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§ 146    19-071-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur - och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 

1. Ekonomisk rapport per november 2019, prognos per december 
2. Investeringsbudget 2020 
3. Driftbudget 2020 
4. Förslag 

a) Internbudget - Omfördelning av medel 
b) Resursfördelning 2020 i den kommunala verksamheten 

5. Förslag- Bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklasser och 
grundskolor samt Sameskolan 

6. Förslag -Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 
a) Förskolan Kiruna Sameskola 
b) Samiska förskolan Lávvu Karesuando 
c) Vita Vidderna barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
d) Vita Vidderna barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
e) Vita Vidderna barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
f) Vita Vidderna barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
g) Vita Vidderna barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
h) Vita Vidderna barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
i) Vita Vidderna barnskola/Uterummet i Kiruna AB 
j) Sameskolan Karesuando 
k) Friskolan Vargen/Vargen i Kiruna AB 
l) Friskolan Vargen/Vargen i Kiruna AB 
m) Friskolan Vargen/Vargen i Kiruna AB 
n) Friskolan Vargen/Vargen i Kiruna AB 
o) Friskolan Vargen/Vargen i Kiruna AB 
p) Friskolan Vargen/Vargen i Kiruna AB 
q) Friskolan Vargen/Vargen i Kiruna AB 
r) Friskolan Vargen/Vargen i Kiruna AB 
s) Friskolan Vargen/Vargen i Kiruna AB 

7. Specialkost för pedagogisk personal 
8. Projektbidrag 

a) Förslag - ”Lappland himlarnas magi” 
b) Förslag - ”Frankensteins lille monster” 

9. Hjalmar Lundbohmsstipendiet 
10. Förslag - Biblioteksplan 
11. Rapport - kultur i skolan 
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§ 146 fortsättning 
 
 

12. Val av ersättare kulturutskottet 
13. Bidragsöversyn 
14. Revidering - Tillämpningsregler och avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem 
15. Skola tillsammans 
16. Förvaltningschefen informerar 
17. Kulturchefen informerar 
18. Delgivning av inkomna handlingar 
19. Anmälan av delegationsbeslut 
20. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
21. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden  
22. Extraärende - Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB år 2016 med 

anledning av Förvaltningsrätten i Luleå dom 657-18 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att fastställa dagordningen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Annica Henelunds yrkande. 
________  
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§ 147    19-086-606 
 
 
Ekonomisk rapport per november 2019, prognos per december 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Controller Rolf Särkimukka redogör visuellt för nämndens ekonomiska läge för perioden januari- 
november och för årsprognosen för 2019: 
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§ 147 fortsättning  
 
Vidare föreligger ”Ekonomiska rapporten per november 2019” daterad 2019-11-26. Underskottet uppgår 
för perioden till - 5 530 tkr. Prognosen för helåret tyder på - 5 000 tkr. Vidtagna åtgärder ger resultat. 
Underskotten är identifierade och beror på E.O.S.Å (extra ordinära stöd åtgärder) samt grundbemanning 
byarnas grundskolor.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden ska år 2019: 

 Minska det ekonomiska utfallet med 5,0 mnkr (2019 års prognostiserade underskott) 
 
Kultur- och utbildningsnämnden ska inför år 2020: 

 senast i december år 2019 minska internbudgeten med 15,5 mnkr  

 minska det ekonomiska utfallet år 2020 med 15,5 mnkr + 5,0 mnkr = 20,5 mnkr  
 

Verksam- Utfall   Budget   Avvikelse   Budget    Prog. avv.   Utfall 

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

Gem. verks. 47 918   55 490   7 572   93 905   13 500 a 50 448 

För- o gr.sk. 251 111  237 135  -13 974 b 259 028  -18 000  260 548 

Måltidsverks. 49 805  47 696  -2 109  52 169  -1 150  428 163 

Fria driftsalt. 54 376  54 705  329  65 866  500  53 626 

Interkom.ers. -1 622  42  1 662  -500  300  -910 

Kultur 25 221  26 211  990  31 252  260  27 946 

Nettokost. 1 426 809   421 279   -5 530   501 720   -5 000   439 821 

a) Etableringsstöd från Migrationsverket på 15,5 Mnkr periodiserade i december 2019.   
b) Underskottet beror av E.O.S.Å. -7,8 Mnkr samt grundbemanning byarnas grundskolor -6,8 mnkr. 

 
Hantering av ärendet  
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott och kulturutskott 2019-11-28, 
där utskotten beslutade att lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________  
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§ 148    19-865-606    
 
 
Investeringsbudget 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att avsätta 685 tkr till upprustning/utökning av Triangelskolan nätverk, 3 000 tkr kronor till 

inredning nytt bibliotek, 40 tkr till inköp av konstverk av Kirunastipendiat, 2 275 tkr till 
Anpassningar av för- och grundskola. 

 
Beskrivning av ärende 
 
Kultur- och utbildningsnämnden har 2019-06-13 § 63 äskat om 11,5 mnkr i investeringsbudget 2020.  
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 306, vad gäller investeringsbudget att kultur- och utbildnings-
nämndens investeringsbudget fastställs med medel om 6,0 mnkr, för budgetår 2020 år samt att kultur- 
och utbildningsnämnden återkommer till kommunstyrelsen med nämndens prioritering till 
budgetberedningen inlämnade äskanden. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-04, § 306 är ej justerat 
per den 2019-11-07. 
 
Ärendet behandlas av kommunfullmäktige i november 2019. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag tilldelas kultur- och utbildningsnämnden drygt hälften av den 
investeringsbudget nämnden äskat om, innebärande att prioriteringar bland tidigare äskanden måste 
göras.  
 
Föreligger skrivelse ”Investeringsbudget 2020” daterad 2019-12-06. Utifrån rådande budgetläge föreslår 
kultur- och utbildningsförvaltningen att kultur- och utbildningsnämnden avsätter 685 tkr till 
upprustning/utökning av Triangelskolan nätverk, 3 000 tkr kronor till inredning nytt bibliotek, 40 tkr till 
inköp av konstverk av Kirunastipendiat, 2 275 tkr avsätts för Anpassningar av för- och grundskola. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-28 § 114, där 
arbetsutskottet beslutade att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att till kultur- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-12 komma med ett förslag till beslut för investeringsbudget 
2020. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 149    19-800-942 
 
 
Driftsbudget 2020 
 
Kultur - och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att fatta ett inriktningsbeslut på överväganden, 1. Minskat barnantal förskolor, 2. Handläggare 

centralt kansli, 3. Två tjänster verksamhetsservice, 4. en pensionsavgång annan pedagogisk 
omsorg, 5. Annan pedagogisk omsorg till förskola, 13. Kontroll av förskoleavgifter mot 
Skatteverket, 16. fem tjänster Resursteamet, 19. Centrala utvecklingsmedel, 20. Avveckla 
logoped, 21. Minska på en tjänst grundsärskola Karesuando, 28. Samverkan Enriset/fritids 
Soppero, 29. 1 pensionsavgång Karesuando. 

 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen vidare utreder punkterna, 7. Snöflingans förskola inkl. 

fritidshem, 12. Högstadiet Soppero till Vittangi, 14. 20 kronor avgift på pedagogisk lunch,  
15. Plombera delar av landsbygdsskolor, 18. Biblioteksfilialer, 23. Ta bort mjölk till lunch i 
skolor och förskolor, 25. Ta bort lax och renkött ur menyerna på skolor och förskolor, 26. 
Minskad budget med 2,5% ht 2020 för enparallelliga skolor som blir tvåparallelliga 
(samordningsvinster skolstruktur), 27. Omsorg under kvällar, nätter och helger ”Nattis”, 
30. Rektorsorganisationen, 31. Översyn av taxor förskola/fritids/nattis,  

 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen utreder de aktuella utökade kostnaderna för 

språkcentrum, om Bokfestival ung kan inarbetas i kulturens driftbudget och leasing datorer 
kan hänskjutas till 2021,  

 
 
Beskrivning av ärende 
 
Av den ekonomiska rapporten i paragraf § 147 framgår att kultur- och utbildningsnämnden behöver 
minska det ekonomiska utfallet år 2020 med 15,5 mnkr + 5,0 mnkr = 20,5 mnkr. Föreligger skrivelse  
” Överväganden av budgetanpassningar år 2020/2021 inom kultur- och utbildningsnämnden/kultur- 
och utbildningsförvaltningen” daterad 2019-11-28, för vilken Förvaltningschef Eva Lönnelid redogör.  
 
I listan framgår följande överväganden:  
1. Minskat barnantal förskolor: 5 000 tkr år 2020 
2. Handläggare centralt kansli: 600 tkr år 2020 
3. Två tjänster verksamhetsservice: 900 tkr år 2020/2021 
4. 1 pensionsavgång annan pedagogisk omsorg: 18 tkr år 2020 
5. Annan pedagogisk omsorg till förskola: 235 tkr år 2020 
6. Fritidsledare: 1 564 tkr år 2020/2021 
7. Snöflingans förskola inkl. fritidshem: 1 370 tkr år 2020 
8. Abisko 6-9 till Kiruna: -527 tkr (en ökad budget år 2020) 
9. Svappavaara årkurs 4-6 till Vittangi: 96 tkr år 2020/2021 
10. Svappavaara årkurs 6 till Vittangi: 184 tkr år 2020/2021 
11. Svappavaara årskurs F-6 till Vittangi: - 686 tkr år 2020 
12. Högstadiet Soppero till Vittangi: 565 tkr år 2020/2021 
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§ 149 fortsättning 
 
13. Kontroll av förskoleavgifter mot Skatteverket: 500 tkr år 2020/2021 
14. 20 kronor avgift på pedagogisk lunch: 1 400 tkr år 2020 (måste utredas) 
15. Plombera delar av landsbygdsskolor: 1 382 tkr år 2021 
16. 5 tjänster Resursteamet: 225 tkr år 2020/2021 
17. Ungdomsverksamhet: 2 475 år 2020/2021 
18. Biblioteksfilialer: Hinner inte utredas 
19. Centrala utvecklingsmedel: 500 tkr 
20. Avveckla logoped: 575 tkr 
21. Minska på en tjänst grundsärskola Karesuando HT 2020: 250 tkr år 2020 och 500 tkr år 2021. 
22. Lektorat: 780 tkr 
23. Ta bort mjölk till lunch i skolor och förskolor: 400 tkr 
24. Ta bort mellanmål på fritidshemmen: 500 tkr 
25. Ta bort lax och renkött ur menyerna på skolor och förskolor: 
26. Minskad budget med 2,5% ht 2020 för enparallelliga skolor som blir tvåparallelliga: 
27. Omsorg under kvällar, nätter och helger ”Nattis”: 3 090 tkr,  
Vid sammanträdet 2019-12-12 tillkom punkterna  
28. Samverkan Enriset/fritids Soppero 286 tkr 
29. en pensionsavgång Karesuando 144 tkr 
30. Rektorsorganisationen 
31. Översyn av taxor förskola/fritids/nattis 
 
Hantering av ärende 
 
Kultur och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-11-28 § 115 att uppdra åt kultur- och 
utbildningsförvaltningen att ta fram en lista med överväganden av budgetanpassningar till kultur- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2019-12-12. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att fatta ett inriktningsbeslut på överväganden 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 19, 20, 21, 28, 29 för beslut 

vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-06, 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen vidare utreder punkterna 7, 12, 14, 15, 18, 23, 25, 26, 

27, 30, 31, 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen utreder de aktuella utökade kostnaderna för 

språkcentrum, om Bokfestival ung kan inarbetas i kulturens driftbudget och leasing datorer 
kan hänskjutas till 2021,  

 
Mötet ajourneras 20 minuter 
Mötet återupptas  
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§ 149 fortsättning 
 
 
av Lars- Jonas Kemi (SL)  
 
att ta bort punkt 12 och 25 från listan med överväganden, 
 
Mötet ajourneras 5 minuter 
Mötet återupptas  
 
Ordföranden ställer eget yrkande och Lars Jonas Kemi (SL) yrkande under proposition och finner därvid  
att kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_________ 
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§ 150 a     
 
 
Internbudget - Omfördelning av medel 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger inget underlag varför ärendet utgår.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 150 b     
 
 
Resursfördelning 2020 i den kommunala verksamheten 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger inget underlag varför ärendet utgår.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 151    19-749-600 
 
 
Förslag - Bidrag 2020 till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, 
förskoleklasser och grundskolor samt Sameskolan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att den 31 januari 2020 betala ut 20 procent av 85 procent av Bidrag till fristående alternativ 

och Sameskolan år 2019 enligt beslut i kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21  
§23 b-k. 

 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag - grundbelopp fristående alternativ och Sameskolan år 2020” daterad 2019-
12-04.  
 
År 2020 skall Kultur- och utbildningsnämnden, utifrån Kommunstyrelsen 2019-11-04, § 307 föreslagna 
budgetram budgetår 2020, minska enskilda budgetposter i Kultur- och utbildningsnämndens 
internbudget med 20,0 mnkr budgetår 2020 för att budgeten skall vara i balans budgetår 2020. Detta då 
Kultur- och utbildningsnämnden: ej erhåller tilläggsbudget år 2020 enligt Kommunstyrelsen 2019-11-04, 
§ 307, ej längre erhåller 15,5 mnkr i etableringsstödsmedel från Migrationsverket (externa intäkter) och 
då ytterligare kända kostnadsökningar på 3,9 mnkr har identifierats år 2020. 
 
Ett förslag till kultur- och utbildningsförvaltningens internbudget kommer tidigast att vara färdig i 
februari 2020. Delar av nämndens internbudget för de kommunala verksamheterna utgör grund för 
friskolebidraget. För att de fristående alternativen och Sameskolan skall säkra upp sin likviditet föreslår 
Kultur - och utbildningsförvaltningen att 20 procent av 85 procent av Bidrag till fristående alternativ och 
Sameskolan år 2019 enligt KUN 2019-03-21 §23 b-k betalas ut den 31 januari 2020.  
 
Detta då friskolebidrag baserat på budgeterad kommunal genomsnittskostnad för motsvarande 
verksamheter år 2020 inte hinner beslutas i kultur- och utbildningsnämnden före decembers månads 
utgång år 2019. 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-28 § 116 där 
arbetsutskottet beslutade att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att bordlägga ärendet i avvaktan på 
att internbudgeten fastställs och att den 31 januari 2020 betala ut 20 procent av 85 procent av Bidrag till 
fristående alternativ och Sameskolan år 2019 enligt beslut i kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21  
§23 b-k. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 152 a    19-893-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Förskolan Kiruna sameskola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att  avslå ansökan.  
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger beslut ” Avseende extraordinära stödåtgärder 2019/2020” daterad 2019-12-03.  
Förskolan Kiruna sameskola inkom 2019-11-24 till Kiruna kommun med en ansökan om tilläggsbelopp 
för extraordinära stödåtgärder för läsåret 2019/2020. Ersättningen avser ett barn inskriven i förskolan.  
 
Begärd ersättning medges ej för det aktuella barnet, med motivering att:  
 
Enligt ”Resursfördelningsprinciper fristående alternativ och Sameskolan 1-16 år inom kultur- och 
utbildningsnämnden år 2019” daterad 2019-03-11, antagen av kultur- och utbildningsnämnden  
2019-03-21 framgår det att: ”Kiruna kommun tilldelar inte tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt 
stöd i förskolan eller annan pedagogisk omsorg vare sig verksamheten sker i kommunal eller fristående 
alternativs regi.  Allt särskilt stöd ingår i grundbelopp/grundbemanning för förskola eller annan 
pedagogisk omsorg.” 
 
Beslutet är fattat i enlighet med skollag (2010:800) 10 kap, § 39 samt delegationsordning i kultur- och 
utbildningsförvaltningen, 2017-04-26, 1 4.4.12. Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut 
av en kommun i fråga om bidrag enligt kap 10 28, § 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  avslå ansökan. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 152 b    19-914-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Samiska förskolan Lávvu Karesuando 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att  avslå ansökan.  
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger beslut ” Avseende extraordinära stödåtgärder 2019/2020” daterad 2019-12-02.  
Samiska förskolan Lávvu i Karesuando inkom 2019-11-22 till Kiruna kommun med en ansökan om 
tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder för läsåret 2019/2020. Ersättningen avser två barn 
inskrivna i förskolan. 
 
Begärd ersättning medges ej för de två aktuella barnen, med motivering att:  
 
Enligt ”Resursfördelningsprinciper fristående alternativ och Sameskolan 1-16 år inom kultur- och 
utbildningsnämnden år 2019” daterad 2019-03-11, antagen av kultur- och utbildningsnämnden  
2019-03-21 framgår det att: ”Kiruna kommun tilldelar inte tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt 
stöd i förskolan eller annan pedagogisk omsorg vare sig verksamheten sker i kommunal eller fristående 
alternativs regi.  Allt särskilt stöd ingår i grundbelopp/grundbemanning för förskola eller annan 
pedagogisk omsorg.” 
 
Beslutet är fattat i enlighet med skollag (2010:800) 10 kap, § 39 samt delegationsordning i kultur- och 
utbildningsförvaltningen, 2017-04-26, 1 4.4.12. Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut 
av en kommun i fråga om bidrag enligt kap 10 28, § 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  avslå ansökan. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  15 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 c    19-898-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Vita Viddernas barnskola/Uterummet i 
Kiruna AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-898, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Vita Viddernas barnskola”, daterad 2019-12-03.  
Vita viddernas barnskola inkom 2019-11-19 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Vita Viddernas barnskola. 
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-
898, att tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, det 
vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  16 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 d    19-899-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Vita Viddernas barnskola/Uterummet i 
Kiruna AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-899, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Vita Viddernas barnskola”, daterad 2019-12-03.  
Vita viddernas barnskola inkom 2019-11-19 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Vita Viddernas barnskola. 
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-
899, att tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, det 
vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  17 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 e    19-900-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Vita Viddernas barnskola/Uterummet i 
Kiruna AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-900, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Vita Viddernas barnskola”, daterad 2019-12-03.  
Vita viddernas barnskola inkom 2019-11-19 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Vita Viddernas barnskola. 
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-
900, att tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, det 
vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  18 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 f    19-901-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Vita Viddernas barnskola/Uterummet i 
Kiruna AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-901, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Vita Viddernas barnskola”, daterad 2019-12-03.  
Vita viddernas barnskola inkom 2019-11-19 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Vita Viddernas barnskola. 
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-
901, att tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, det 
vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag.   
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  19 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 g    19-902-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Vita Viddernas barnskola/Uterummet i 
Kiruna AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-902, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Vita Viddernas barnskola”, daterad 2019-12-03.  
Vita viddernas barnskola inkom 2019-11-19 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Vita Viddernas barnskola. 
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-
902, att tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, det 
vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag.   
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  20 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 h    19-903-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Vita Viddernas barnskola/Uterummet i 
Kiruna AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-903, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Vita Viddernas barnskola”, daterad 2019-12-03.  
Vita viddernas barnskola inkom 2019-11-19 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Vita Viddernas barnskola. 
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 96 144 kr till Uterummet i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-
903, att tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, det 
vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag..  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  21 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 i    19-904-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Vita Viddernas barnskola/Uterummet i 
Kiruna AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 50500 kr för läsåret 2019/2020 till Uterummet i Kiruna AB, för 

behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i finska/ meänkieli och 
samiska dnr 2019-904,  

 
att  tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Vita Vidderna till Kiruna 

kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, styrkt egen kostnad för begärt 
tilläggsbelopp. 

 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Vita Viddernas barnskola”, daterad 2019-12-03.  
Vita viddernas barnskola inkom 2019-11-19 med ansökningar om tilläggsbelopp för modersmåls-
undervisning i finska/ meänkieli och samiska vid Vita Viddernas barnskola. Ansökningar avser 
ersättning för de faktiska merkostnader som uppstår mot bakgrund av ett ökat behov av resurser i 
verksamheten. De faktiska merkostnaderna som avses är ersättning för utökad personalresurs. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 50500 kr för läsåret 2019/2020 till Uterummet i Kiruna AB, för behov enligt 
inkommen ansökan om modersmålsundervisning i finska/ meänkieli och samiska dnr 2019-904,  
och att tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Vita Vidderna till Kiruna kommun, 
Kultur- och utbildningsförvaltningen, styrkt egen kostnad för begärt tilläggsbelopp. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  22 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 j    19-909-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Sameskolan Karesuando 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 199 499 kr till Sameskolstyrelsen för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-909. 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Sameskolan Karesuando”, daterad 2019-12-03.  
Sameskolan Karesuando inkom 2019-11-25 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Sameskolan Karesuando.  
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 199 499 kr till Sameskolstyrelsen för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-909, 
att tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % 
av rapporterade behov. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  23 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
§ 152 k    19-915-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Friluftsskolan Vargen/Vargen i Kiruna 
AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 48 072 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-915. 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Friluftsskolan Vargen”, daterad 2019-12-03.  
Vargen i Kiruna AB inkom 2019-11-26 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Friluftsskolan Vargen 2020.  
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 48 072 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-915, att 
tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % av 
rapporterade behov. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  24 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 l    19-916-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Friluftsskolan Vargen/Vargen i Kiruna 
AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 96 144 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-916, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Friluftsskolan Vargen”, daterad 2019-12-03.  
Vargen i Kiruna AB inkom 2019-11-26 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Friluftsskolan Vargen 2020.  
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 96 144 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-916, att 
tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % av 
rapporterade behov. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  25 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 m    19-917-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Friluftsskolan Vargen/Vargen i Kiruna 
AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 96 144 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-917, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Friluftsskolan Vargen”, daterad 2019-12-03.  
Vargen i Kiruna AB inkom 2019-11-26 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Friluftsskolan Vargen 2020.  
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 96 144 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-917, att 
tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % av 
rapporterade behov. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  26 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 n    19-918-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Friluftsskolan Vargen/Vargen i Kiruna 
AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 24 036 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-918, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Friluftsskolan Vargen”, daterad 2019-12-03.  
Vargen i Kiruna AB inkom 2019-11-26 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Friluftsskolan Vargen 2020.  
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 24 036 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-918, att 
tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % av 
rapporterade behov. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag.   
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  27 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 o    19-919-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Friluftsskolan Vargen/Vargen i Kiruna 
AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 48 072 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-919, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Friluftsskolan Vargen”, daterad 2019-12-03.  
Vargen i Kiruna AB inkom 2019-11-26 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Friluftsskolan Vargen 2020.  
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 48 072 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-919, att 
tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % av 
rapporterade behov. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag.   
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  28 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 p    19-920-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Friluftsskolan Vargen/Vargen i Kiruna 
AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 96 144 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-920, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Friluftsskolan Vargen”, daterad 2019-12-03.  
Vargen i Kiruna AB inkom 2019-11-26 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Friluftsskolan Vargen 2020.  
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 96 144 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-920, att 
tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % av 
rapporterade behov. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  29 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 q    19-921-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Friluftsskolan Vargen/Vargen i Kiruna 
AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 48 072 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-921, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Friluftsskolan Vargen”, daterad 2019-12-03.  
Vargen i Kiruna AB inkom 2019-11-26 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Friluftsskolan Vargen 2020.  
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 48 072 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-921, att 
tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % av 
rapporterade behov. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  30 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 r    19-922-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Friluftsskolan Vargen/Vargen i Kiruna 
AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 48 072 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-922, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Friluftsskolan Vargen”, daterad 2019-12-03.  
Vargen i Kiruna AB inkom 2019-11-26 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Friluftsskolan Vargen 2020.  
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 48 072 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-922, att 
tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % av 
rapporterade behov. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  31 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 152 s    19-923-609 
 
 
Extraordinära stödåtgärder vårterminen 2020 - Friluftsskolan Vargen/Vargen i Kiruna 
AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 48 072 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen 

ansökan dnr 2019-923, 
 
att  tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30,  
 
att  tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov. 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp- Friluftsskolan Vargen”, daterad 2019-12-03.  
Vargen i Kiruna AB inkom 2019-11-26 med ansökningar om tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinära insatser vid Friluftsskolan Vargen 2020.  
 
Eleven bedöms behöva särskilt 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per 31 december 2019. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 46 % av rapporterade behov för första 
halvåret betalas ut den 31 januari 2020. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön 
för så kallad elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 
tilläggsbelopp på 48 072 kr till Vargen i Kiruna AB för behov enligt inkommen ansökan dnr 2019-923, att 
tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % av 
rapporterade behov. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 153    19-947-623 
 
Specialkost för pedagogisk personal 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att ingen specialkost eller vegetarisk kost tillreds enbart för vuxna matgäster på enheten. 

Vuxna matgäster kan få specialkost och vegetarisk kost om det finns barn på enheten som 
har behov av likadan specialkost.  

 
att  vuxna matgäster ska kunna uppvisa intyg utfärdade i Sverige från legitimerad dietist eller 

läkare för styrkande av medicinskt behov.  
 
att tidigare beslut från 2017-03-21, "Läkarintyg för specialkost till vuxna matgäster i skola och 

förskola" upphävs. 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ”Specialkost för pedagogisk personal i skola och förskola” daterad 2019-11-08 för 
vilken biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar.  
 
Det är idag ett snitt på 22 % specialkoster av den mat som serveras i skolan och förskolan. Några 
förskolor har över 50 % specialkost. Kockarna har svårt att hinna med och risken för tillbud ökar när det 
blir många specialkoster. Barn i förskolan och elever i skolan har enligt skollagen rätt till måltider medan 
det till personalen endast är ett erbjudande i samband med tillsyn vid måltider. Pedagoger kommer 
därför endast erbjudas möjlighet till specialkost om det på enheten redan tillreds samma specialkost till 
barn i skola och förskola.  
 
Kultur och- Utbildningsförvaltningen föreslår att ingen specialkost eller vegetarisk kost tillreds enbart 
för vuxna matgäster på enheten. Vuxna matgäster kan få specialkost och vegetarisk kost om det finns 
barn på enheten som har behov av likadan specialkost. Att vuxna matgäster ska kunna uppvisa intyg 
utfärdade i Sverige från legitimerad dietist eller läkare för styrkande av medicinskt behov. Att tidigare 
beslut från 2017-03-21, "Läkarintyg för specialkost till vuxna matgäster i skola och förskola" upphävs. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-28 § 118, där 
arbetsutskottet beslutade att uppdra åt förvaltningen att till kommande nämndsammanträde ta fram ett 
underlag för ärendet. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt föreliggande förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 154 a     19-780-679 
 
Projektbidrag - Förslag - ”Lapplands himlarnas magi” 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att bevilja projektet medel, motsvarande köp av tio stycken färdigproducerade böcker samt en 

avgiftsfri publikationsrätt till sammanlagt tio bilder ur Kirunas bildarkiv, med hänvisning 
till att det är en mångfacetterad produktion som på god grund gestaltar och synliggör 
vetenskapliga fenomen i förbindelse med vårt gemensamma kulturhistoriska och 
mångkulturella arv. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar för yttrandet gällande ”Ansökan om projektbidrag 
till bokutgivning, Lappland - himlarnas magi” daterad 2019-11-04.  Peter Rosén, huvudansvarig för 
bokproduktionen, ansöker om 30 000 kr i bidrag till bokprojekt ”Lappland- himlarnas magi”. 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-11-06 § 64 b, där 
kulturutskottet beslutade att föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja projektet medel, 
motsvarande tio stycken färdigproducerade böcker samt en avgiftsfri publikationsrätt till sammanlagt tio 
bilder ur Kirunas bildarkiv, med hänvisning till att det är en mångfacetterad produktion som på god 
grund gestaltar och synliggör vetenskapliga fenomen i förbindelse med vårt gemensamma 
kulturhistoriska och mångkulturella arv. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kulturutskottets förslag med tillägg av ordet ”köp av”. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 154 a     19-730-674 
 
Projektbidrag - Förslag - ”Frankensteins lilla monster” 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att avslå ansökan med hänvisning till att kommunens avsatta medel för kultursamordning är 

budgeterade för andra produktioner under våren 2020. Kultursekreterare kan, om intresset 
finns hos arrangör och produktionsansvarig, vidareförmedla kontakter till grund för att 
skapa familjeföreställningar. 

 
 
Beskrivning av ärende 
 
Biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar för yttrandet gällande ”Ansökan om projektbidrag 
till Frankensteins lilla monster” daterad 2019-11-04.  
 
Lule Stassteater ansöker om 27 000kr i turnéstöd till produktion ”Frankensteins lilla monster”- en 
berättelse i rocktoner med specialkomponerad musik av Martin Sundbom, om kroppens betydelse för vår 
identitet, för barn från 10 år och uppåt.  
 
Produktionen har, under hösten 2019, köpts in till Kiruna kommun genom finansiering av kommunens 
kultursamordningsmedel och två föreställningar har genomförts på Kulturskolan inför 100 elever 
sittande publik. Efter dialog med kultursamordnare så finns det i dagsläget inte någon plan att köpa in 
fler föreställningar till våren 2020 till grund av att dessa medel är budgeterade till andra produktioner. 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-11-28 §, där 
kulturutskottet beslutade att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta att avslå ansökan med 
hänvisning till att kommunens avsatta medel för kultursamordning är budgeterade för andra 
produktioner under våren 2020. Kultursekreterare kan, om intresset finns hos arrangör och 
produktionsansvarig, vidareförmedla kontakter till grund för att skapa familjeföreställningar. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kulturutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 155    19-910-676 
 
 
Hjalmar Lundbohmsstipendiet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att  lägga informationen till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Barn- och utbildningsnämnden inrättade 1993-10-21 ett stipendium, Hjalmar Lundbohmsstipendiet,  
i syfte att stimulera och utveckla det pedagogiska arbetet. Stipendiebeloppet fastställdes till 10 000 kr av 
nämnden 2003-02-27. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott utsågs till stipendiekommitté. I 
reglerna för stipendiekommittén, som fastställdes 1993-12-16, sägs att vid urval av stipendiater bör 
särskilt beaktas följande: 
* verksamhet/projekt med pedagogiskt innehåll 
* verksamhet/projekt av betydelse för förvaltningen 
* insatser som normalt inte åtnjuter formell status eller ingår i det planenliga utvecklingsarbetet. 
 
Ordförande Annica Henelund berättar att i dagsläget har få nomineringar inkommit varvid kultur- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutat att förlänga nomineringstiden till januari och att Hjalmar 
Lundbohmsstipendiet delas ut vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i februari.  
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-28 § 119. Där 
arbetsutskottet beslutade att vänta med att utse Hjalmar Lundbohmsstipendiaten till februarinämnden 
och att kultur- och utbildningsförvaltningen påminner skolor och förskolor om att det fortfarande går att 
nominera till stipendiet. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  lägga informationen till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 156    18-087-640 
 
 
Förslag - Biblioteksplan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att  nuvarande biblioteksplan förlängs till 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef Conny Persson föredrar för föreliggande missiv ” Biblioteksplan Kiruna kommun” daterad 
2019-12-08.  
 
Kiruna Kommun har en antagen Biblioteksplan som gäller till och med 2019-12-31. Verksamheten 
kommer under 2020 att genomgå stora förändringar för att kunna möta upp förväntningar och behov i 
samband med flytt till Kirunas nya Kulturhus. Målet är även att uppdraget skolbibliotek kommer att 
knytas till Folkbibliotekets verksamhet. Verksamheten kommer även att genomgå en stor digital 
utveckling.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår Kultur och utbildningsförvaltningen att nuvarande 
biblioteksplan förlängs till 2022. 
 
Hanteringen av ärendet  
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-11-28 § 83, där 
kulturutskottet beslutade att ärendet föredras vid nämnd för beslut. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att enligt föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 157    19-911-670 
 
 
Rapport - Kultur i skolan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Rapport kultur i skolan” daterad 2019-11-21 för vilken samordnaren för kultur i skolan Sofia 
Lagerlöf Määttä föredrar med bildspel.  
 
Kultur i skola innebär samordningen kring inköp av professionell scenkonst till för- och grundskolor i 
Kiruna kommun. Syftet är att barnen ska få ta del av olika konstformer, möta professionella 
kulturutövare och utveckla social kompetens i att kunna ta del av kulturlivet.  
 
Verksamhetens budget 2019 ligger på 273 000 kr och det förväntade utfallet uppgår till 260 730 kr.  
40 föreställningar har genomförts, varav 20 föreställningar inom befintliga avtal med Norrbottens-
musiken och Tornedalsteatern. Enligt barn- och elevstatistik från januari 2019 var målet att nå cirka 
3500 barn, men med befintliga medel har cirka 2 500 barn- och elever med medföljande vuxna fått ta del 
av en scenkonstföreställning. Alla skolor inklusive friskolorna, men inte alla årskurser på skolorna har 
tagit del av något ur kommunens utbud. Föreställningar har förlagts i Karesuando, Vittangi och 
Svappavaara under året.  
 
För att försöka nå målet att alla barn, o år till årskurs 9 i kommunen ska få ta del av en upplevelse har 
samordnaren under året genomfört olika åtgärder. Föreställningarna har i den mån det varit möjligt 
förlagts i lokaler där hyran utgår eller inte är så hög. Inköp av scenkonst utanför befintliga avtal har 
riktats mot den målgrupp som Norrbottens-teatern inte spelat för under året eller köpts in med hjälp av 
turnésubventioner från Dans i Nord och Riksteatern norr. Kiruna kommun har även tagit emot 
dansföreställningar med regionalt projektbidrag. Den viktigaste åtgärden har varit att hitta kontaktvägar 
till lärare, pedagoger och personal närmast barnen för att få ut information direkt till dem så att 
rektorerna inte blir enda vägen in.  
 
Hantering av ärendet  
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-11-28 § 84, där 
kulturutskottet beslutade att rapporten ska delges kultur- och utbildningsnämnden vid sammanträdet 
2019-12-12. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
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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§ 158    18-978-600 
 
 
Val av ersättare kulturutskottet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att Therese Olofsson (S) väljs till ersättare i kulturutskottet. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund lyfter frågan om förslag till ersättare i kulturutskottet.  
 
 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Kenneth Nilsson (S)  
 
att Therese Olofsson (S) väljs till ersättare i kulturutskottet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kenneth Nilsson yrkande. 
_________ 
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§ 159    19-861-600 
 
 
Bidragsöversyn 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att punkten utgår.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget att rapportera varför punkten utgår.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att punkten utgår.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  40 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 160    19-949-628 
 
 
Revidering - Tillämpningsregler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att  omsorg på obekväm arbetstid kompletteras med: 

 Det är vårdnadshavare som har barn vilka är folkbokförda i Kiruna kommun. 

 Vårdnadshavare till barn i åldern 1–5 år som arbetar kväller, nätter och helger då den ordinarie 
förskoleverksamheten är stängd. 

 Vårdnadshavare till barn i åldern 6–13 år med barn inskrivna i skolbarnomsorg och arbetar 
kväller, nätter och helger då den ordinarie fritidsverksamheten är stängd. 

 Vårdnadshavare som har tillsvidare anställning eller avtal om vikariat längre än 6 månader 
 
att  avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kompletteras med: 

 Efterkontroll görs mot Skatteverket fr.o.m. 2020-01-01 av taxerad inkomst, varpå 
platsinnehavare efterdebiteras om uppgiven inkomst och familjesammansättning gett ett för 
lågt/högt avgiftsuttag. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Biträdande förvaltningschef Conny Persson redogör för missiv ”Kompletteringar Tillämpningsregler och 
avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem”, daterad 2019-12-03. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden att besluta om följande 
kompletteringar i dokumentet Tillämpningsregler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem,  
att omsorg på obekväm arbetstid kompletteras med: 

 Det är vårdnadshavare som har barn vilka är folkbokförda i Kiruna kommun. 

 Vårdnadshavare till barn i åldern 1–5 år som arbetar kväller, nätter och helger då den ordinarie 
förskoleverksamheten är stängd. 

 Vårdnadshavare till barn i åldern 6–13 år med barn inskrivna i skolbarnomsorg och arbetar 
kväller, nätter och helger då den ordinarie fritidsverksamheten är stängd. 

 Vårdnadshavare som har tillsvidare anställning eller avtal om vikariat längre än 6 månader 
 
att avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kompletteras med: 

 Efterkontroll görs mot Skatteverket fr.o.m. 2020-01-01 av taxerad inkomst,varpå platsinnehavare 
efterdebiteras om uppgiven inkomst och familjesammansättning gett ett för lågt/högt 
avgiftsuttag. 

 
 
Hantering av ärende 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-28 § 121 där 
arbetsutskottet beslutade att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att revidera 
”Tillämpningsregler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem”. 
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§ 160 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
av Jonas Stålnacke (S)  
 
att ta bort punkt 4 i första att-satsen. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 161    19-448-601 
 
 
Skola tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att  fatta ett inriktningsbeslut enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag 3.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid föredrar muntligt för arbetet och nuläget kring skolstrukturförändringen. 
Samtliga synpunkter invägda. Förvaltningschefen redogör för ”Förslag 3” daterad 2019-11-25 och 
för ”Elevströmmar Skola tillsammans förslag 3” daterad 2019-12-05.  
 
Förslag 3 enligt följande:  
Högalidskolan  4-6, 2 paralleller 24 klassrum 

7-9, 6 paralleller 
Triangelskolan  4-6, 4 paralleller 12 klassrum 
Bergaskolan  F-3, 3 paralleller 12 klassrum+ fritids Flytt fsk 
Luossavaaraskolan F-3, 2 paralleller 10 klassrum+ fritids 
Jukkasjärviskolan F-3, 1 parallell 
Tuollavaaraskolan F-3, 1 paralleller 10 klassrum 
Nya Raket skolan  F-9, oförändrat Fritids 
 
Elevströmmar Skola tillsammans för förslag 3 
Jukkasjärviskolan: åk 4,5,6 till Triangelskolan 
Tuollavaaraskolan: åk 4,5,6 till triangelskolan 
Triangelskolan: åk F,1,2,3 till Bergaskolan 
Triangelskolan: åk 7,8,9 till Högalidskolan 
Bergaskolan: åk 4,5,6 till Triangelskolan. Förskolan Backen till Bolagsskolan (3 avd) 
Högalidskolan: åk f,1,2,3 till Luossa- och Bergaskolan 
Luossavaaraskolan: åk 4,5,6 till Högalid 
 
Skolbyggnadernas status 
Triangelskolan: Relativt gott skick. Kan behöva byggas om inför ny skolstruktur. Underhåll fram till 
2029 ca: 6 mkr. 
Tuollovaaraskolan: Utbyggd och ombyggd i etapper, svårtillgänglig. Renoveringsbehov fram till 2029 ca: 
2,8 mkr. 
Bergaskolan. Uppförd och införd i berg. Fönsterbyten för 3 väggar 18 mkr. Renoveringsbehov till 2029 
ca: 8 mkr. 
Luossavaaraskolan: Renoveringsbehov till 2029 ca: 6 mkr. 
Högalidskolan: Utförd projektering för akustik och lärmiljö ca:20 mkr. Renoveringsbehov till 2029 ca: 14 
mkr. 
Jukkasjärvi skola: Matsal och kök behöver byggas om. Renoveringsbehov till 2029 ca: 2,6 mkr. 
Alla siffror är uppskattade kostnader från KBAB. Eventuella ombyggnationer utifrån ny skolstruktur 
oräknade. 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  43 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 161 fortsättning 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår inriktningsbeslut på förslag 3.  
 
Fattas ett inriktningsbeslut går en remissrunda ut med slut datum 2020-01-15. Informationen kommer 
att gå ut via V-klass och Kiruna kommuns hemsida.  
 
 
Hantering av ärendet  
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-28 § 120 där 
arbetsutskottet beslutade att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att ta fram underlag som 
visar flyttströmmarna inom Kiruna kommun.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att fatta ett inriktningsbeslut enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag 3.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
Lars Jonas Kemi (SL) förhåller sig rätten att inkomma med ett eget förslag.  
_________ 
 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  44 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 162    19-122-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar enligt följande  
 
En genomlysning av arbetsmiljön för rektorerna ”Chefoskopet” SKR ska ske. Önskemål om att ha med en 
politiker, 3x2 h.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag från Kommunstyrelsen att med GIS- kompetens se 
var barn bor och var det byggs bostäder. En rapport väntas i februari.  
 
Thoréngruppen har köpt upp Vita Vidderna i Kiruna AB och Vargen i Kiruna AB, Eva Lönnelid och 
Conny Persson träffades 2019-12-11 för samtal.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  45 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 163    19-123-600 
 
 
Kulturchefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef Conny Persson informerar om att kommunstyrelsen under måndagen antog en vision för nya 
kulturhuset i kommunstyrelsen.   
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  46 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 164    19-083-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger en rapport daterad 2019-11-04 över delegationsbeslut 2019-11-02--2019-11-25. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelund yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  47 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 165    19-084-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger en rapport daterad 2019-11-04 över delegationsbeslut 2019-11-02--2019-11-25. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  48 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 166    19-124-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll meddelar att inga klagomål föreligger till dags dato. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  49 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 167    19-125-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att punkten utgår.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget att rapportera varför punkten utgår.   
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att punkten utgår.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12  50 av 50 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 168    18-157-609 
 
 
Extraärende - Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB år 
2016 med anledning av Förvaltningsrätten i Luleå dom 657-18. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att posten personal för Åk 1-9 i slutregleringsbidrag till Vargen i Kiruna AB år 2016 ska uppgå 

till 3 304 kronor per elev.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Rolf Särkimukka föredrar föreliggande skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om 
friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB år 2016 m.a.a Förvaltningsrätten i Luleå DOM 657-18” daterad 
2019-11-20.”  
 
Vargen i Kiruna AB överklagar beslut kultur- och utbildningsnämnden 2017-12-14 § 168 b avseende 
posten personalresurs i slutregleringsbidrag för år 2016. Vargen i Kiruna AB yrkar på att ta del av de 
statliga satsningarna lärarlönelyftet och karriärslärartjänsterna samt att annan avstämning av barn- och 
elever än den nämnden beslutat om skall användas vid avräkning av slutregleringsbidrag år 2016. 
Förvaltningsrätten i Luleå DOM 657-18 avgör att:  
Nämnden har haft fog för sitt beslut att bestämma elevantalet på det sätt som skett. 
Nämnden inte anses ha en generell skyldighet att genom grundbeloppet kompensera elever som går i en 
friskola där den kommunala skolan för egen räkning sökt statsbidrag. 
Nämndens slutregleringsbidrag avseende posten personalresurs ska beräknas till ett annat belopp. 
Nämnden gör en ny beräkning och redovisning av bidragsbeloppet där kostnaderna för lärarlönelyft och 
karriärslärartjänster undantas endast till den de del de motsvaras av erhållet statsbidrag. 
 
 
Ny beräkning och redovisning av bidragsbeloppet är gjord och Kultur- och utbildningsförvaltningen 
föreslår att besluta att posten personal för Åk 1-9 i slutregleringsbidrag till Vargen i Kiruna AB år 2016 
ska uppgå till 3 304 kronor per elev. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att posten personal för Åk 1-9 i slutregleringsbidrag till Vargen i Kiruna AB år 2016 ska uppgå 

till 3 304 kronor per elev.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
 



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

KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

2019-12-12 kl. 08:30-15:50 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

                              C, SJVP; Moch KD = majoritet. Ersättare:

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

i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

C Rune Lans

                                

C Magnus Gustafsson

C Monica Sundberg

SJVP Bo Ek 

S, V, SL och FI = oppositionsgrupp. Ersättare:

S Kenneth Nilsson Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,

 i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S Therese Olofsson (anmält förhinder)

V Birgitta Henriksson Lindmark

SL Lars-Jonas Kemi 

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson

                  

C Peter Göransson

C Stanislav Kall 

SJVP Hanna Fredriksson

KD Ruth Thylin

FI Emma Taube

                                    

S Jan Sydberg  (anmält förhinder)

                                    

S Jonas Stålnacke

S Barbro Olofsson (anmält förhinder)

M Stefan Sydberg (anmält förhinder)

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen 
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I § 146 - § 161

I

KUN KUNNÄRVARANDE
§ 

I = närvarande,      
R = röstberättigad 
ersättare

I

I
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