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Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Kiruna 
2019-04-12, kl. 10:00 – 15:30 

Beslutande Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1. 

Utses att justera  Jimmy Johansson (C), Jan Sydberg (S) 

Övriga deltagande Tillförordnad förvaltningschef/kulturchef Conny Persson 
Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll 

Sekreterare: _________________________ 
Jeanette Snöfjäll 

Ordförande:__________________________________________________________ 
Annica Henelund (C) §§ 41-43 

Justerande:___________________________________________________________ 
Jimmy Johansson (C)  Jan Sydberg (S) 
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§ 41 19-071-600

Dagordning 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att omedelbart justera dagens protokoll, 

att fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärendet 

Dagens nämndsammanträde är extrainsatt och behandlar två ärenden: 

1 Projektbidrag 
2 Skolstruktur 

Yrkanden och beslut 

Yrkanden i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att omedelbart justera dagens protokoll, 

att fastställa dagordningen.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 42 19-271-600

Projektbidrag 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att bevilja Pamojaföreningen ett projektbidrag på 30 000 kr för Pamojafestivalen 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger projektansökan daterad 2019-03-25, kompletterad via mail 2019-03-27. 

Pamojaföreningen ansöker om 50 000 kr i bidrag för projektet ”Pamojafestivalen – tillsammans för 
mångfald” som sker på Malmfältens Folkhögskola samt på Folkets Hus Kiruna, under 23-25 maj 2019. 

Syftet med Pamojafestivalen är att berika Kirunas och Norrbottens kulturliv samt inspirera, motivera och 
utbilda för ökad mångfald i Kiruna. Festivalen är öppen och tillgänglig för alla, helt drogfri och har även 
samverkan med grundskolorna i form av föreläsningar under dagtid. Programmet erbjuder således 
många olika kulturaktiviteter och mötesplatser för människor med olika bakgrund, uttryckssätt och 
funktioner. Arrangemanget är en återkommande festival och är som helhet mycket uppskattat av 
besökare och tar upp många viktiga och aktuella samhällsfrågor.  

Pamojafestivalen erhöll 2018 ett kommunalt projektbidrag på 30 000 kr och hade en väl fungerande 
organisation, budget och genomförande.  

Projektets preliminära budget 2019 omsätter följande poster:  

Utgifter:  
Marknadsförening: 40 000 kr 
Ljud och ljus: 40 000 kr  
Gager: 50 000 kr  
Resor: 50 000 kr  
Logi: 35 000 kr  
Mat: 15 000 kr  
Övriga utlägg: 2 000 kr  
Totalt: 232 000 kr  

Intäkter:  
Sponsorer: 80 000 kr  
Kiruna kommun: 50 000 kr  
NLL: 50 000 kr  
Intäkter: 5 000 kr  
Egen insatts i projektet: 15 000 kr 
Övriga bidrag: 30 000 kr *  
Spontana gåvor: 2 000 kr *  
Totalt: 232 000 kr  

*kompletterande intäktsuppgift inkommen 2019-03-27
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§ 42 forts.

Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-03-28 § 23 som föreslår 
nämnden besluta att arrangemanget beviljas ett projektbidrag på 30 000 kr. 

Yrkande och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att bifalla kulturutskottets förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 43

Skolstruktur 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande Annica Henelund (C) inleder med att beskriva tankarna kring dagens arbete i detta ärende. 
Dagens sammanträde är en arbetsnämnd med principdiskussioner utifrån frågeställningen ”Vilken 
grundskola vill kultur- och utbildningsnämnden ha i Kiruna kommun i framtiden?” och inga beslut 
kommer att fattas i ärendet vid dagens sammanträde. Ordförandens tanke är att nämnden ska arbeta 
med ärendet i ett år för att kunna fatta nödvändiga beslut i april 2020, som sedan kan verkställas hösten 
2020. 

Tillförordnad förvaltningschef/kulturchef Conny Persson berättar att syftet är att nämndens ledamöter 
vid dagens slut ska  

 ha nödvändiga kunskaper om vilka faktorer som styr eller på annat sätt påverkar hur en
skolstruktur för grundskolan i Kiruna kommun kan se ut

 ha enats om vilka utgångspunkter/ledord nämnden vill ska ligga till grund för skolstrukturen i
Kiruna kommun

så att nämnden kan ta ställning till en långsiktig inriktning och besluta om konkreta uppdrag till 
förvaltningen vid nämndens sammanträde 2019-04-25. 

Han berättar vidare om skolans styrdokument, behörighetskrav och utbildningar samt om nuläget i 
Kiruna kommun avseende elever, skolor och behörighet hos personal. Därefter delas nämnden upp i 
mindre grupper för diskussion, följt av redovisning och sammanfattning tillsammans. 
_______  


	Närvaro
	§ 41 Dagordning
	§ 42 Projektbidrag
	§ 43 Skolstruktur

