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§ 20 19-071-600

Dagordning 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att punkterna 1 a, 5 och 14 utgår, 

att punkterna 3 b-j ändras till att omfatta punkterna 3 b-k, 

att punkterna 3 k-p ändras till att omfatta punkterna 3 l-p, 

att lägga till ”Årsanslag kulturföreningar” som punkt 22, 

att fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärendet 

1 a) Ekonomisk rapport per februari 2019 
b) Bokslut 2018

2 Driftbudget 2019: 
a) Resursfördelningssystem
b) Internbudget KUN 2019
c) Beslut extraordinära insatser kommunal verksamhet

3 Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan: 
a) Resursfördelningssystem
b-j) Grundbelopp 2019 
k-p) Tilläggsbelopp 2019 

4 Investeringsbudget 2019: 
a) Underlag/behov för revidering av KUN investeringsbudget 2019
b) Hemställan hos kommunfullmäktige om upprättande av objekt för Jukkasjärvi skola/förskola
c) Hemställan hos kommunfullmäktige om medel för faktiskt utfall för genomförda projekt

5 Projektbidrag 
6 Omvärldsbevakning 
7 Rapport - Förskoleplatser och platstillgång 
8 Rapport - Måltidsverksamheten 
9 KUN åtgärdsplan 2019 för personalförsörjning 
10 Uppföljning av KUN plan för hållbar energi 2018 
11 Val av ersättare till kulturutskottet 
12 Val till kommunala handikapprådet 
13 EXTRAÄRENDE - Val till kommunala pensionärsrådet 
14 Val till Tornedalsteaterns styrelse 
15 Förvaltningschefen informerar 
16 Kulturchefen informerar 
17 Delgivning av inkomna handlingar 
18 Anmälan av delegationsbeslut 
19 Delgivning av klagomål enligt skollagen 
20 Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
21 EXTRAÄRENDE - Ändring och tillägg av mötesdatum 
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§ 20 forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att punkterna 1 a, 5 och 14 utgår, 

att punkterna 3 b-j ändras till att omfatta punkterna 3 b-k, 

att punkterna 3 k-p ändras till att omfatta punkterna 3 l-p, 

att lägga till ”Årsanslag kulturföreningar” som punkt 22, 

att fastställa dagordningen.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds (C) yrkande. 
_______  
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§ 21 19-068-606

Bokslut 2018 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att lägga Bokslut kultur- och utbildningsförvaltningen månad 1-13 2018 med godkännande 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger ”Bokslut kultur- och utbildningsförvaltningen månad 1-13 2018” daterad 2019-02-28, ur 
vilken controller Rolf Särkimukka redogör följande: 

 Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) fick en ramminskning på 11,6 Mnkr i jämförelse med
flerårsplan 2018-2019 enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-10-24 § 116.

 KUN beslutade 2018-01-25  § 186 c om åtgärder på 11 Mnkr för att komma inom budgetram år 2018.
 KUN har inte erhållit 1 Mnkr i budget år 2018 för fristående alternativens lönerevision år 2017.
 Avstämningarna av barn och elever i februari 2018 innebar en volymökning på 8,4 Mnkr.
 KUN beslutade 2018-11-21 om åtgärder på 6,4 Mnkr för att komma inom budgetram år 2018.

Resultat- Utfall   Budget   Avvikelse Budget  Utfall 
räkn. (tkr) perioden   perioden   perioden helår  per.fg.år 
Intäkter -79 646 -45 463 34 183 a -45 463 -74 628 
Personal 391 293 361 921 -29 371 b 361 921 369 210 
Lokal o anl 56 943 57 887 944 57 887 58 158 
Material o tj. 142 753 131 352 -11 401 c 131 352 150 164 
Kapitaltjänst. 4 822 4 822 0 4 822 5 834 
Nettokost. 1 516 164 510 519 -5 645 510 519 508 738 

a) Överskott beror av Etableringsstöd från Migrationsverket samt att budgeten för Jägarköket och
Skolmåltiders intäkter inte är anpassade efter faktiska intäkter.

b) Underskottet beror av byarnas grundbemanning, extraordinära stödåtgärder samt volymökning
av barn och elever:

● Barnantalet ökade med 62 barn mellan sept-feb (38 barn fler än i feb -17). Avräkning av barn
och elever i februari 2018 innebar en volymökning på 8,4 Mnkr.

● Budgeten för extraordinära stödåtgärder (stöd för barn och elever med behov av särskilt stöd)
för kommunala för- och grundskolor, fristående alternativ och Sameskolan uppgår till 15,7 Mnkr.
Extraordinära stödåtgärder gör ett underskott på 18 Mnkr.

● För- och grundskolorna i byarna med en budget på 49,6 Mnkr gör ett underskott på 9,7 Mnkr.
Elevunderlaget har minskat under en nivå där antalet elever inte längre genererar tillräckligt med
resurser enligt nuvarande resursfördelningssystem.

c) Fristående alternativ och Sameskolan med en budget på 64,1 Mnkr gör ett underskott på 2,7 Mnkr.
Underskottet beror på lönerevision 2018 samt på slutregleringsbidrag 2017.
KUN har inte erhållit budget år 2018 för fristående alternativens lönerevision år 2017.

● Budgeten för Jägarköket och Skolmåltider är inte anpassade efter faktiska kostnader.
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§ 21 forts.

Verksam- Utfall   Budget   Avvikelse Budget Utfall 
heter (tkr) perioden   perioden   perioden helår  per.fg.år 
Gem. verks. 97 527 101 318 3 791 d 101 318 88 922 
För- o gr.sk. 271 761 261 755 -10 006 d 261 755 269 515 
Måltidsverks. 49 628 51 087 1 459 d 51 087 51 746 
Fria driftsalt. 66 821 64 070 -2 751 c 64 070 66 554 
Interkom.ers. -1747 -200 1 546 d -200 -339 
Kultur 32 175 32 489 314 d 32 489 32 340 
Nettokost. 1 516 164 510 519 -5 645 510 519 508 738 

d) Gemensam verksamhet, Måltidsverksamheten, Kultur, Interkommunal ersättning och för- och grund- 
     skolor i centrala Kiruna med en budget på sammanlagt 383,8 Mnkr gör ett överskott på 24,7 Mnkr. 

Verksam- Utfall   Budget   Avvikelse Budget  Utfall 
heter (tkr) perioden   perioden   perioden helår  per.fg.år 
Gr.sk pers. 110 196 99 535 -10 661 b 99 535 101 943 
Gr.sk förbr. -19 083 4 911 1 276 4 893 5 682 
● Etabl.ers. 11 359 0 11 359 0 0 
Gr.sk. ext. ord. 26 839 13 045 -13 794 b 13 045 24 491 
F-sk pers. 90 094 93 623 3 528 93 623 85 012 
F-sk förbr. 5 087 5 614 528 5 614 6 570 
F-sk. ext. ord. 4 148 30 -4 118 b 30 3 404 
F-kl pers. 11 590 10 891 -700 10 891 10 990 
F-kl förbr. 93 211 119 211 187 
Fri pers 14 321 18 414 4 093 18 414 14 024 
Fri förbr. -9 530 615 145 615 1 030 

Utfall per  Utfall   Budget   Avvikelse Budget Utfall 
chef perioden   perioden   perioden helår  per.fg.år 
Elevhälsan 10 891 10 946 54 d 10 946 10 046 
Språkcentrum 6 458 8 515 1 397 d 8 515 3 537 
● Etabl.medel 330 330 
Förskola Cent 2 545 2 963 418 d 2 963 2 819 
Grundsär 5 571 5 364 -207 5 364 4 965 
Skolskjutsar 11 082 12 736 -578 d 12 736 12 371 
● Etabl.medel 1 116 0 1 116 d 
Adm Målt 1 154 994 -160 994 1 209 
Jägarköket 9 054 10 112 1 058 d 10 112 10 819 
Ängsgården 3 118 3 443 325 d 3 443 3 164 
Skolmåltider 16 524 20 268 -212 20 268 19 444 
● Etabl.medel 1 978 0 1 978 d 
Förskolekök 15 515 15 487 -1 169 e 15 487 16 201 
● Etabl.medel 571 0 571 d 
Resursteam 1 714 783 -932 783 900 
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§ 21 forts. 
 
 
e) Koefficienten för förskolemat har inte ökat på länge. Koefficienten bör öka med 2 tkr/barn för att 
     budgeten skall gå ihop. 
 
    Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Utfall 
Kultur perioden   perioden   perioden   helår    per.fg.år 
Kultur Adm 5 406  4 760  -645 f 4 760  4 825 
För.bidr.fri. 2 145  2 704  559  2 704  2 514 
För.bidr.kult. 4 147  3 375  -772  3 375  3 565 
Bibliotek 9 913  9 941  28 f 9 941  10 424 
Kulturlokaler 2 563  2 862  299  2 862  2 357 
Kulturskolan 5 249  6 002  753 f 6 002  5 985 
Övr.kulturv. 330  416  87  416  289 
Ungdomsv. 2 422  2 428  5 f 2 428  2 379 
Nettokost. 1 32 175   32 489   314   32 488   32 340 

 
f) Kulturen hade under 2018 sparbeting med 2 miljoner kronor som effektuerats. 
    Vakanser på Kulturskolan bidrar till plusresultat. 
 
Utfall per  Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Utfall 
chef perioden   perioden   perioden   helår    per.fg.år 
Triangel f-sk   17 725   18 763   1 038 d 18 763   17 356 
 Ext ord. 1 274  9  -1 266 b 9  766 
Bolag f-sk 17 145  17 420  275 d 17 420  14 832 
 Ext ord. 339  0  -339 b 0  176 
Triangel F-9 13 777  14 703  926 d 14 703  13 731 
 Ext ord. 2 455  978  -1 477 b 978  2 597 
 Etabl.ers. -1 229   1 229 d    
Berga F-6 9 432  8 290  -1 143  8 290  8 768 
 Ext ord. 924  574  -350 b 574  1 488 
 Etabl.ers. -1 570   1 570 d    
Raket f-sk 15 796  16 572  776 d 16 572  15 251 
 Ext ord. 720  16  -704 b 16  1 288 
Lombolo f-sk 18 709  18 963  254 d 18 963  18 393 
 Ext ord. 782  0  -782 b 0  294 
NR F-3 16 590  19 459  2 870 d 19 459  16 229 
 Ext ord. 3 185  1 283  -1 903 b 1 283  3 286 
 Etabl.ers. -1 002   1 002 d    
NR 4-5 8 420  8 885  465 d 8 885  8 015 
 Ext ord. 2 192  1 255  -937 b 1 255  1 624 
 Etabl.ers. -888   888 d    
NR 6-9 17 693  17 707  14 d 17 707  17 631 
 Ext ord. 3 391  1 410  -1 981 b 1 410  3 021 
 Etabl.ers. -1 229   1 229 d    
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§ 21 forts.

Luossa f-sk 15 182 16 276 1 094 d 16 276 15 191 
 Ext ord. 826 6 -820 b 6 880 
Högalid F-6 12 031 12 314 282 d 12 303 12 510 
 Ext ord. 1 029 467 -562 b 467 704 
 Etabl.ers. -1 456 1 456 d 
Högalid 7-9 18 283 18 736 453 d 18 736 19 358 
 Ext ord. 3 535 1 876 -1 659 b 1 876 2 712 
 Etabl.ers. -1 570 1 570 d 
Luossa F-6 14 145 13 541 -604 b 13 541 13 520 
 Ext ord. 2 124 1 266 -858 b 1 266 2 109 
 Etabl.ers. -775 775 d 
Byarnas f-sk 11 911 12 974 1 063 d 12 974 11 123 
 Ext ord. 207 0 -207 b 0 408 
Tuolla/Jkk F-6 14 767 12 590 -2 177 b 12 582 12 847 
 Ext ord. 2 955 1 398 -1 557 b 1 398 1 866 
 Etabl.ers. -661 661 d 
Kare 14 851 10 590 -4 262 b 10 590 13 592 
 Ext ord. 393 591 199 591 445 

Vittangi 15 677 10 897 -4 780 b 10 898 12 864 
 Ext ord. 4 655 1 946 -2 708 b 1 946 4 640 
 Etabl.ers. -981 981 d 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att lägga Bokslut kultur- och utbildningsförvaltningen månad 1-13 2018 med godkännande 
till handlingarna. 

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



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 8 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 22 a 18-888-606 

Driftbudget 2019 - Resursfördelningssystem 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att  anta ”Resursfördelningsprinciper kommunen 1 - 16 år inom kultur- och utbildnings-
nämndens utbildningsverksamhet år 2019”, daterad 2019-03-11. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Resursfördelningsprinciper kommunen 1 - 16 år inom kultur- och utbildnings-
nämndens utbildningsverksamhet år 2019” daterad 2019-03-11, vilken controller Rolf Särkimukka 
redogör för. 

Förändringar mot tidigare år: 

 Koefficienterna för förskolans grundbemanning är förändrad med minus 0,01 för vardera grupp.

 Koefficienterna för fritidsverksamhetens grundbemanning är förändrad med minus 0,01 för
vardera grupp.

 Hanteringen av extraordinära åtgärder inom förskolan är förtydligad.

 Nytt stycke avseende omfördelning av medel under pågående verksamhetsår för att förhindra att
medel utöver budgetram fördelas.

Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-28 § 9 a, som föreslår 
nämnden besluta att anta ”Resursfördelningsprinciper kommunen 1 - 16 år inom kultur- och 
utbildningsnämndens utbildningsverksamhet år 2019”, daterad 2019-02-28. Efter arbetsutskottet har 
skrivelsen reviderats avseende förskolekoefficienterna varför en ny skrivelse daterad 2019-03-11 nu 
föreligger. I föreliggande missiv finns ett skrivfel i att-satsen: datumet är felaktigt och ska vara  
2019-03-11. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att  anta ”Resursfördelningsprinciper kommunen 1 - 16 år inom kultur- och utbildnings-
nämndens utbildningsverksamhet år 2019”, daterad 2019-03-11. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 22 b 18-887-606

Driftbudget 2019 - Internbudget kultur- och utbildningsnämnden 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att följande fyra tjänster inte återbesätts efter pensionsavgångar: 
kokerska Regnbågens förskola, annan pedagogisk omsorg, fritidsledare Triangelskolan, 
fritidsledare Vittangi skola, 

att uppdra åt förvaltningen att utreda ytterligare överväganden avseende verksamhetsservice 
och de två assistenterna vid Stadsbiblioteket som snart går i pension, 

att återföra budgeten för fritidsgårdar, KUN 2018-11-21 § 149 samt 

att anta ”Förslag internbudget KUN 2019” daterad 2019-03-08. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger ”Förslag internbudget KUN 2019” daterad 2019-03-08 vilken controller Rolf Särkimukka 
föredrar.  

Förändringar mot tidigare år: 

Kultur 
 Extra avsättning 1 250 tkr för Konstmuseet i Norr upphör.
 Budgeten för föreningsbidrag utökas med 210 tkr.
 Budgeten för fritidsgårdar utökas med 500 tkr (budgeten för fritidsgårdar minskades med

500 tkr i kultur- och utbildningsnämnden 2018-12-13).
 Budget för bidrag till föreningslokaler minskas med 324 tkr i enlighet med KUN Au 2016-12-06

§ 86.

Utbildning centralt 
 Budgeten för centrala anslag från Skolverket minskas med 3 660 tkr.
 Budgeten för centrala anslag från Migrationsverket utökas med 15 500 tkr för etableringsstöd.
 Index för externa lokaler uppräknas med 296 tkr för snöröjning, el, städ och renhållning.
 Budgeten för fri friskvård till personal inom utbildning utökas med 380 tkr.

Skolskjutsar 
 Budgeten för interna skolskjutsar utökas med 525 tkr för leasing och drivmedel.

Modersmålsundervisning 
 Budgeten för SVA utökas med 667 tkr (en tjänst). SVA har även utökats med 3 tjänster med

externa medel. 
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Måltidsverksamheten 
 Budgeten för Måltidsverksamheten utökas med 189 tkr. Måltidsverksamhetens vikariepool har

utökats med 7 tjänster. 
 Budgeten för personal förskolekök utökas med 312 tkr. Förskola Kulingen har utökat med 1

tjänst. Förskolan Regnbågen minskas med 1 tjänst från och med 1 juli 2019. 

Förskola 
 Förskolan utökar med 7 barn enligt avräkningen i februari 2019.
 Koefficienterna för förskolans grundbemanning är förändrad med minus 0,01 för vardera grupp;

1-2 år heltid, 1-2 år deltid, 3-6 år heltid och 3-6 år deltid.
 Budgeten för annan pedagogisk omsorg minskas med 224 tkr. En pensionsavgång återbesätts

inte från och med 1 juli 2019.
 Budgeten för Resursteamet minskas med 1 707 tkr. Resursteamet är beräknat på 90 procents

nyttjandegrad och 20 personal. År 2018 beräknades Resursteamet på 70 procents nyttjandegrad
och 25 personal.

Grundskolan 
 Grundskolan minskar med 23 elever enligt avräkningen i februari 2019.
 Fritidshemmet ökar med 9 elever enligt avräkningen i februari 2019.
 Koefficienterna för fritidsverksamhetens grundbemanning är förändrad med minus 0,01 för

vardera grupp; förskoleklass - årskurs 1, årskurs 2 - årskurs 3 och årskurs 4 - årskurs 5.

Interkommunal ersättning 
 Intäktsbudgeten för interkommunal ersättning utökas med 300 tkr.

Ärendet är berett i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-28 § 9 b, som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden  

att följande fyra tjänster inte återbesätts efter pensionsavgångar: 
kokerska Regnbågens förskola, annan pedagogisk omsorg, fritidsledare Triangelskolan, 
fritidsledare Vittangi skola, 

att uppdra åt förvaltningen att utreda ytterligare överväganden avseende verksamhetsservice 
och de två assistenterna vid Stadsbiblioteket som snart går i pension, 

att återföra budgeten för fritidsgårdar, KUN 2018-11-21 § 149. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av Annica Henelund (C)

att bifalla arbetsutskottets förslag samt 

att anta ”Förslag internbudget KUN 2019” daterad 2019-03-08. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 22 c 18-887-606 

Internbudget 2019 - Beslut extraordinära insatser kommunal verksamhet 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att tilldela de kommunala grundskolenheterna tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder 
enligt tabell 1, kolumn Budgetförslag 2019, i föreliggande skrivelse ”Extraordinära 
stödåtgärder i kommunens grundskolor”, daterad 2019-03-15, 

att enheterna Vittangi/Svappavaara samt Karesuando/Övre Soppero måste komplettera sina 
underlag med grundbemanningen,  

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31 samt 

att hålla inne 2 mnkr av budgeten för oförutsedda behov. 

Beskrivning av ärendet 

Kulturchef/Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson föredrar i ärendet. 

Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter tillhandahåller extraordinära stödåtgärder för att elever 
skall kunna ta del av den ordinarie verksamheten. Extraordinära stödåtgärder är aktiviteter utöver 
ordinarie organisation och undervisning, som skall möjliggöra för behövande elever att tillgodogöra sig 
grundskolans utbildning och undervisning. 

För att tillgodose dessa behov har facknämnden, utifrån av kommunfullmäktige tilldelade medel, 
beslutat om en internbudget 2019 och har att vid behov fördela s.k. tilläggsbelopp för de olika 
skolenheternas kända och anmälda behov av extraordinära stödåtgärder. 

Äskanden för kalenderår 2019 har inkommit och handlagts individuellt. 
En samlad sammanställning och beräkning har genomförts även om varje enskilt tilläggsbelopp är riktat 
mot en elev. Sammanställningen har gjorts med hänsyn taget till dataskyddsförordningen GDPR och 
sekretess för att inte röja enskilda elevärenden som handläggs individuellt. Medlen avses för/riktas i 
huvudsak till personalförstärkningar. 

Förslag för tilläggsbelopp, enligt tabell 1 nedan, avseende kalenderår 2019 beräknas från budgeterad 
ekonomisk ram, aktuellt ekonomiskt läge, medellön för s.k. elevassistent (inkl. PO) per 2019-03-05 i 
kommunal verksamhet, samt antal konstaterade behov. Förslag till tilldelning utgör således 46 % av 
äskat behov.  
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Tabell 1: 
Enhet Tidigare 

beviljade 
behov 
HT 2018 

Anmälda 
behov 
2019 

Bedömda 
behov 
2019 

Budgetförslag 
2019 
(Skr) 

Berga  3,0 3,0 6,0 977 214 
Tuolluvaara/ 
Jukkasjärvi  

7,0 -1,0 6,0 977 214 

Högalid F-6  4,8 -0,55 4,25 692 193 
Högalid 7-9  2,5 1,5 4,0 651 476 
Luossavaara  5,8 -0,25 5,55 903 923 
Triangel  6,8 -0,13 6,67 1 086 336 
NRS F-3  7,3 -2,0 5,3 863 206 
NRS 4-5 9,0 -2,0 7,0 1 140 083 
NRS 6-9  8,0 -1,0 7,0 1 140 083 
Vittangi/ 
Svappavaara  

10,4 * * * 

Karesuando/ 
Övre Soppero  

2,5 * * * 

Språkcentrum  0,0 0,13 0,13 20 359 
Summering: 67,1 51,9 8 452 087 
* Enheterna måste komplettera sina underlag 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta 

att tilldela de kommunala grundskolenheterna tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder 
enligt tabell 1, kolumn Budgetförslag 2019, i föreliggande skrivelse ”Extraordinära 
stödåtgärder i kommunens grundskolor”, daterad 2019-03-15, 

att enheterna Vittangi/Svappavaara samt Karesuando/Övre Soppero måste komplettera sina 
underlag med grundbemanningen,  

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31. 

Ärendet är berett i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-28 § 9 c som föreslår 
nämnden besluta 

att hålla inne 2 mnkr av budgeten för oförutsedda behov. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av Annica Henelund (C)

att bifalla både kultur- och utbildningsförvaltningens förslag och arbetsutskottets förslag. 

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



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 13 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 a 19-102-606 

Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan - Resursfördelningssystem 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta ”Resursfördelningsprinciper fristående alternativ och Sameskolan 1-16 år inom 
kultur- och utbildningsnämnden år 2019” daterad 2019-02-08. 

Beskrivning av ärendet 

Controller Rolf Särkimukka föredrar föreliggande skrivelse ”Resursfördelningsprinciper fristående 
alternativ och Sameskolan 1-16 år inom kultur- och utbildningsnämnden år 2019” daterad 2019-02-08. 
Skrivelsen är delgiven och tillgängliggjord i samband med februarinämnden då ärendet skulle ha 
behandlats men blev hänskjutet till dagens sammanträde. 

Av skrivelsen framgår när och hur rapportering från de fristående alternativen till kultur- och 
utbildningsnämnden ska ske, när avstämning av barn- och elevantal samt avräkning ska ske samt vad 
som gäller vid delad placering. Vidare beskrivs särskilt stöd samt tilläggsbelopp med instruktioner för 
ansökningsförfarandet. Slutligen listas datum för utbetalning av bidrag. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av Annica Henelund (C)

att anta ”Resursfördelningsprinciper fristående alternativ och Sameskolan 1-16 år inom 
kultur- och utbildningsnämnden år 2019” daterad 2019-02-08. 

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



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 14 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 b 19-102-606 

Bidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening - Grundbelopp 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Fjällbjörken Ekonomisk förening enligt 
skrivelse ”Friskolebidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening - Grundbelopp år 2019” 
daterad 2019-03-08. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Friskolebidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening - Grundbelopp år 2019” daterad 
2019-03-08, vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar. 

Förändringar mot tidigare år: 

 Förvaltningen föreslår att Kiruna kommuns intäktsbudget för avgifter för förskolor, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg ökas med 50 tkr i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen
föreslår även att avdrag görs i bidraget i motsvarande grad till fristående alternativ och Same-
skolan.

 Förvaltningen föreslår att koefficienterna för förskolans grundbemanning minskar med 0,01 för
vardera grupp; 1-2 år heltid, 1-2 år deltid, 3-6 år heltid och 3-6 år deltid i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fri-
stående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Resursteamet minskas med 1 707 tkr i de kommunala
verksamheterna. Resursteamet är beräknat på 90 procents nyttjandegrad och 20 personal. År
2018 beräknades Resursteamet på 70 procents nyttjandegrad och 25 personal. Förvaltningen
föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för personal förskolekök utökas med 312 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Måltidsverksamheten utökas med 189 tkr i de kommunala
verksamheterna. Måltidsverksamhetens vikariepool har utökats med 7 tjänster. Förvaltningen
föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för externa lokaler utökas med 296 tkr för el, städ och
renhållning i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i
motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för fri friskvård utökas med 380 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 15 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 b forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Fjällbjörken Ekonomisk förening enligt 
skrivelse ”Friskolebidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening - Grundbelopp år 2019” 
daterad 2019-03-08. 

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



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 16 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 c 19-102-606 

Bidrag till Fyrklöverns Ekonomiska förening - Grundbelopp 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Fyrklöverns Ekonomiska förening enligt 
skrivelse ”Friskolebidrag till Fyrklöverns Ekonomiska förening - Grundbelopp år 2019” 
daterad 2019-03-08. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Friskolebidrag till Fyrklöverns Ekonomiska förening - Grundbelopp år 2019” 
daterad 2019-03-08, vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar. 

Förändringar mot tidigare år: 

 Förvaltningen föreslår att Kiruna kommuns intäktsbudget för avgifter för förskolor, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg ökas med 50 tkr i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen
föreslår även att avdrag görs i bidraget i motsvarande grad till fristående alternativ och Same-
skolan.

 Förvaltningen föreslår att koefficienterna för förskolans grundbemanning minskar med 0,01 för
vardera grupp; 1-2 år heltid, 1-2 år deltid, 3-6 år heltid och 3-6 år deltid i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fri-
stående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Resursteamet minskas med 1 707 tkr i de kommunala
verksamheterna. Resursteamet är beräknat på 90 procents nyttjandegrad och 20 personal. År
2018 beräknades Resursteamet på 70 procents nyttjandegrad och 25 personal. Förvaltningen
föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för personal förskolekök utökas med 312 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Måltidsverksamheten utökas med 189 tkr i de kommunala
verksamheterna. Måltidsverksamhetens vikariepool har utökats med 7 tjänster. Förvaltningen
föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för externa lokaler utökas med 296 tkr för el, städ och
renhållning i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i
motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för fri friskvård utökas med 380 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 17 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 c forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Fyrklöverns Ekonomiska förening enligt 
skrivelse ”Friskolebidrag till Fyrklöverns Ekonomiska förening - Grundbelopp år 2019” 
daterad 2019-03-08. 

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



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 18 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 d 19-102-606 

Bidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan Ekonomisk förening - 
Grundbelopp 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan 
Ekonomisk förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur 
Myggan Ekonomisk förening - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Friskolebidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan Ekonomisk förening 
- Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08, vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny 
Persson föredrar. 

Förändringar mot tidigare år: 

 Förvaltningen föreslår att Kiruna kommuns intäktsbudget för avgifter för förskolor, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg ökas med 50 tkr i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen
föreslår även att avdrag görs i bidraget i motsvarande grad till fristående alternativ och Same-
skolan.

 Förvaltningen föreslår att koefficienterna för förskolans grundbemanning minskar med 0,01 för
vardera grupp; 1-2 år heltid, 1-2 år deltid, 3-6 år heltid och 3-6 år deltid i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fri-
stående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Resursteamet minskas med 1 707 tkr i de kommunala
verksamheterna. Resursteamet är beräknat på 90 procents nyttjandegrad och 20 personal. År
2018 beräknades Resursteamet på 70 procents nyttjandegrad och 25 personal. Förvaltningen
föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för personal förskolekök utökas med 312 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Måltidsverksamheten utökas med 189 tkr i de kommunala
verksamheterna. Måltidsverksamhetens vikariepool har utökats med 7 tjänster. Förvaltningen
föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för externa lokaler utökas med 296 tkr för el, städ och
renhållning i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i
motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för fri friskvård utökas med 380 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 19 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 d forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Personalkooperativet i Ur och Skur Myggan 
Ekonomisk förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Personalkooperativet i Ur och Skur 
Myggan Ekonomisk förening - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

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



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 20 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 e 19-102-606 

Bidrag till Föräldrakooperativet Noas Ark Ekonomiska förening - Grundbelopp 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Föräldrakooperativet Noas Ark Ekonomiska 
förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Föräldrakooperativet Noas Ark Ekonomiska 
förening - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Friskolebidrag till Föräldrakooperativet Noas Ark Ekonomiska förening - 
Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08, vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny 
Persson föredrar. 

Förändringar mot tidigare år: 

 Förvaltningen föreslår att Kiruna kommuns intäktsbudget för avgifter för förskolor, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg ökas med 50 tkr i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen
föreslår även att avdrag görs i bidraget i motsvarande grad till fristående alternativ och Same-
skolan.

 Förvaltningen föreslår att koefficienterna för förskolans grundbemanning minskar med 0,01 för
vardera grupp; 1-2 år heltid, 1-2 år deltid, 3-6 år heltid och 3-6 år deltid i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fri-
stående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Resursteamet minskas med 1 707 tkr i de kommunala
verksamheterna. Resursteamet är beräknat på 90 procents nyttjandegrad och 20 personal. År
2018 beräknades Resursteamet på 70 procents nyttjandegrad och 25 personal. Förvaltningen
föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för personal förskolekök utökas med 312 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Måltidsverksamheten utökas med 189 tkr i de kommunala
verksamheterna. Måltidsverksamhetens vikariepool har utökats med 7 tjänster. Förvaltningen
föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för externa lokaler utökas med 296 tkr för el, städ och
renhållning i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i
motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för fri friskvård utökas med 380 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 21 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 e forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Föräldrakooperativet Noas Ark Ekonomiska 
förening enligt skrivelse ”Friskolebidrag till Föräldrakooperativet Noas Ark Ekonomiska 
förening - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

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



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 22 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 f 19-102-606 

Bidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Sameskolstyrelsen enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Friskolebidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08, 
vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar. 

Förändringar mot tidigare år: 

 Förvaltningen föreslår att Kiruna kommuns intäktsbudget för avgifter för förskolor, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg ökas med 50 tkr i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen
föreslår även att avdrag görs i bidraget i motsvarande grad till fristående alternativ och Same-
skolan.

 Förvaltningen föreslår att koefficienterna för förskolans grundbemanning minskar med 0,01 för
vardera grupp; 1-2 år heltid, 1-2 år deltid, 3-6 år heltid och 3-6 år deltid i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fri-
stående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Resursteamet minskas med 1 707 tkr i de kommunala
verksamheterna. Resursteamet är beräknat på 90 procents nyttjandegrad och 20 personal. År
2018 beräknades Resursteamet på 70 procents nyttjandegrad och 25 personal. Förvaltningen
föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Koefficienterna för fritidsverksamhetens grundbemanning är förändrad med minus 0,01 för
vardera grupp; förskoleklass - årskurs 1, årskurs 2 - årskurs 3 och årskurs 4 - årskurs 5 i de
kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget minskas i motsvarande
grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för personal förskolekök utökas med 312 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Måltidsverksamheten utökas med 189 tkr i de kommunala
verksamheterna. Måltidsverksamhetens vikariepool har utökats med 7 tjänster. Förvaltningen
föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för externa lokaler utökas med 296 tkr för el, städ och
renhållning i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i
motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för fri friskvård utökas med 380 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 23 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 f forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Sameskolstyrelsen enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

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



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 24 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 g 19-102-606 

Bidrag till Ströms Slott AB - Grundbelopp 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Ströms Slott AB enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till Ströms Slott AB - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Friskolebidrag till Ströms Slott AB - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08, 
vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar. 

Förändringar mot tidigare år: 

 Förvaltningen föreslår att budgeten för annan pedagogisk omsorg minskas med 224 tkr i de
kommunala verksamheterna. En pensionsavgång återbesätts inte från och med 1 juli 2019.
Förvaltningen föreslår även att avdrag görs i bidraget i motsvarande grad till fristående alter-
nativ.

 Förvaltningen föreslår att Kiruna kommuns intäktsbudget för avgifter för förskolor, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg ökas med 50 tkr i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen
föreslår även att avdrag görs i bidraget i motsvarande grad till fristående alternativ.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för fri friskvård utökas med 380 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Ströms Slott AB enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till Ströms Slott AB - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

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



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 25 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 h 19-102-606 

Bidrag till Tulinkisuando Friskoleförening - Grundbelopp 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Tulinkisuando Friskoleförening enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till Tulinkisuando Friskoleförening - Grundbelopp år 2019” daterad 
2019-03-08. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Friskolebidrag till Tulinkisuando Friskoleförening - Grundbelopp år 2019” daterad 
2019-03-08, vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar. 

Förändringar mot tidigare år: 

 Förvaltningen föreslår att budgeten för externa lokaler utökas med 296 tkr för el, städ och
renhållning i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i
motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för fri friskvård utökas med 380 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Tulinkisuando Friskoleförening enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till Tulinkisuando Friskoleförening - Grundbelopp år 2019” daterad 
2019-03-08. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 i 19-102-606 

Bidrag till Uterummet i Kiruna AB - Grundbelopp 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Uterummet i Kiruna AB enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till Uterummet i Kiruna AB - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Friskolebidrag till Uterummet i Kiruna AB - Grundbelopp år 2019” daterad 
2019-03-08, vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar. 

Förändringar mot tidigare år: 

 Förvaltningen föreslår att Kiruna kommuns intäktsbudget för avgifter för förskolor, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg ökas med 50 tkr i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen
föreslår även att avdrag görs i bidraget i motsvarande grad till fristående alternativ och Same-
skolan.

 Koefficienterna för fritidsverksamhetens grundbemanning är förändrad med minus 0,01 för
vardera grupp; förskoleklass - årskurs 1, årskurs 2 - årskurs 3 och årskurs 4 - årskurs 5 i de
kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget minskas i motsvarande
grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Måltidsverksamheten utökas med 189 tkr i de kommunala
verksamheterna. Måltidsverksamhetens vikariepool har utökats med 7 tjänster. Förvaltningen
föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för externa lokaler utökas med 296 tkr för el, städ och
renhållning i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i
motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för fri friskvård utökas med 380 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Uterummet i Kiruna AB enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till Uterummet i Kiruna AB - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 23 j 19-102-606 

Bidrag till Vargen i Kiruna AB - Grundbelopp 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Vargen i Kiruna AB enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08, 
vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar. 

Förändringar mot tidigare år: 

 Förvaltningen föreslår att Kiruna kommuns intäktsbudget för avgifter för förskolor, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg ökas med 50 tkr i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen
föreslår även att avdrag görs i bidraget i motsvarande grad till fristående alternativ och Same-
skolan.

 Koefficienterna för fritidsverksamhetens grundbemanning är förändrad med minus 0,01 för
vardera grupp; förskoleklass - årskurs 1, årskurs 2 - årskurs 3 och årskurs 4 - årskurs 5 i de
kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget minskas i motsvarande
grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Måltidsverksamheten utökas med 189 tkr i de kommunala
verksamheterna. Måltidsverksamhetens vikariepool har utökats med 7 tjänster. Förvaltningen
föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för externa lokaler utökas med 296 tkr för el, städ och
renhållning i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i
motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för fri friskvård utökas med 380 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Vargen i Kiruna AB enligt skrivelse 
”Friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB - Grundbelopp år 2019” daterad 2019-03-08. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 k 19-102-606 

Bidrag till Kangos kultur- och ekologiskola - Grundbelopp 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Kangos kultur- och ekologiskola enligt 
skrivelse ”Friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiskola - Grundbelopp år 2019” 
daterad 2019-03-08. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiskola - Grundbelopp år 2019” daterad 
2019-03-08, vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar. 

Förändringar mot tidigare år: 

 Förvaltningen föreslår att Kiruna kommuns intäktsbudget för avgifter för förskolor, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg ökas med 50 tkr i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen
föreslår även att avdrag görs i bidraget i motsvarande grad till fristående alternativ och Same-
skolan.

 Förvaltningen föreslår att koefficienterna för förskolans grundbemanning minskar med 0,01 för
vardera grupp; 1-2 år heltid, 1-2 år deltid, 3-6 år heltid och 3-6 år deltid i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fri-
stående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Resursteamet minskas med 1 707 tkr i de kommunala
verksamheterna. Resursteamet är beräknat på 90 procents nyttjandegrad och 20 personal. År
2018 beräknades Resursteamet på 70 procents nyttjandegrad och 25 personal. Förvaltningen
föreslår även att bidraget minskas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för personal förskolekök utökas med 312 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för Måltidsverksamheten utökas med 189 tkr i de kommunala
verksamheterna. Måltidsverksamhetens vikariepool har utökats med 7 tjänster. Förvaltningen
föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för externa lokaler utökas med 296 tkr för el, städ och
renhållning i de kommunala verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i
motsvarande grad till fristående alternativ och Sameskolan.

 Förvaltningen föreslår att budgeten för fri friskvård utökas med 380 tkr i de kommunala
verksamheterna. Förvaltningen föreslår även att bidraget ökas i motsvarande grad till fristående
alternativ och Sameskolan.
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 k forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att anta friskolebidrag grundbelopp år 2019 till Kangos kultur- och ekologiskola enligt 
skrivelse ”Friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiskola - Grundbelopp år 2019” 
daterad 2019-03-08. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 l 18-939-609 

Beslut om tilläggsbelopp 2019 - Sameskolan i Karesuando 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att bevilja tilläggsbelopp om 115 637 Skr till Sameskolstyrelsen för behov enligt inkommen 
ansökan för elev X, dnr. 2018-939-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 101 793 Skr till Sameskolstyrelsen för behov enligt inkommen 
ansökan för elev Y, dnr. 2018-939-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 120 523 Skr till Sameskolstyrelsen för behov enligt inkommen 
ansökan för elev Z, dnr. 2018-939-609, 

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp - Sameskolan i Karesuando”, daterad 2019-03-15, vilken 
kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson redovisar. 

Sammanfattning 
Sameskolstyrelsen inkom 2018-12-04 till Kiruna kommun med en ansökan om tilläggsbelopp för 2019 
avseende tre elever i behov av extraordinära insatser vid Sameskolan i Karesuando. Ansökan avser 
ersättning för de faktiska merkostnader som uppstår mot bakgrund av ett ökat behov av resurser i 
verksamheten. De faktiska merkostnader som avses i hemställan är ersättning för utökad personalresurs. 

Kultur- och utbildningsförvaltningens bedömning 

Eleverna bedöms behöva stöd i sin utveckling. 

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. 

Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag enligt kap 10, § 
37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Omfattning och insatser av pedagogisk assistent/resurs i inkommen hemställan bedöms idag ske på ett 
motsvarande sätt som i den offentliga grundskolan och kan ersättas i enlighet med resurstilldelning för 
motsvarande insats(er) i den kommunala verksamheten (Kultur- och utbildningsförvaltningen,  
2019-03-15). 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta 

att bevilja tilläggsbelopp om 115 637 Skr till Sameskolstyrelsen för behov enligt inkommen 
ansökan för elev X, dnr. 2018-939-609, 
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att bevilja tilläggsbelopp om 101 793 Skr till Sameskolstyrelsen för behov enligt inkommen 
ansökan för elev Y, dnr. 2018-939-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 120 523 Skr till Sameskolstyrelsen för behov enligt inkommen 
ansökan för elev Z, dnr. 2018-939-609, 

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att bifalla föreliggande förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 m 18-939-609 

Beslut om tilläggsbelopp 2019 - Sameskolan i Kiruna 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att bevilja tilläggsbelopp om 130 295 Skr till Sameskolstyrelsen för behov enligt inkommen 
ansökan för elev A, dnr. 2018-939-609, 

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp - Sameskolan i Kiruna”, daterad 2019-03-15, vilken 
kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson redovisar. 

Sammanfattning 
Sameskolstyrelsen inkom 2018-12-04 till Kiruna kommun med en ansökan om tilläggsbelopp för 2019 
avseende elev i behov av extraordinära insatser vid Sameskolan i Kiruna. Ansökan avser ersättning för de 
faktiska merkostnader som uppstår mot bakgrund av ett ökat behov av resurser i verksamheten. De 
faktiska merkostnader som avses i hemställan är ersättning för utökad personalresurs. 

Kultur- och utbildningsförvaltningens bedömning 

Eleven bedöms behöva stöd i sin utveckling. 

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. 

Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag enligt kap 10, § 
37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Omfattning och insatser av pedagogisk assistent/resurs i inkommen hemställan bedöms idag ske på ett 
motsvarande sätt som i den offentliga grundskolan och kan ersättas i enlighet med resurstilldelning för 
motsvarande insats(er) i den kommunala verksamheten (Kultur- och utbildningsförvaltningen,  
2019-03-15). 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta 

att bevilja tilläggsbelopp om 130 295 Skr till Sameskolstyrelsen för behov enligt inkommen 
ansökan för elev A, dnr. 2018-939-609, 

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31. 
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§ 23 m forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att bifalla föreliggande förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 23 n 18-934-609 

Beslut om tilläggsbelopp 2019 - Tulinkisuando Friskola, Kuttainen 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att bevilja tilläggsbelopp om 32 574 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev A, dnr. 2018-934-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 4 886 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev B, dnr. 2018-934-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 4 886 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev C, dnr. 2018-934-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 4 886 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev D, dnr. 2018-934-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 4 886 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev E, dnr. 2018-934-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 4 886 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev F, dnr. 2018-934-609, 

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp - Tulinkisuando Friskola, Kuttainen”, daterad 2019-03-15, 
vilken kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson redovisar. 

Sammanfattning 
Tulinkisuando friskola i Kuttainen inkom 2018-12-03 till Kiruna kommun med ansökningar om 
tilläggsbelopp för 2019 för elever i behov av extraordinära insatser vid Tulinkisuando friskola. 
Ansökningarna avser ersättning för de faktiska merkostnader som uppstår mot bakgrund av ett ökat 
behov av resurser i verksamheten. De faktiska merkostnader som avses i hemställan är ersättning för 
utökad personalresurs. 

Bakgrund samt kultur- och utbildningsförvaltningens bedömning 

Eleverna behöver stöd i sin utveckling. 

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. 

Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag enligt kap 10, § 
37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
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Omfattning och insatser av pedagogisk assistent/resurs i inkommen hemställan bedöms idag ske på ett 
motsvarande sätt som i den offentliga grundskolan och kan ersättas i enlighet med resurstilldelning för 
motsvarande insats(er) i den kommunala verksamheten (Kultur- och utbildningsförvaltningen,  
2019-03-15). 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta 

att bevilja tilläggsbelopp om 32 574 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev A, dnr. 2018-934-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 4 886 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev B, dnr. 2018-934-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 4 886 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev C, dnr. 2018-934-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 4 886 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev D, dnr. 2018-934-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 4 886 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev E, dnr. 2018-934-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 4 886 Skr till Tulinkisuando friskola, Kuttainen, för behov enligt 
inkommen ansökan för elev F, dnr. 2018-934-609, 

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att bifalla föreliggande förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 23 o 18-910-609--18-924-609, 19-015-609 

Beslut om tilläggsbelopp 2019 - Vargen i Kiruna AB 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att bevilja tilläggsbelopp om 13 498 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-910-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 15 785 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-911-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 29 527 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-912-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 20 246 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-913-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 40 493 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-914-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 20 246 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-915-609, 

att tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Vargen i Kiruna AB till 
Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, styrkt egen kostnad för begärt 
tilläggsbelopp, 

att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-916-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 40 717 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-917-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-918-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-919-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-920-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-921-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-922-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-923-609, 
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att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-924-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2019-015-609, 

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp - Vargen i Kiruna AB”, daterad 2019-03-15, vilken 
kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson redovisar. 

Sammanfattning 
Vargen i Kiruna AB inkom 2018-11-30 samt 2019-01-03 till Kiruna kommun med ansökningar om 
tilläggsbelopp för 2019 för elever i behov av extraordinära insatser samt för modersmålsundervisning i 
samiska vid Friluftsskolan Vargen. Ansökningarna avser ersättning för de faktiska merkostnader som 
uppstått och uppstår mot bakgrund av ett ökat behov av resurser i verksamheten. De faktiska 
merkostnader som avses i hemställan är ersättning för utökad personalresurs. 

Kultur- och utbildningsförvaltningens bedömning 

Eleverna bedöms behöva stöd i sin utveckling. 

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. 

Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag enligt kap 10, § 
37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Omfattning och insatser av pedagogisk assistent/resurs i inkommen hemställan bedöms idag ske på ett 
motsvarande sätt som i den offentliga grundskolan och kan ersättas i enlighet med resurstilldelning för 
motsvarande insats(er) i den kommunala verksamheten (Kultur- och utbildningsförvaltningen, 
2019-03-15). 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta 

att bevilja tilläggsbelopp om 13 498 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-910-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 15 785 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-911-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 29 527 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-912-609, 
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att bevilja tilläggsbelopp om 20 246 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-913-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 40 493 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-914-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 20 246 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökning om modersmålsundervisning i samiska, dnr. 2018-915-609, 

att tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Vargen i Kiruna AB till 
Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, styrkt egen kostnad för begärt 
tilläggsbelopp, 

att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-916-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 40 717 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-917-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-918-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-919-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-920-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-921-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-922-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-923-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2018-924-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 
ansökan, dnr. 2019-015-609, 

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31. 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 39 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 o forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att bifalla föreliggande förslag. 

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



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 40 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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Beslut om tilläggsbelopp 2019 - Vita Viddernas barnskola / Uterummet i Kiruna AB 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vita Viddernas barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
för behov enligt inkommen ansökan, dnr. 2018-935-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 130 295 Skr till Vita Viddernas barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
för behov enligt inkommen ansökan, dnr. 2018-936-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vita Viddernas barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
för behov enligt inkommen ansökan, dnr. 2018-937-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vita Viddernas barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
för behov enligt inkommen ansökan, dnr. 2018-938-609, 

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp - Vita Viddernas barnskola / Uterummet i Kiruna AB”, 
daterad 2019-03-15, vilken kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson redovisar. 

Sammanfattning 
Vita Viddernas barnskola/Uterummet i Kiruna AB inkom 2018-12-03 till Kiruna kommun med 
ansökningar om tilläggsbelopp för 2019 för elever i behov av extraordinära insatser vid Vita Viddernas 
barnskola i Kiruna. Ansökningarna avser ersättning för de faktiska merkostnader som uppstår mot 
bakgrund av ett ökat behov av resurser i verksamheten. De faktiska merkostnader som avses i hemställan 
är ersättning för utökad personalresurs. 

Kultur- och utbildningsförvaltningens bedömning 

Eleverna bedöms behöva stöd i sin utveckling. 

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. 

Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag enligt kap 10, 
§ 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Omfattning och insatser av pedagogisk assistent/resurs i inkommen hemställan bedöms idag ske på ett 
motsvarande sätt som i den offentliga grundskolan och kan ersättas i enlighet med resurstilldelning för 
motsvarande insats(er) i den kommunala verksamheten (Kultur- och utbildningsförvaltningen,  
2019-03-15). 
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Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta 

att bevilja tilläggsbelopp om 81 434 Skr till Vita Viddernas barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
för behov enligt inkommen ansökan, dnr. 2018-935-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 130 295 Skr till Vita Viddernas barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
för behov enligt inkommen ansökan, dnr. 2018-936-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vita Viddernas barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
för behov enligt inkommen ansökan, dnr. 2018-937-609, 

att bevilja tilläggsbelopp om 162 869 Skr till Vita Viddernas barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
för behov enligt inkommen ansökan, dnr. 2018-938-609, 

att tilldelningen avser 2019, dvs. t.o.m. 2019-12-31. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att bifalla föreliggande förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 24 a 18-826-606 

Underlag/behov för revidering av KUN investeringsbudget 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att 100 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola 
till ljudmiljö Elevhälsan, 

att 22 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola 
till persienner på Norrskenets förskola, 

att 30 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola 
till ett nytt förråd på Norrskenets förskola, 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget samt flerårsplan 2020-2021”, 
daterad 2019-02-28, ur vilken controller Rolf Särkimukka informerar. Kommunfullmäktige har 2019-
02-18 § 5 beslutat att kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget fastställs med medel om 
1 000 tkr för år 2019, 20 100 tkr för år 2020 och 4 650 tkr för år 2021. 

Vidare föreligger ”Förslag till omföring av investeringsmedel”, daterad 2019-02-18, i vilken kultur- och 
utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta 

att 100 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola 
till ljudmiljö Elevhälsan, 

att 22 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola 
till persienner på Norrskenets förskola, 

att 30 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola 
till ett nytt förråd på Norrskenets förskola. 

Kvarvarande icke utfördelad investeringsbudget för anpassning av för- och grundskolor år 2019 uppgår 
till 2 168 tkr efter föreliggande förslag till beslut. 

Bakgrund 
Ljudmiljö Elevhälsan 
Elevhälsan har problem med lyhördhet i sina lokaler. För att åtgärda detta behöver golv, kök och dörrar 
demonteras och återmonteras. 

Persienner Norrskenets förskola 
Nya persienner till Norrskenets förskola. 

Förråd Norrskenets förskola 
Det gamla förrådet på Norrskenets förskola rivs och ersätts med ett förråd från Bolags förskola. Team Fix 
rustar förrådet från Bolags förskola till våren. 
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Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-28 § 11 a som föreslår 
nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag samt i övrigt lägga informationen till 
handlingarna. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 24 b 18-844-606

Hemställan hos kommunfullmäktige om upprättande av objekt för Jukkasjärvi 
skola/förskola 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att utreda ärendet vidare. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande Annica Henelund (C) 

Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-28 § 11 b som föreslår 
nämnden besluta att utreda ärendet vidare. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 24 c 18-086-606 

Hemställan hos kommunfullmäktige om medel för faktiskt utfall för genomförda projekt 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att föreslå kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 142 tkr för objekt 
projektering Jukkasjärvi skola -15, 

att föreslå kommunfullmäktige att omfördela 1 000 tkr från IV-10437 Fast Upprusta kök 
förskolor och skolor till projekt IV-10804 KUN Bullerbyns förskolekök-18. 

Beskrivning av ärendet 

Jukkasjärvi skola 

Kommunfullmäktige har beviljat medel om 500 tkr för att projektera Jukkasjärvi skola. 
Delprojekteringen blev dyrare än beräknat innan det stoppades för kalkyl. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 
investeringsmedel om 142 tkr för objekt projektering Jukkasjärvi skola -15. 

Bullerbyns förskolekök 

Kommunfullmäktige har beviljat 2 500 tkr för att rusta Bullerbyns förskolekök. Projektbudgeten uppgår 
enligt inköpsdelegerades beslut till 3 500 tkr. Prognosen är 3 500 tkr. Mellanskillnaden* finansieras av 
IV-10437 Fast upprusta kök förskolor och skolor. 

* = Mellanskillnaden från förvaltningens äskande till inköpsdelegerades beslut beror på brister i bärande
konstruktion samt fuktkvoter. Vid förstärkandet och återställandet har el och VVS dragits om. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige omfördelar 1 000 tkr från  
IV-10437 Fast Upprusta kök förskolor och skolor till projekt IV-10804 KUN Bullerbyns förskolekök -18. 

Omfördelningen av budgeten är en fördel ur redovisningssynpunkt då samtliga kostnader redovisas på 
ett objekt och då det underlättar handläggningen vid aktiveringen av projektet. 

Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-28 § 11 c, som föreslår 
nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera investeringsmedel om 142 tkr för objekt 
projektering Jukkasjärvi skola -15, 

att föreslå kommunfullmäktige att omfördela 1 000 tkr från IV-10437 Fast Upprusta kök 
förskolor och skolor till projekt IV-10804 KUN Bullerbyns förskolekök-18. 
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Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 25 19-178-600

Omvärldsbevakning 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger rapport ”Omvärldsbevakning”, daterad 2019-02-25, vilken kulturchef/tillförordnad 
förvaltningschef Conny Persson redovisar.  

Barn och utbildningsförvaltningen har ett stående uppdrag, efter beslut i samband med för- och 
grundskoleutredningen (FGU) 2005-06-09, § 71, att årligen redovisa värdering och bedömning av 
konsekvenser för skolans verksamhet vad gäller bl. a. elev-, barn- och befolkningsutveckling, LKAB:s 
gruvdrift med avseende på sprickzoner m.m. I uppdraget ingår också att ha en överblick över 
användningen av verksamhetens lokaliteter.  

Föreliggande rapport redovisar aktuellt läge och vad organisationen åstadkommer samt förutsättningar i 
närtid med fokus på kommande läsår. Rapporten avslutas med följande bedömning och slutsatser:  

Kiruna C har ett ökande elevunderlag. Behov av skolplatser under kommande läsår 2019/20 bedöms 
dock f.n. kunna tillgodoses. Antal födda som från och med hösten 2019 skall erbjudas förskoleklass är  
58 fler än innevarande läsår. Beräknat antal tillgängliga elevplatser i Kiruna C:s förskoleklasser utöver 
aktuellt läge uppgår till ca 33 platser. I redovisat antal har inte ytterligare beaktats de fristående 
alternativens inskrivning av elever. Erfarenhetsmässigt utgör eleverna i de fristående verksamheterna ca 
10-15 % av det totala elevunderlaget, vilket i perspektivet av antalet födda och antalet elever för 
förskoleklass kommande läsår ses kunna omfatta ca 20-24 elever. Marginalerna är dock små i relation 
till befintlig skolorganisation och för någon/några elev(er) kan eventuellt s.k. närhet till egen skola 
komma att ej tillgodoses.  

Migrationsverkets beslut per januari 2019 att avveckla sina enheter i Kiruna och Malmberget bedöms 
innebära att antalet nyanlända i våra verksamheter minst halveras med motsvarande platstillgång och 
ökade förutsättningar erhålls för kvarstående och nya behov.  

Tuolluvaara och Jukkasjärvi bedöms fortsatt erfara ett ökat elevunderlag de kommande läsåren. 
Befintliga lokaler bedöms vara tillräckliga inför läsåret 2019/20, men kan därefter komma att bli 
otillräckliga. Elever år 6 (9 st.) och eventuellt även år 5 (10 st.) läsåret 2019/20 vid Jukkasjärvi skola bör 
mot bakgrund av aktuell lärartillgång och förskoleklassens omfattning kommande läsår erbjudas 
skolgång vid annan skola i Kiruna C.  

Abisko, Vittangi, Svappavaara, Karesuando och Övre Soppero bedöms ha ett relativt stabilt - om även 
litet - elevunderlag de kommande läsåren. Härvid kan det åter vara angeläget att belysa ett särskilt 
förhållande för området Lannavaara – Saivomuotka: antalet födda i området stipulerar i närtid ett 
elevunderlag om ca 10 elever per årskurs. Området har idag fyra skolor som delar på detta elevunderlag. 

Barnutveckling och behov av förskoleplatser kommande läsår beräknas stabiliseras på nuvarande nivå, 
eventuellt avta i viss mån jämfört aktuell omfattning. 
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Sammantaget för de kommunala verksamheterna i Kiruna C bedöms lärarbehovet utifrån elevunderlaget 
framgent vara oförändrat eller ökande i något avseende – inte minst beaktande skolformernas 
styrdokument, aktuella reformer och pågående samhällsutveckling. Nyutexaminerade lärare bedöms 
kunna komma att ersätta visstidsanställda utan lärarutbildning de närmaste åren, men bristen på lärare 
bedöms ändå vara aktuell och lärartätheten svårligen bestå.  

Andelen behöriga i de pedagogiska verksamheterna varierar idag. Enheter med fullgod eller med en hög 
bemanning av behörig pedagogisk personal bedöms ha tillfredställande förutsättningar för eget uppdrag. 
Enheter med bristande eller låg bemanning avseende behörig pedagogisk personal bedöms sakna 
erforderliga förutsättningar för eget uppdrag. Avsaknad av behöriga kollegor ses utmana och belasta 
ordinarie personal och bedöms vidare ha påverkan på enheternas förutsättningar att säkerställa rätt till 
utbildning, anpassningar och stöd för behövande elever.  

I det läge som skolorganisationen befinner sig i bedöms organisationens flexibilitet och förmåga att 
utveckla samt vidta önskvärda åtgärder i förekommande fall vara starkt begränsade.  

Mycket ansträngda arbetsvillkor meddelas från ett antal för- och grundskoleenheter - omfattande såväl 
enhetspersonal som skolledare. Aktuell situation med behov av tillgodosedd rätt till utbildning, en 
likvärdig skola, reformer och nya regleringar inom såväl skolväsende som förvaltning i perspektivet av 
lärarbrist och kommunalt ekonomiskt läge är en ekvation som utmanar. 

Det bedöms inte vara tillräckligt med att utbilda fler eller att försöka rekrytera fler personal med aktuella 
förutsättningar. En ökad attraktivitet och förbättrade arbetsvillkor för arbete i de kommunala 
verksamheterna bedöms vara centralt framöver - till och med viktigare än lönefrågan! Befintlig struktur 
och arbetssätt ses inte tillgodose dessa behov eller skolans likvärdighet utan kommunen bedöms snarast 
behöva förändra och utveckla nya sätt att organisera och strukturera den egna skolan och personalens 
uppgifter.  

Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-28 § 12 som föreslår 
nämnden besluta att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 26 19-179-628

Rapport - Förskoleplatser och platstillgång 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger ”Rapport förskolekö”, daterad 2019-03-18, vilken kulturchef/tillförordnad förvaltningschef 
Conny Persson redovisar.  

2019-03-18 finns 30 barn i förskolekö som ska beredas plats t.o.m. juni 2019. De är fördelade enligt 
nedan:  

Mars 2 barn (syskonpar som köar endast till Lombolo förskola) 

April 6 barn varav 2 syskonförturer, alla med önskemål till Raketområdet där de bor 

Maj 12 barn varav 4 syskonförturer, syskonförturerna köar till Raketområdet, 
3 barn till centrala stan, 4 barn till Raket och 1 barn till Tuolla 

Juni 9 barn varav 2 syskonförturer till Norrskenet, 4 barn köar till Raket, 1 barn till centrala stan 
och 2 barn till dagbarnvårdare 

Juli 1 barn till centrala stan 

I rapporten har ingen hänsyn tagits till Migrationsverkets avveckling i Kiruna. Mot bakgrund av detta 
och av effekter med justering av koefficienter i förskolan bedöms kön vara hanterlig.  

Yrkanden 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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§ 27 19-180-623

Rapport - Måltidsverksamheten 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger fyra rapporter från måltidsverksamheten, vilka de tre kostcheferna redovisar. 
Sammanfattningsvis berättar de bl.a. följande: 

 83 % kundnöjdhet
 Det tillagas drygt en miljon portioner per år
 26 % ekologiska råvaror, vilket är bäst i länet
 Utmaningar:

Stadsutvecklingen
Ombyggnation av befintliga kök
Brist på utbildad kökspersonal
Klimatförändringar
Pedagogiska luncher
Specialkoster
Anställningsstopp/Återbesättningsprövning

 Viktigt att anmäla frånvaro för att minska på matsvinnet

Yrkanden 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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§ 28 19-181-603

KUN åtgärdsplan 2019 för personalförsörjning 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta Åtgärdsplan för personal- och kompetensförsörjning i kultur- och utbildnings-
nämndens verksamheter 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till ”Åtgärdsplan för personal- och kompetensförsörjning i kultur- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2019”, daterad 2019-02-25, med tillhörande fyra bilagor. 
Kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson redogör för planen och bilagorna.  

Planen omfattar tre huvudområden: 
 Lönebildning
 Arbetsvillkor
 Kompetens- och personalförsörjning

Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-28 § 13 som 
uppmärksammade att det saknas en summa på sidan 7 i planen (xxx =3 000 kr) och uppdrog åt 
förvaltningen att rätta detta och att föreslå nämnden att efter gjorda korrigeringar anta åtgärdsplanen. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att anta Åtgärdsplan för personal- och kompetensförsörjning i kultur- och utbildnings-
nämndens verksamheter 2019. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 29 18-714-520

Uppföljning av KUN plan för hållbar energi 2018 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att lägga uppföljning av KUN plan för hållbar energi 2018 med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger ”Åtgärdsplan för personal- och kompetensförsörjning i kultur- och utbildningsnämndens 
verksamheter 2019”, daterad 2019-02-25 med tillhörande bilagor. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23, § 117, att anta Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika 
Energiplan för Kiruna kommunkoncern. Härvid beslutades bl. a. att uppdra till alla nämnder och 
styrelser att årligen: 

-i november redovisa beslutad handlingsplan för efterföljande år, 
-senast i mars redovisa måluppfyllelsen för föregående kalenderår till kommunstyrelsen. 

Kiruna kommun har antagit det s.k. Borgmästaravtalet, som en del i eget arbete med en ny energi- och 
klimatstrategi syftande till att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor med 
målet att minska koldioxidutsläppen med minst 20 % till år 2020. Kommunen ses vara en ledande aktör 
i arbetet för att minska utsläpp av växthusgaser och bromsa pågående klimatförändring. Som 
myndighetsutövare är kommunen och dess facknämnder delaktiga och utgör beslutsfattare i olika 
ärenden som påverkar vår miljö och hälsa. Kommunen har genom sina facknämnders och bolags 
verksamhetsområden möjlighet att integrera arbetet med miljömål i andra processer som har betydelse 
för miljön, vilket även bedöms utgöra grunden för den kommunövergripande åtgärdsplanen. 

Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar i huvudsak för- och grundskola, 
måltidsproduktion, skoltransporter samt kulturarbete i form av bibliotek, ungdomsverksamhet och 
kulturskola. Samtliga verksamheter har designerade uppdrag, lokaler och i övrigt givna verktyg och 
förutsättningar för utförandet av tilldelade och beslutade uppdrag. Det som således bedöms vara centralt 
och utvecklingsbart - och dessutom medge en naturlig koppling till skolformernas uppdrag - för 
nämndens verksamheter ur energisynpunkt ses kunna indelas i och omfattas av två begrepp, vilka även 
därmed är fokus för eget arbete: 

 Organisatorisk tillämpning
 Livsmönster

Utöver det traditionella innehållet såsom miljö och energi bedöms begreppet hållbarhet i minst lika stor 
grad omfatta socioekonomiska faktorer såsom t.ex. mångfald, jämställdhet och hälsa, vilket med fördel 
kan integreras i ett framtida kommun- eller nämndarbete i perspektivet av hållbarhet. 
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§ 29 forts.

Uppföljning måluppfyllelse hållbar energi 2018 

Nedanstående tabell redovisar mål, strategi och aktiviteter m.m. med värderad måluppfyllelse angiven i 
färg med relaterad kommentar på efterföljande rad. 

Grön: Målen uppfyllda 
Gul: Målen till del uppfyllda 
Röd: Målen ej uppfyllda 

Mål Strategi/princip Aktivitet Verksamhet När?
Kommunen skall 
främja 
introduktionen 
och utbyggnaden 
av nyutvecklad, 
miljöanpassad 
energiteknik 
genom att i 
översiktsplaner 
och andra planer 
beakta 
energifrågor 

-Minska 
energianvändningen 
-Använda energin mer 
effektivt 

Förstudie för Ny 
grundskola 

Process Ny 
grundskola 

Vid fortsatt 
process 

Uppföljning: Processen har under 
2018 varit vilande. 

Kommunen skall 
aktivt uppmuntra 
och underlätta för 
användandet av 
miljövänlig och 
förnybar energi, 
såsom vindkraft, 
solenergi och 
biobränslen 

-Minska 
energianvändningen 
-Använda energin mer 
effektivt 
-Verka för att 
transporter sker 
miljösmart 

Överse möjligheter 
att övergå till 
biobränslen för 
egna och 
upphandlade 
transporter 

Skoltransporter 

Måltidsvht 

SpråkC 

VhtS 

2018-05-01 

Uppföljning: Delvis genomfört. 
Dock ingen 
konkretion 
åstadkommen. 
Samverkan mellan 
Skoltransporter, 
måltidsverksamheten, 
avseende transporter 
/transportbehov, har 
skett och sker med 
kommunens 
inköpsavdelning kring 
kravställning vid 
upphandling av 
transporter samt 
inköp av fordon. 

Fordonens skick 
och övergång till 
mer miljövänliga 
alternativ är 
framgent avhängigt 
av marknadens 
möjligheter och 
kommunens 
upphandlingar. 

Avseende 
verksamhets- 
services fordon och 
möjligheter därvid 
är inga åtgärder 
vidtagna. 
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Kommunens 
inköpsavdelning 
överser möjligheter 
avseende upphandling 
och eventuell 
övergång till bl. a. s.k. 
hybridfordon. 

Kommunen skall 
inom sin egen 
verksamhet 
genomföra 
energieffektiviseri
ngar där 
miljövinster och 
ekonomiska 
vinster finns att 
hämta 

-Minska 
energianvändningen 
-Använda energin mer 
effektivt 
-Verka för att 
transporter sker 
miljösmart 

Överse möjligheter 
för samt öka 
andelen ekologiska 
produkter i 
kostverksamheten 

Överse möjligheter 
för att minska 
köttkonsumtionen 
vid skolmåltiderna 

Samordning av 
verksamhets-
lokaler och ökad 
yteffektivitet vid 
nyproduktion av 
verksamhetslokaler 

Överse egna 
organisatoriska 
rutiner för 
-belysning 
-datorer 
-arbetsrumsklimat 
-sop- och  
  källsortering 
-arbetsrumsklimat 
-resor i tjänsten 

Överse, klarlägga 
samt planera för 
utbildning rörande 
miljö och 
hållbarhet 

Genomföra 
utbildning och 
undervisning 
rörande miljö och 
hållbarhet 

Måltidsvht 

Process Ny 
grundskola 

Samtliga 
enheter 

För- och 
grundskole-
enheter 

För- och 
grundskole-
enheter 

2018-02-22 

Vid fortsatt 
process 

2018-06-15 

2018-03-01 

2018-12-20 

Uppföljning: Delvis genomfört och 
pågående. 
Måltidsvht överser 
såväl andelen 
ekologiska produkter 
som möjligheten att 
minska 
köttkonsumtionen 

Översyn av 
verksamheternas 
rutiner för 
belysning m.m. 
samt sophantering 
är ej genomfört. 

De pedagogiska 
verksamheterna 
har genomfört 
och genomför i 
varierande grad 
utbildning och 
undervisning 
kring temat 
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kontinuerligt. 
Stadsomvandlings-
processerna har 
omfattat ökad 
samordning och ökad 
yteffektivitet vid 
nyproduktion. 

miljö och 
hållbarhet. 
Ämnet och 
temat är 
återkommande i 
olika 
sammanhang i 
relation till såväl 
årskurser som 
aktuell 
pedagogisk 
planering. 

Kommunen skall 
aktivt arbeta med 
information och 
rådgivning i 
energifrågor, 
resurshushållning 
och återvinning. 
Rådgivning för 
energianvändning 
skall erbjudas 
allmänhet, 
företag och 
organisationer 

-Minska 
energianvändningen 
 

Informera om och 
förankra 
kommunens 
energi- och 
klimatarbete samt 
nämndens 
handlingsplan för 
hållbar energi 
 
Genomföra 
utbildning och 
undervisning 
rörande miljö och 
hållbarhet 

Samtliga 
enheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
För- och 
grundskole-
enheter 

2018-01-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-12-20 

Uppföljning: Genomfört i 
varierande grad och 
pågående. 

De pedagogiska 
verksamheterna 
har genomfört och 
genomför i 
varierande grad 
utbildning och 
undervisning kring 
temat miljö och 
hållbarhet. Ämnet 
och temat är 
återkommande i 
olika sammanhang 
i relation till såväl 
årskurser som 
aktuell pedagogisk 
planering. 

  

Utökat 
hållbarhets-
begrepp 
-miljö och hälsa 

-Giftfri förskola Inventering, 
utrensning och 
utfasning av äldre 
leksaker och 
möbler i fskvht 

Förskoleenheter 2018-12-31 

Uppföljning: Ej genomfört eller 
påbörjat. Bedöms till 
del vara beroende av 
tillförd finansiering. 
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§ 29 forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att  lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 30 18-978-600

Val av ersättare till kulturutskottet 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att utse Stanislav Kall (C) till ersättare i kulturutskottet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-18 § 17 att utse Stanislav Kall (C) till ersättare i kultur- och 
utbildningsnämnden efter Jennie Martinez (C). Som en följd av detta behöver nämnden även utse en 
ersättare för Jennie Martinez i kulturutskottet.  

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att utse Stanislav Kall (C) till ersättare i kulturutskottet. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 31 19-182-600

Val till kommunala handikapprådet 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att utse Rune Lans (C) till ledamot i kommunala handikapprådet, 

att utse Hanna Fredriksson (SJVP) till ersättare i kommunala handikapprådet. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till kommunala 
handikapprådet. Ledamoten ska enligt reglementet tillhöra nämndens presidie. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att utse Rune Lans (C) till ledamot i kommunala handikapprådet, 

att utse Hanna Fredriksson (SJVP) till ersättare i kommunala handikapprådet. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 32 19-182-600

Extraärende - Val till kommunala pensionärsrådet 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att utse Rune Lans (C) till ledamot i kommunala pensionärsrådet, 

att utse Jimmy Johansson (C) till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till kommunala 
pensionärsrådet. Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. 

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden 

av  Annica Henelund (C) 

att utse Rune Lans (C) till ledamot i kommunala pensionärsrådet, 

att utse Jimmy Johansson (C) till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

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



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 60 av 68 

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 33 19-122-600

Förvaltningschefen informerar 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande: 

 Nämndens ordförande Annica Henelund (C) och kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny
Persson har deltagit i Norrbottens kommuners länsträff i Haparanda 2019-03-14--15.
Frågor som diskuterades var bl.a.:
- Hur rekrytera?
- Hur ska anställda kunna arbeta och utbilda sig samtidigt?
- Många olika funktionstitlar i skolan. Vad ingår i var och ett av dessa?
   Luleå kommun har en pågående utredning kring detta där man räknar med att ha ett resultat i 
   höst, vilket Kiruna kommun hoppas få ta del av. 
- Varför sluta som lärare? 30-40 % p.g.a. arbetsförhållanden, 17 % p.g.a. löneläget. 

 Situationen vid Nya Raketskolan:
- En belastande situation för lärare och pedagoger 
- Resursfördelningen är densamma för alla skolor 
- Conny har besökt Nya Raketskolan 

 Vattenskadan vid Jökelns förskola:
- Imorgon 22 mars är det ett möte med Kirunabostäder och ansvarig kökschef. 
- Alla fyra avdelningar måste flyttas (två är sedan tidigare flyttade till Bolagsskolan). 
- Eventuell ombyggnation av Bolagsskolan för att inrymma de två kvarvarande avdelningarna. 
- Lång process att åtgärda förskolan. 

Yrkanden och beslutsgång 

Yrkanden i nämnden 

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 34 19-123-600

Kulturchefen informerar 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande: 

 Kirunastipendiaten utses den 28 mars. Utställning av finalisternas verk pågår i Konstgillets
lokaler månaden ut.

 Idag, den 21 mars, är det internationella poesidagen. Med anledning av detta läser Conny upp
en dikt av Sten Selander.

Yrkanden och beslutsgång 

Yrkanden i nämnden 

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 35 19-083-600

Delgivning av inkomna handlingar 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förteckning daterad 2019-02-20 över inkomna handlingar. 

Yrkanden och beslutsgång 

Yrkanden i nämnden 

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen till handlingarna. 

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 36 19-084-602

Anmälan av delegationsbeslut 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förteckning daterad 2019-02-20 över delegationsbeslut. 

Yrkanden och beslutsgång 

Yrkanden i nämnden 

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen till handlingarna. 

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 37 19-124-600

Delgivning av klagomål enligt skollagen 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns inget att delge. 

Yrkanden och beslutsgång 

Yrkanden i nämnden 

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen till handlingarna. 

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 38 19-125-600

Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att godkänna ordförandes deltagande vid: 
- Nyanländas lärande, Kiruna, 2019-01-07 
- Norrbottens kommuners länsträff, Haparanda, 2019-03-14--15 
- Nyanländas lärande, Stockholm, 2019-04-10--11. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande Annica Henelund (C) redogör för två konferenser hon deltagit i och en som hon kommer att 
delta i. Dessa är: 

- Nyanländas lärande, Kiruna, 2019-01-07 
- Norrbottens kommuners länsträff, Haparanda, 2019-03-14--15 
- Nyanländas lärande, Stockholm, 2019-04-10--11 

Yrkanden och beslutsgång 

Yrkanden i nämnden 

av Annica Henelund (C)

att godkänna hennes deltagande vid nämnda konferenser. 

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 39 19-227-600

Extraärende - Ändring och tillägg av mötesdatum 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att sätta in ett extra nämndsammanträde fredagen den 12 april kl. 10:00, 

att flytta kulturutskottet och arbetsutskottet från den 2 maj till den 6 maj. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande Annica Henelund (C) föreslår att sätta in ett extra nämndsammanträde fredagen den 12 april 
kl. 10:00. Det är ett förberedande möte inför arbetsnämnden i april varför det inte radiosänds. 

Vidare föreslår Annica Henelund (C) att flytta kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott och 
arbetsutskott från den 2 maj till den 6 maj. Detta då 2 maj är en klämdag. 

Yrkanden och beslutsgång 

Yrkanden i nämnden 

av Annica Henelund (C)

att sätta in ett extra nämndsammanträde fredagen den 12 april kl. 10:00,  

att flytta kulturutskottet och arbetsutskottet från den 2 maj till den 6 maj. 

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______ 
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§ 40 19-156-670

Extraärende - Årsanslag kulturföreningar 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta fördelningen av 454 000 kr enligt föreliggande förslag i ”Sammanställning: Årsanslag 
kulturföreningar 2019”, daterad 2019-02-21. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger ”Sammanställning: Årsanslag kulturföreningar 2019”, daterad 2019-02-21, med följande 
förslag till fördelning av årsanslag till kulturföreningar: 

Förening Förslag 2019 Sökt belopp 2019 Anslag 2018 
Arctic Light Film Festival 64 000 kr 75 000 kr 64 000 kr 
Duoddaras 5 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 
Finländarnas klubb - kultur 5 000 kr 6 000 kr 5 000 kr 
Föreningen Kirunas Rötter 15 000 kr 129 800 kr 18 000 kr 
Föreningen Norden 10 000 kr 14 000 kr 5 000 kr 
Jukkasjärvi Hembygdsförening 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 
Kaalasvuoma Hembygdsförening 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 
Karesuando Hembygdsförening * 0 kr 30 000 kr 13 000 kr 
Kiruna Accordion Club 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 
Kiruna Amatörteaterförening 85 000 kr 275 000 kr 85 000 kr 
Kiruna Dragspelsklubb 5 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 
Kiruna Filmstudio 13 000 kr 15 000 kr 13 000 kr 
Kiruna Folkdanslag 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 
Kiruna Forskarförening 60 000 kr 75 100 kr 60 000 kr 
Kiruna Fotoklubb 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 
Kiruna Konstkollektiv 13 000 kr 23 000 kr 13 000 kr 
Kiruna Sameförening 13 000 kr 13 000 kr 13 000 kr 
Kuoksu Hembygdsförening 5 000 kr 10 000 kr 0 kr 
Kurravaara Hembygdsförening 5 000 kr 45 000 kr 5 000 kr 
Kvenlandsförbundet  5 000 kr 50 000 kr 5 000 kr 
Kören Pensionärerna 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 
Kören Sånglärkorna (f.d. Hjärtligt) 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 
Kören Sångvänner  5 000 kr 8 700 kr 5 000 kr 
Lainio Hembygdsgille 5 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 
Norrbottens Föreningsarkiv 12 000 kr 23 000 kr 12 000 kr 
Parakka Hembygdsförening 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 
Pessinki Sameförening 5 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 
Prostata Cancerföreningen Norrsken ** 0 kr 10 000 kr 0 kr 
Saivomuotka IK - kultur ** 0 kr 5 000 kr 5 000 kr 
Soppero Sameförening 13 000 kr 25 000 kr 13 000 kr 
Svappavaara Hembygdsförening 5 000 kr 5 000 kr 0 kr 
Tidningsföreningen Kiruna 13 000 kr 13 000 kr 13 000 kr 
Tuolluvaara Byförening 5 000 kr 30 000 kr 5 000 kr 
Tusen Toner 38 000 kr 130 000 kr 38 000 kr 
Vittangi Hembygdsförening 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 
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§ 40 forts.

Övre Soppero Hembygdsförening 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 
SUMMA 454 000 kr 1 100 600 kr 460 000 kr 

* Ansökan behandlas senare, pga. sent inkommen verksamhetsplan 2019.
** KU avslår ansökan då föreningen huvudsakligen inte är en kulturförening, men uppmanar  

föreningen att söka projektbidrag för sina kulturinslag.

Kvar att fördela: 16 000 kr  

Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsförvaltningens kulturutskott 2019-02-28 § 20 som föreslår 
nämnden besluta att anta fördelningen av 454 000 kr enligt föreliggande förslag. 

Yrkanden och beslutsgång 

Yrkanden i nämnden 

av Annica Henelund (C)

att anta fördelningen av 454 000 kr enligt föreliggande förslag. 

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______ 
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