17 fick nämnden under förmiddagen en information av kvalitetstutvecklaren Caroline 
Andersson inför utbildningstillfället och den bok som nämnden ska läsa innan utbildningen delades ut, 
de som inte var på plats får den levererad. 
 
 
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. 
_______  
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§ 114    20-533-601 
 
 
Information - 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 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. Årskurs-
indelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 6. Språkcentrum och 9. Nya grundskolan i nya 
centrum som avslutade.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 2020-06-11 § 86 att lägga till ett tionde delmoment - skolgårdar 
till processen Skola tillsammans. Förvaltningen fick i uppdrag att göra en översyn över kommunens 
skolgårdars upprustningsbehov och att redovisa detta vid arbetsutskottet 2020-09-03.  
 
2020-09-17 föreligger en skrivelse ”Upprustningsbehov skolgårdar” daterad 2020-08-28. Ur 
skrivelsen framgår att upprustningsbehovet är stort på flertalet skolgårdar. I samband med ny 
skolstruktur ht 2021 kommer åldersindelningen på flera skolor homogeniseras efter stadie och 
skolgårdarna behöver anpassas därefter. Till sammanträdet har Triangelskolan, Bergaskolan, 
Luossavaara skola, Vittangi skola och Nya Raketskolan inkommit med behov och/eller nuläge för 
deras skolgårdar. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-11 om investeringsäskande 
gällande utveckling skolgårdar till budgetberedningen 2021-2023, inväntar beslut från 
budgetberedningen. 
 
2020-09-17 föreligger skrivelse ”Uppföljning Skola tillsammans” daterad 2020-09-04. För vilken 
sammanfattar delmomenten i processen Skola tillsammans.  Ett första möte med arbetsgruppen har 
genomförts där biträdande förvaltningschef fått i uppdrag att se över trafiksituationen i korsningen Adolf 
Hedinsvägen/ Gruvvägen samt farlig avlämnings- och upphämtningsplats vid Bergaskolan. Ett förslag 
lämnas till bygglovsexpeditionen. Om förvaltningen erhåller ett positivt svar kan förslaget för 
skolstruktur ht 2021 komma att revideras gällande elevströmmar. 
Målsättningen gällande fördelning av personal inför nya skolstrukturen är att det ska hinna bli klart inför 
jul men det tar tid och det är under arbete.  
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§ 114 fortsättning 
 
 
Vidare sammanfattar skrivelsen att arbetet med punkterna Elevhälsan (Skapa en effektiv och rätt 
dimensionerad Elevhälsa), Landsbygden (förutsättningar för att bedriva skola), Kultursamverkan 
(samverkan mellan Kulturskolan och grundskolan och samverkan mellan huvudbibliotek och 
skolbiblioteken), Personal/rekrytering (Utveckla arbetet med rekrytering och bemanning av 
verksamheterna) är pågående.  
 
Punkten Nya Raketskolan är avslutad och punkten Språkcentrum är genomförd. Gällande punkten 
Nya grundskolan i nya centrum beslutade Kommunstyrelsen 2019-12-09 att inte uppföra en ny 
grundskola på den tänkta fastigheten, om framtida behov av en centrumnära grundskola föreligger tas 
frågan upp för ny behandling.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Therese Olofson (S). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 115    20-067-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.   
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande: 
 
Nya chefsorganisationen för rektorer och förskolerektorer. Nu är det uppdelat i östra där sex 
grundskolerektorer och tre förskolerektorer ingår och västra där fem grundskolerektorer och tre 
förskolerektorer ingår. I och med den nya rektorsorganisationen har en rektorstjänst sparats in. 
Mötesordningen har också strukturerats upp i samband med införandet av ny chefsorganisation. 
 
Pågår rektorsrekrytering till Triangelskolan. För Vittangi och Svappavaaras skolor och förskolor 
delas nu rektorstjänsten på två personer fram till november, därefter finns det en rektor på 50 %. 
Det behövs en chef på plats för dessa skolor/förskolor och förhoppningsvis får tjänsten återbesättas 
till 100 % så snart som möjligt.  
 
I veckan kom ett statligt beslut om 1,3 miljarder kronor till lovskola och för att stärka lärarnas 
arbetsmiljö. Hur detta ska fördelas eller ansökas om kommer att tydliggöras längre fram och 
förvaltningen kommer att se om det är medel som kan vara Kiruna kommun berättigade.  

 
 
 
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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§ 116    20-056-600 
 
 
Kulturchefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande:  
 
Jesper Dahlström-Kawakami träder in som tillförordnad chef för Kulturskolan så länge det behövs.  
 
Bildarkivet har nu flyttat in i avsett arkiv i Stadshuset och tre personer arbetar för närvarade med att 
packa upp så att det sedan ska kunna användas ihop med forskarrummet. Det kommer att bli mer 
tillgängligt för forskare, handläggare och andra som är intresserade av kommunens bildarkiv.  
 
ArkDes (Arkitekt och designmuseet i Stockholm) utställning Kiruna Forever pågår fram till 2021-02-07  
Kulturchefen kan efter sitt besök varmt rekommendera utställningen, som gjorde en stolt över att vara 
kirunabo.  
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Magnus Gustafsson (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-17  37 av 41 

 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
§ 117    20-376-600 
 
 
Ordföranden informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordföranden Annica Henelund informerar om att en skrivelse med tillhörande namninsamling har 
inkommit från vårdnadshavare på Triangelskolan gällande att rädda Triangelskolan som en F-9 skola.  
 
Ordförande kommer att svara på skrivelsen och uppdra åt förvaltningen att svara på de frågor som rör 
operativa verksamhetsfrågor. Skrivelsen inkommer sent efter remissperioden och att göra en förändring 
i den antagna skolstrukturen berör alla inblandade skolor vilket gör det svårt. Men en översyn över 
elevströmmarna kommer att göras.  
 
 
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. 
_______  
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-17  38 av 41 

 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
§ 118    20-058-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger en rapport daterad 2020-08-27 över inkomna handlingar 2020-05-24--2020-08-27. 
 
 
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. 
_______   



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-17  39 av 41 

 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
§ 119    20-059-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger en rapport daterad 2020-08-27 över anmälan av delegationsbeslut 2020-05-24-  
-2020-08-27. 
 
 
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. 
_______   



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-17  40 av 41 

 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
§ 120    20-068-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget att delge till dags dato.  
 
 
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. 
_______   



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-17  41 av 41 

 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
§ 121    20-069-600 
 
 
Kurser, konferenser, förrättningar m.m. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Finns inget att delge, under rådande omständigheter med covid-19 har det mesta ställts in eller 
skjutits på framtiden.   
 
 
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

2020-09-17 kl. 08:30 - 15:15 (radio från 13:00) 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 Bo Ek  
S, V, SL och FI = oppositionsgrupp. Ersättare:

S Kenneth Nilsson    § 96- § 113 Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,
 i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S Therese Olofsson

V Jenny Mäki

SL Lars-Jonas Kemi     § 96- § 113

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson
                  

C Peter Göransson

C Stanislav Kall 

SJVP Hanna Fredriksson   

KD Ruth Thylin

FI Emma Taube
                                    

S Jan Sydberg 
                                    

S Jonas Stålnacke    IR § 114- § 121

S Barbro Olofsson

M Elisabeth Andersson 

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen 
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Bilaga 1: Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Fjällbjörken Ekonomisk förening år 2019 Dnr: 19-800-942
Förskola 1-2 år Förskola 3-6 år

1) Undervisning 1-2 år 15 tim/v 3-6 år 15 tim/v RS 200828
Personalresurs -383 -144 -383 -144
Upplupna lönekostnader 100 38 100 38
Öppning/stängning
Resursteamet 2 163 811 2 163 811
Biblioteksresurs
Studievägledare
Fritidsledare
Rektor/befattningshavare 76 29 76 29
Centralt kansli -50 -19 -50 -19
Rehabilitering -121 -45 -121 -45
Friskvård 131 49 131 49
Kompetensutveckling -101 -38 -101 -38
Arbetsmiljö 47 18 47 18
Arbetskläder -24 -9 -24 -9
2) Lärverktyg
Övrig. Förbrukning -1 065 -399 -1 065 -399
Omkostnadsersättning
IT 42 16 42 16
3) Måltider
Måltider förskola 988 371 988 371
Måltider grundskola
4) Lokalkostnader
Lokalhyra 4 838 1 814 4 838 1 814
Kapitaltjänst 0 0 0 0
Verksamhetsservice -105 -39 -105 -39
5) Intäkter
Omsorgsintäkt förskola -472 -177 -472 -177
Omsorgsintäkt fritidshem
Omsorgsintäkt DBV
6) Summa ex moms och adm 6 064 2 274 6 064 2 276
7) Administration 3% 182 68 182 68
Summa inkl administration 6 246 2 342 6 246 2 342
8) Moms 6% 375 141 375 141



BIDRAG (inkl moms) 6 621 2 483 6 621 2 483



Bilaga 1: Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Fyrklövern Ekonomiska förening år 2019 Dnr: 19-800-942
Förskola 1-2 år Förskola 3-6 år

1) Undervisning 1-2 år 15 tim/v 3-6 år 15 tim/v RS 200828
Personalresurs -383 -144 -383 -144
Upplupna lönekostnader 100 38 100 38
Öppning/stängning
Resursteamet 2 163 811 2 163 811
Biblioteksresurs
Studievägledare
Fritidsledare
Rektor/befattningshavare 76 29 76 29
Centralt kansli -50 -19 -50 -19
Rehabilitering -121 -45 -121 -45
Friskvård 131 49 131 49
Kompetensutveckling -101 -38 -101 -38
Arbetsmiljö 47 18 47 18
Arbetskläder -24 -9 -24 -9
2) Lärverktyg
Övrig. Förbrukning -1 065 -399 -1 065 -399
Omkostnadsersättning
IT 42 16 42 16
3) Måltider
Måltider förskola 988 371 988 371
Måltider grundskola
4) Lokalkostnader
Lokalhyra 4 838 1 814 4 838 1 814
Kapitaltjänst 0 0 0 0
Verksamhetsservice -105 -39 -105 -39
5) Intäkter
Omsorgsintäkt förskola -472 -177 -472 -177
Omsorgsintäkt fritidshem
Omsorgsintäkt DBV
6) Summa ex moms och adm 6 064 2 276 6 064 2 276
7) Administration 3% (halverad enl avtal) 91 34 91 34
Summa inkl administration 6 155 2 310 6 155 2 310
8) Moms 6% 369 139 369 139



BIDRAG (inkl moms) 6 524 2 449 6 524 2 449



Bilaga 1: Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Föräldrakooperativet Noás Ark ekonomiska förening år 2019 Dnr: 19-800-942
Förskola 1-2 år Förskola 3-6 år

1) Undervisning 1-2 år 15 tim/v 3-6 år 15 tim/v RS 200828
Personalresurs -383 -144 -383 -144
Upplupna lönekostnader 100 38 100 38
Öppning/stängning
Resursteamet 2 163 811 2 163 811
Biblioteksresurs
Studievägledare
Fritidsledare
Rektor/befattningshavare 76 29 76 29
Centralt kansli -50 -19 -50 -19
Rehabilitering -121 -45 -121 -45
Friskvård 131 49 131 49
Kompetensutveckling -101 -38 -101 -38
Arbetsmiljö 47 18 47 18
Arbetskläder -24 -9 -24 -9
2) Lärverktyg
Övrig. Förbrukning -1 065 -399 -1 065 -399
Omkostnadsersättning
IT 42 16 42 16
3) Måltider
Måltider förskola 988 371 988 371
Måltider grundskola
4) Lokalkostnader
Lokalhyra 4 838 1 814 4 838 1 814
Kapitaltjänst 0 0 0 0
Verksamhetsservice -105 -39 -105 -39
5) Intäkter
Omsorgsintäkt förskola -472 -177 -472 -177
Omsorgsintäkt fritidshem
Omsorgsintäkt DBV
6) Summa ex moms och adm 6 064 2 274 6 064 2 276
7) Administration 3% 182 68 182 68
Summa inkl administration 6 246 2 342 6 246 2 342
8) Moms 6% 375 141 375 141



BIDRAG (inkl moms) 6 621 2 483 6 621 2 483



Bilaga 1: Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Personalkooperativet I Ur och Skur Myggan Ekonomisk förening år 2019 Dnr: 19-800-942
Förskola 1-2 år Förskola 3-6 år

1) Undervisning 1-2 år 15 tim/v 3-6 år 15 tim/v RS 200828
Personalresurs -383 -144 -383 -144
Upplupna lönekostnader 100 38 100 38
Öppning/stängning
Resursteamet 2 163 811 2 163 811
Biblioteksresurs
Studievägledare
Fritidsledare
Rektor/befattningshavare 76 29 76 29
Centralt kansli -50 -19 -50 -19
Rehabilitering -121 -45 -121 -45
Friskvård 131 49 131 49
Kompetensutveckling -101 -38 -101 -38
Arbetsmiljö 47 18 47 18
Arbetskläder -24 -9 -24 -9
2) Lärverktyg
Övrig. Förbrukning -1 065 -399 -1 065 -399
Omkostnadsersättning
IT 42 16 42 16
3) Måltider
Måltider förskola 988 371 988 371
Måltider grundskola
4) Lokalkostnader
Lokalhyra 4 838 1 814 4 838 1 814
Kapitaltjänst 0 0 0 0
Verksamhetsservice -105 -39 -105 -39
5) Intäkter
Omsorgsintäkt förskola -472 -177 -472 -177
Omsorgsintäkt fritidshem
Omsorgsintäkt DBV
6) Summa ex moms och adm 6 064 2 274 6 064 2 276
7) Administration 3% 182 68 182 68
Summa inkl administration 6 246 2 342 6 246 2 342
8) Moms 6% 375 141 375 141



BIDRAG (inkl moms) 6 621 2 483 6 621 2 483



Bilaga 1: Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Kangos kultur och ekologiskola år 2019 Dnr: 19-800-942
Förskola 1-2 år Förskola 3-6 år

1) Undervisning 1-2 år 15 tim/v 3-6 år 15 tim/v RS 200828
Personalresurs -383 -144 -383 -144
Upplupna lönekostnader 100 38 100 38
Öppning/stängning
Resursteamet 2 163 811 2 163 811
Biblioteksresurs
Studievägledare
Fritidsledare
Rektor/befattningshavare 76 29 76 29
Centralt kansli -50 -19 -50 -19
Rehabilitering -121 -45 -121 -45
Friskvård 131 49 131 49
Kompetensutveckling -101 -38 -101 -38
Arbetsmiljö 47 18 47 18
Arbetskläder -24 -9 -24 -9
2) Lärverktyg
Övrig. Förbrukning -1 065 -399 -1 065 -399
Omkostnadsersättning
IT 42 16 42 16
3) Måltider
Måltider förskola 988 371 988 371
Måltider grundskola
4) Lokalkostnader
Lokalhyra 4 838 1 814 4 838 1 814
Kapitaltjänst 0 0 0 0
Verksamhetsservice -105 -39 -105 -39
5) Intäkter
Omsorgsintäkt förskola -472 -177 -472 -177
Omsorgsintäkt fritidshem
Omsorgsintäkt DBV
6) Summa ex moms och adm 6 064 2 274 6 064 2 276
7) Administration 3% 182 68 182 68
Summa inkl administration 6 246 2 342 6 246 2 342
8) Moms 6% 375 141 375 141



BIDRAG (inkl moms) 6 621 2 483 6 621 2 483



Bilaga 1: Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Sameskolstyrelesn år 2019 Dnr: 19-800-942 RS 200828
Förskola 1-2 år Förskola 3-6 år  Fritids Fritids Fritids

1) Undervisning 1-2 år 15 tim/v 3-6 år 15 tim/v F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Åk F-1 Åk 2-3 Åk 4-5
Personalresurs -383 -144 -383 -144 -3 118 3 273 3 273 3 273 -2 222 -1 644 -822
Upplupna lönekostnader 100 38 100 38 100 100 100 100 100 74 37
Öppning/stängning
Resursteamet 2 163 811 2 163 811
Biblioteksresurs -237 -237
Studievägledare -82
Fritidsledare 29
Rektor/befattningshavare 76 29 76 29 56 56 56 56
Centralt kansli -50 -19 -50 -19 -79 -79 -79 -79
Rehabilitering -121 -45 -121 -45 -121 -121 -121 -121    
Friskvård 131 49 131 49 131 131 131 131
Kompetensutveckling -101 -38 -101 -38 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101
Arbetsmiljö 47 18 47 18 47 47 47 47 18 18 18
Arbetskläder -24 -9 -24 -9
2) Lärverktyg
Övrig. Förbrukning -1 065 -399 -1 065 -399 -87 331 331 331 336 336 336
Omkostnadsersättning
IT 42 16 42 16 99 99 99 99    
3) Måltider
Måltider förskola 988 371 988 371
Måltider grundskola -435 -386 -277 -427
4) Lokalkostnader
Lokalhyra 4 838 1 814 4 838 1 814 2 373 2 373 2 373 2 373
Kapitaltjänst 0 0 0 0 0 0 0 0
Verksamhetsservice -105 -39 -105 -39 -105 -105 -105 -105
5) Intäkter
Omsorgsintäkt förskola -472 -177 -472 -177
Omsorgsintäkt fritidshem -776 -776 -776
Omsorgsintäkt DBV
6) Summa ex moms och adm 6 064 2 274 6 064 2 276 -1 240 5 618 5 490 5 287 -2 645 -2 094 -1 309
7) Administration 3% 182 68 182 68 -37 169 165 159 -79 -63 -39
Bidrag (exklusive moms) 6 246 2 342 6 246 2 342 -1 277 5 787 5 655 5 446 -2 725 -2 156 -1 348

    Grundskolan



Bilaga 1: Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Ströms Slott AB år 2019 Dnr: 19-800-942
DBV DBV DBV fritids DBV fritids DBV fritids

1) Undervisning Hel Deltid Åk F-1 Åk 2-3 Åk 4-5 RS 200828
Personalresurs 13 000 4 875 -2 222 -1 644 -822

100 38 100 74 37

Rektor/befattningshavare 80 30 30 30 30

Rehabilitering -121 -45 -121 -121 -121
Friskvård 131 49 49 49 49
Kompetensutveckling -101 -38 -38 -38 -38
Arbetsmiljö 47 18 18 18 18

2) Lärverktyg
Verksamhetsförbr. inkl. lärom. 233 87
Omkosntadsersättning -343 -129

3) Måltider

5) Lokalkostnader

4) Intäkter

Omsorgsintäkt DBV -1 203 -1 203 -776 -776 -776
6) Summa ex moms och adm 11 823 3 682 -2 958 -2 406 -1 621
7) Administration 1% 118 37 -30 -24 -16
Summa inkl administration 11 941 3 719 -2 990 -2 433 -1 640
8) Moms 6% 716 223 -179 -146 -98



BIDRAG (inkl moms) 12 658 3 942 -3 169 -2 579 -1 738



Bilaga 1: Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Tulinkisuando Friskoleförening år 2019 Dnr: 19-800-942

1) Undervisning F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 RS 200828
Personalresurs -3 118 3 273 3 273
Upplupna lönekostnader 100 100 100
Öppning/stängning
Resursteamet
Biblioteksresurs -237
Studievägledare
Fritidsledare
Rektor/befattningshavare 56 56 56
Centralt kansli -79 -79 -79
Rehabilitering -121 -121 -121
Friskvård 131 131 131
Kompetensutveckling -101 -101 -101
Arbetsmiljö 47 47 47
Arbetskläder
2) Lärverktyg
Övrig. Förbrukning -87 331 331
Omkostnadsersättning
IT 99 99 99
3) Måltider
Måltider förskola
Måltider grundskola -435 -386 -277
4) Lokalkostnader
Lokalhyra 2 373 2 373 2 373
Kapitaltjänst 0 0 0
Verksamhetsservice -105 -105 -105
5) Intäkter
Omsorgsintäkt förskola
Omsorgsintäkt fritidshem
Omsorgsintäkt DBV
6) Summa ex moms och adm -1 240 5 618 5 490
7) Administration 3% -37 169 165
Summa inkl administration -1 277 5 787 5 655
8) Moms 6% -77 347 339

    Grundskolan



BIDRAG (inkl moms) -1 354 6 134 5 994



Bilaga 1: Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Uterummet i Kiruna AB år 2019 Dnr: 19-800-942
 Fritids Fritids

1) Undervisning F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk F-1 Åk 2-3 RS 200828
Personalresurs -3 118 3 273 3 273 -2 222 -1 644
Upplupna lönekostnader 100 100 100 100 74
Öppning/stängning
Resursteamet
Biblioteksresurs -237
Studievägledare
Fritidsledare
Rektor/befattningshavare 56 56 56
Centralt kansli -79 -79 -79
Rehabilitering -121 -121 -121   
Friskvård 131 131 131
Kompetensutveckling -101 -101 -101 -101 -101
Arbetsmiljö 47 47 47 18 18
Arbetskläder
2) Lärverktyg
Övrig. Förbrukning -87 331 331 336 336
Omkostnadsersättning
IT 99 99 99   
3) Måltider
Måltider förskola
Måltider grundskola -435 -386 -277
4) Lokalkostnader
Lokalhyra 2 373 2 373 2 373
Kapitaltjänst 0 0 0
Verksamhetsservice -105 -105 -105
5) Intäkter
Omsorgsintäkt förskola
Omsorgsintäkt fritidshem -776 -776
Omsorgsintäkt DBV
6) Summa ex moms och adm -1 240 5 618 5 490 -2 645 -2 094
7) Administration 3% -37 169 165 -79 -63
Summa inkl administration -1 277 5 787 5 655 -2 725 -2 156
8) Moms 6% -77 347 339 -163 -129

    Grundskolan



BIDRAG (inkl moms) -1 354 6 134 5 994 -2 888 -2 286



Bilaga 1: Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB år 2019 Dnr: 19-800-942
    Grundskolan Fritids

1) Undervisning Åk 4-6 Åk 7-9 Åk 4-5 RS 200828
Personalresurs 3 273 3 273 -822
Upplupna lönekostnader 100 100 37
Öppning/stängning
Resursteamet
Biblioteksresurs -237 -237
Studievägledare -82
Fritidsledare 29
Rektor/befattningshavare 56 56
Centralt kansli -79 -79
Rehabilitering -121 -121  
Friskvård 131 131
Kompetensutveckling -101 -101 -101
Arbetsmiljö 47 47 18
Arbetskläder
2) Lärverktyg
Övrig. Förbrukning 331 331 336
Omkostnadsersättning
IT 99 99  
3) Måltider
Måltider förskola
Måltider grundskola -277 -427
4) Lokalkostnader
Lokalhyra 2 373 2 373
Kapitaltjänst 0 0
Verksamhetsservice -105 -105
5) Intäkter
Omsorgsintäkt förskola
Omsorgsintäkt fritidshem -776
Omsorgsintäkt DBV
6) Summa ex moms och adm 5 490 5 287 -1 309
7) Administration 3% 165 159 -39
Summa inkl administration 5 655 5 446 -1 348
8) Moms 6% 339 327 -81



BIDRAG (inkl moms) 5 994 5 772 -1 429
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