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Beslutande          Se särskild närvaroförteckning - bilaga 1 

Utses att justera Hanna Fredriksson (SJVP), Jenny Mäki (V) 

Närvarande Förvaltningschef Viktoria Björklund 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Markus Forsberg 
Ekonom Bilal Saleem 
Skolinspektionen Terje Holand § 111 
Skolinspektionen Caroline Rönnedal § 111 
Skolinspektionen Emmy Holmlund § 111 
Tillförordnad kulturskolechef Jesper Dahlström-Kawakami § 112 
Rektor Högalidskolan Anders Karlsson § 111 
Rektor Högalidskolan Christina Karinen-Sturk § 111 
Rektor Triangelskolan Per-Åke Hultstedt § 111 
Rektor Luossavaaraskolan Nina Kuoppa § 111 
Rektor Bergaskolan/Tuollavaaraskolan Carin Fjellborg § 111 
Rektor Raketskolan Annika Andersson § 111 
Rektor Raketskolan Wiwi Aronsson § 111 
Rektor Raketskolan Anna Holmström § 111 
Rektor Jukkasjärvi skola Marion Patron § 111 
Rektor Karesuando skola Nils Vasara-Hammare § 111 
Verksamhetschef Elevhälsan och Språkcentrum  
Anette Lundgren § 111 
Lektor Elevhälsan Malin Martinsson Niva § 111 
Handläggare Anna Ersson § 111 
Nämndsekreterare Carola Stålnacke 

Bilagor Närvaroförteckning  
Tilläggsbidrag -lönerevision fristående alternativ och sameskola år 2022 
enligt bilaga 1. 

Sekreterare: ________________________________________________________ 
           Carola Stålnacke 

Ordförande: ________________________________________________________ 
Annica Henelund (C) § 101-§ 105, § 106b- § 119 
_______________________________________________________
Rune Lans (C) § 106a

Justeras: __________________________________________________________ 
 Hanna Fredriksson (SJVP)                                                      Jenny Mäki (V) 

Bevis – justering av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. 

Sammanträdesdatum  2022-09-15 
Datum för anslags uppsättande 
Datum för anslags nedtagande 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningens kansli 

Carola Stålnacke
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§ 101 22-021-600 
 
 
Dagordning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa dagordningen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 

 
1. Ekonomisk rapport per juli 2022 samt utfallsprognos helår 2022 
2. Tilläggsäskande av medel 2022 för ökade livsmedels- och bränslekostnader 
3. Tilläggsbidrag lönerevision fristående alternativ och Sameskolan 2022 

a) Fjällbjörken ekonomisk förening år 2022 
b) Fyrklövern ekonomisk förening år 2022 
c) Thoren Framtid AB- Vita Vidderna och Vargen år 2022 
d) Föräldrakooperativet Noas Ark ekonomisk förening år 2022 
e) Sameskolstyrelsen år 2022 
f) Ströms Slott AB år 2022 
g) Personalkooperativet I Ur och Skur Myggan ekonomisk förening år 2022 
h) Kangos Kultur- och ekologiskola år 2022 

4. Driftbudget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
5. Investeringsbudget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
6. Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022 

a) Äskande investeringsmedel till gardiner, Högalidskolan 
b) Äskande investeringsmedel till kapprum, Luossavaaraskolan 
c) Äskande investeringsmedel diskmaskin och utmatningsbänk, Lombolo förskola 

7. Delårsrapport 2022, månad 1-8 
8. Införande av funktionen skolchef i Kiruna kommun 
9. Handlingsplan hållbar energi 2023 
10. Kulturplan för förskola och skola 
11. Sammanfattande analys av tillsynen i Kiruna kommun, Skolinspektionen 
12. Rapport Kulturskolan 
13. Förvaltningschefen informerar 
14. Kulturchefen informerar 
15.      Ordföranden informerar 
16.  Delgivning av inkomna handlingar 
17.      Anmälan av delegationsbeslut 
18.      Delgivning av klagomål enligt skollagen 
19.      Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
3 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 101 fortsättning 
 
 
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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§ 102 21-178-606 
 
 
Ekonomisk rapport per juli 2022 samt utfallsprognos helår 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att   lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Ekonomisk rapport” daterad 2022-08-15 med tillhörande bilaga. 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Markus Forsberg föredrar ärendet. Avvikelsen för perioden 
januari – juli är ett överskott på 5,5 mnkr. Trots att det finns osäkerhetsfaktorer i omvärlden är den 
preliminära prognosen att det kommer bli ett överskott på helåret 2022. 
 
För- och grundskolor redovisar ett plus minus noll resultat för perioden med undantag av byarnas 
grundskolor och fritidshem som avviker negativt. För- och grundskolors utfall för perioden är 9 mnkr lägre 
än för motsvarande period föregående år. Många vakanser och stora svårigheter att rekrytera till lediga 
tjänster i verksamheterna. Måltidsverksamheten redovisar ett överskott på 1,2 mnkr för perioden. 
Budgetfördelningen mellan förskolekök och Jägarköket var ca 1 mnkr för liten när produktion av 
förskolemat fördes över från Jägarköket till förskoleköket. 

Kulturen redovisar ett överskott på 2,2 mnkr för perioden. Överskottet kan härledas till vakanser på 
kulturskolan och administration samt ännu ej utbetalda föreningsbidrag. 

Extraordinära stödåtgärder redovisar ett plus minus noll resultat för perioden och externa projekt 
redovisar ett överskott på 5 mnkr för perioden. 5,8 mnkr av anpassningsmedlen för investeringar är ej 
utfördelade. 

Resultat- Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Prog. avv.   Utfall 
räkn. (tkr) perioden   perioden   perioden   helår    helår   per.fg.år 
Intäkter -24 313   -22 699   1 614   -43 901       -27 561 
Personal 207 937  210 481  2 543  360 071   

 218 588 
Lokal o anl 52 098  53 758  1 660  91 813   

 50 952 
Material o tj. 84 868  84 582  -286  143 690   

 80 656 
Kapitaltj. 2 495  2 506  11  4 283     2 540 
Nettokost. 323 085   328 628   5 542   555 956       325 176 

 

Verksam- 
heter (tkr) 

Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Prog. avv.   Utfall 
perioden   perioden   perioden   helår    helår   per.fg.år 

Gem. verks. 81 545   85 799   4 254   144 197       76 910 
För- o gr.sk. 147 609  145 599  -2 010  247 940    156 751 
Måltidsverks. 30 956  32 252  1 296  56 329    32 026 
Fria driftsalt. 42 561  43 561  1 001  72 387    39 792 
Interkom.ers. 380  -875  -1 255  -1 500    -475 
Kultur 20 036  22 292  2 256  36 603     20 171 
Nettokost. 323 085   328 628   5 542   555 956       325 176 
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§ 101 fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-09-01 § 84 beslutar att lägga den ekonomiska  
rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 50 beslutar att lägga den ekonomiska  
rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 102 21-178-606 
 
 
Tilläggsäskande av medel 2022 för ökade livsmedel- och bränslekostnader 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  med hänsyn tagen till informationen på dagens sammanträde inte gå vidare med äskande 

om tilläggsbudgetering till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2022-06-16 att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden med ett 
underlag till tilläggsäskande av medel från Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige för innevarande år 
för de ökande livsmedels- och bränslekostnaderna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 85 beslutar att ärendet föredras på kultur- 
och utbildningsnämnden 2022-09-15. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden föreligger skrivelse ”Analys utfall 2022 
januari-juli” daterad 2022-09-06. Kulturchef/biträdande förvaltningschef Markus Forsberg föredrar i 
ärendet.  
 
I maj månad 2022 lämnade måltidsverksamheten en prognos till kultur- och utbildningsnämnden 
utifrån den situation vi stod inför. En ökande inflation i kombination med aviserade prisökningar med 
historiska mått mätt de högsta i nutid gjorde att vi befarande en mycket stor kostnadsökning. Nämnden 
beslutade om fortsatt bevakning av prisutveckling och uppföljning. 
 
Analysen av måltidsverksamhetens utfall till och med 2022-07-31 visar en prognos på en budget i balans 
vid utgång 2022. Sett på Kiruna kommuns totala livsmedelsinköp för alla verksamheter ser vi en 
kostnadsökning med 5,8%. 
 
Kontakt med globalt foodservice företag visar en mycket lägre kostnadsökning än väntat för 2022. 
SKR:s kostchefsträff tog upp frågan om prisökningarna vid senaste träffen 31/8-1/9 och endast en 
kommun i Norrbotten kunde se en kostnadsökning kopplat till de aviserade prisökningarna.  
 
Vi får i detta läge konstatera att vi parerat kostnadsökningarna genom ytterligare medvetenhet runt 
svinn, beställningsrutiner och receptur.  Vi konstaterar att vår grossist har haft leveranssvårigheter av 
vissa varor och vi erbjudits ersättningsvaror till lägre pris. 
 
En osäkerhetsfaktor är om prisstegringen håller i sig 2023 vilket branschen hävdar. Ytterligare en 
mycket svårbedömd osäkerhetsfaktor är en fyrdubbling av elpriserna i södra Sverige och Europa. Brister 
i elnätet, avtal på försäljning inom EU och nu senast strypta leveranser från Ryssland driver upp 
priserna. Ökar elpriserna ökar även drivmedelspriserna ytterligare. Bedömare varnar för en stagnerad 
ekonomi och en ökad inflation liknande den Sverige drabbades av på 1970-talet. Hur mycket detta 
påverkar livsmedelspriserna är väldigt svårt att prognostisera. 
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§ 102 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att                med hänsyn tagen till informationen på dagens sammanträde inte gå vidare med äskande om  

 tilläggsbudgetering till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 103a 21-1131-606 
 
 
Tilläggsbidrag lönerevision fristående alternativ och Sameskolan år 2022- 
Fjällbjörken ekonomisk förening år 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tillägg till friskolebidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening år 2022 enligt bilaga 1 

med anledning av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-12-16 §155b Resursfördelning fristående alternativ och 
Sameskolan 2022 – grundbelopp 2022 - Bidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening, 

 
att bidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening år 2022 som grundas på beslut enligt detta 

förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening 
år 2022 m.a.a. lönerevision år 2022” daterad 2022-06-03 med tillhörande bilaga. Förvaltningschef 
Viktoria Björklund föredrar ärendet. 
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2§ 1st följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2022. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  besluta om tillägg till friskolebidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening år 2022 enligt bilaga 1 

med anledning av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- och utbildnings-
nämnden 2021-12-16 §155b Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 2022 – 
grundbelopp 2022 - Bidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening, 

 
att bidrag till Fjällbjörken ekonomisk förening år 2022 som grundas på beslut enligt detta förslag och 

tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 86 a beslutade utskottet att föreslå  
kultur- och utbildningsnämnden att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
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§ 103a fortsättning 

 

Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av          Annica Henelund (C) 
 
att                 kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 103b 21-1131-606 
 
 
Tilläggsbidrag lönerevision fristående alternativ och Sameskolan år 2022- 
Fyrklöverns ekonomisk förening år 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tillägg till friskolebidrag till Fyrklövern ekonomisk förening år 2022 enligt bilaga 1 

med anledning av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-12-16 §155c Resursfördelning fristående alternativ och 
Sameskolan 2022 – grundbelopp 2022 - Bidrag till Fyrklöverns ekonomisk förening, 

 
att bidrag till Fyrklövern ekonomisk förening år 2022 som grundas på beslut enligt detta 

förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ” Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Fyrklövern ekonomisk förening 
år 2022 m.a.a. lönerevision år 2022” daterad 2022-06-03 med tillhörande bilaga. Förvaltningschef 
Viktoria Björklund föredrar ärendet. 
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2§ 1st följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2022. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  besluta om tillägg till friskolebidrag till Fyrklövern ekonomisk förening år 2022 enligt bilaga 1 med 

anledning av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- och utbildningsnämnden 
2021-12-16 §155c Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 2022 – grundbelopp 
2022 - Bidrag till Fyrklöverns Ekonomiska förening, 

 
att bidrag till Fyrklövern ekonomisk förening år 2022 som grundas på beslut enligt detta förslag och 

tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 86 b beslutade utskottet att föreslå  
kultur- och utbildningsnämnden att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
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§ 103b fortsättning 

 

Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av          Annica Henelund (C) 
 
att                 kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 103c 21-1131-606 
 
 
Tilläggsbidrag lönerevision fristående alternativ och Sameskolan år 2022- 
Thoren Framtid Vargen och Vita Vidderna år 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tillägg till friskolebidrag till Thoren Framtid AB – Vita Vidderna och Vargen år 2022 

enligt bilaga 1 med anledning av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- 
och utbildningsnämnden 2021-12-16 §155i Resursfördelning fristående alternativ och 
Sameskolan 2022 – grundbelopp 2022 - Bidrag till Thoren Framtid AB, 

 
att bidrag till Thoren Framtid AB – Vita Vidderna och Vargen år 2022 som grundas på beslut 

enligt detta förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Thoren Framtid AB- 
VitaVidderna och Vargen år 2022 m.a.a. lönerevision år 2022” daterad 2022-06-03 med tillhörande 
bilaga. Förvaltningschef Viktoria Björklund föredrar i ärendet. 
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2§ 1st följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2022. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  besluta om tillägg till friskolebidrag till Thoren Framtid AB – Vita Vidderna och Vargen år 2022 

enligt bilaga 1 med anledning av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-12-16 §155i Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 
2022 – grundbelopp 2022 - Bidrag till Thoren Framtid AB, 

 
att bidrag till Thoren Framtid AB – Vita Vidderna och Vargen år 2022 som grundas på beslut enligt 

detta förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 86 c beslutade utskottet att föreslå  
kultur- och utbildningsnämnden att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
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§ 103c fortsättning 

 

Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av          Annica Henelund (C) 
 
att                 kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 103d 21-1131-606 
 
 
Tilläggsbidrag lönerevision fristående alternativ och Sameskolan år 2022- 
Föräldrakooperativet Noas Ark ekonomisk förening år 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tillägg till friskolebidrag till Föräldrakooperativet Noa´s Ark ekonomisk förening år 

2022 enligt bilaga 1 med anledning av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-12-16 §155f Resursfördelning fristående alternativ 
och Sameskolan 2022 – grundbelopp 2022 Bidrag till Noas Ark ekonomisk förening, 

 
att bidrag till Föräldrakooperativet Noa´s Ark ekonomisk förening år 2022 som grundas på 

beslut enligt detta förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 
2022. 

 
 
Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till år 2022 m.a.a. lönerevision år 
Föräldrakooperativet Noa´s Ark 2022” daterad 2022-06-03 med tillhörande bilaga. Förvaltningschef 
Viktoria Björklund föredrar i ärendet. 

Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2§ 1st följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2022. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  besluta om tillägg till friskolebidrag till Föräldrakooperativet Noa´s Ark ekonomisk förening år 

2022 enligt bilaga 1 med anledning av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- 
och utbildningsnämnden 2021-12-16 §155f Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 
2022 – grundbelopp 2022 Bidrag till Noas Ark ekonomisk förening, 

 
att bidrag till Föräldrakooperativet Noa´s Ark ekonomisk förening år 2022 som grundas på beslut 

enligt detta förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 86 d beslutade utskottet att föreslå  
kultur- och utbildningsnämnden att besluta enlig kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 

 

 

 

 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
15 av 49 

 

 

 

 

§ 103d fortsättning 

 

Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av          Annica Henelund (C) 
 
att                 kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
16 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 103e 21-1131-606 
 
 
Tilläggsbidrag lönerevision fristående alternativ och Sameskolan år 2022- 
Sameskolstyrelsen år 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tillägg till friskolebidrag till Sameskolstyrelsen år 2022 enligt bilaga 1 med anledning 

av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- och utbildningsnämnden 
2021-12-16 §155g Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 2022 – 
grundbelopp 2022 - Bidrag till Sameskolstyrelsen, 

 
att bidrag till Sameskolstyrelsen år 2022 som grundas på beslut enligt detta förslag och tidigare 

beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Sameskolstyrelsen år 2022 m.a.a. 
lönerevision år 2022” daterad 2022-06-03 med tillhörande bilaga. Förvaltningschef Viktoria Björklund 
föredrar i ärendet. 
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2§ 1st följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2022. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  besluta om tillägg till friskolebidrag till Sameskolstyrelsen år 2022 enligt bilaga 1 med anledning 

av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- och utbildningsnämnden 2021-12-16 
§155g Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 2022 – grundbelopp 2022 - Bidrag 
till Sameskolstyrelsen, 

 
att bidrag till Sameskolstyrelsen år 2022 som grundas på beslut enligt detta förslag och tidigare beslut 

kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 86e beslutade utskottet att föreslå  
kultur- och utbildningsnämnden att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 

 

 

 

 

 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
17 av 49 

 

 

 

 

§ 103e fortsättning 

 

Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av         Annica Henelund (C) 
 
att                kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
18 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 103f 21-1131-606 
 
 
Tilläggsbidrag lönerevision fristående alternativ och Sameskolan år 2022- 
Ströms Slott AB år 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tillägg till friskolebidrag till Ströms Slott AB år 2022 enligt bilaga 1 med anledning 

av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- och utbildningsnämnden 
2021-12-16 §155h Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 2022 – 
grundbelopp 2022 - Bidrag till Ströms Slott AB,  

 
att bidrag till Ströms Slott AB år 2022 som grundas på beslut enligt detta förslag och tidigare 

beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Ströms Slott AB år 2022 m.a.a. 
lönerevision år 2022” daterad 2022-06-03 med tillhörande bilaga. Förvaltningschef Viktoria Björklund 
föredrar i ärendet. 
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2§ 1st följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2022. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  besluta om tillägg till friskolebidrag till Ströms Slott AB år 2022 enligt bilaga 1 med anledning av 

lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- och utbildningsnämnden 2021-12-16 
§155h Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 2022 – grundbelopp 2022 - Bidrag 
till Ströms Slott AB,  

 
att bidrag till Ströms Slott AB år 2022 som grundas på beslut enligt detta förslag och tidigare beslut 

kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 86f beslutade utskottet att föreslå  
kultur- och utbildningsnämnden att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 

 

 

 

 

 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
19 av 49 

 

 

 

 

§ 103f fortsättning 

 

Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av          Annica Henelund (C) 
 
att                 kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
20 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 103g 21-1131-606 
 
 
Tilläggsbidrag lönerevision fristående alternativ och Sameskolan år 2022- 
Personalkooperativet I UR och Skur Myggan ekonomisk förening år 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tillägg till friskolebidrag till Personalkooperativet I Ur och skur Myggan ekonomisk 

förening år 2021 enligt bilaga 1 med anledning av lönerevision år 2022. Beslutet 
kompletterar beslut Kultur- och utbildningsnämnden 2021-12-16 §155e Resursfördelning 
fristående alternativ och Sameskolan 2022 – grundbelopp 2022 - Bidrag till 
Personalkooperativet I Ur och skur Myggan ekonomisk förening, 

 
att bidrag till Personalkooperativet I Ur och skur Myggan ekonomisk förening år 2022 som 

grundas på beslut enligt detta förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare 
under år 2022. 

 
 
Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Personalkooperativet I Ur och 
Skur Myggan ekonomisk förening år 2022 m.a.a. lönerevision år 2022” daterad 2022-06-03 med 
tillhörande bilaga. Förvaltningschef Viktoria Björklund föredrar i ärendet. 
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2§ 1st följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2022. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  besluta om tillägg till friskolebidrag till Personalkooperativet I Ur och skur Myggan ekonomisk 

förening år 2021 enligt bilaga 1 med anledning av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar 
beslut Kultur- och utbildningsnämnden 2021-12-16 §155e Resursfördelning fristående alternativ 
och Sameskolan 2022 – grundbelopp 2022 - Bidrag till Personalkooperativet I Ur och skur Myggan 
ekonomisk förening, 

 
att bidrag till Personalkooperativet I Ur och skur Myggan ekonomisk förening år 2022 som grundas 

på beslut enligt detta förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 86g beslutade utskottet att föreslå  
kultur- och utbildningsnämnden att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
 
 
 
 
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
21 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 103g fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av          Annica Henelund (C) 
 
att                 kultur- och utbildnings nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
22 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 103h 21-1131-606 
 
 
Tilläggsbidrag lönerevision fristående alternativ och Sameskolan år 2022- 
Kangos Kultur- och ekologiskola år 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tillägg till friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiskola år 2022 enligt bilaga 1 

med anledning av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-12-16 §155d Resursfördelning fristående alternativ och 
Sameskolan 2022 – grundbelopp 2022 - Bidrag till Kangos kultur- och ekologiskola, 

 
att bidrag till Kangos kultur- och ekologiskola år 2022 som grundas på beslut enligt detta 

förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiskola 
år 2022 m.a.a. lönerevision år 2022” daterad 2022-06-03 med tillhörande bilaga. Förvaltningschef 
Viktoria Björklund föredrar i ärendet. 
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2§ 1st följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2022. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  besluta om tillägg till friskolebidrag till Kangos kultur- och ekologiskola år 2022 enligt bilaga 1 med 

anledning av lönerevision år 2022. Beslutet kompletterar beslut Kultur- och utbildningsnämnden 
2021-12-16 §155d Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 2022 – grundbelopp 
2022 - Bidrag till Kangos kultur- och ekologiskola, 

 
att bidrag till Kangos kultur- och ekologiskola år 2022 som grundas på beslut enligt detta förslag och 

tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 86h beslutade utskottet att föreslå  
kultur- och utbildningsnämnden att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
23 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 103h fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av          Annica Henelund (C) 
 
att                 kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
24 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 104 22-813-606 
 
 
Driftbudget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag om åtgärder och 

anpassningar för att klara de utökade kostnaderna för 2023. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram för år 2023 fastställs av Kommunfullmäktige den 
2022-06-07--08. Budgetramarna baseras på de antaganden som angavs i beräkningsunderlaget för 
budget 2023-2026. Kultur- och utbildningsnämnden har en teknisk ram om 508 527 tkr tillsammans 
med beslutade prioriteringar om 50 800 tkr är nämndens budget för 2023 totalt 559 327 tkr. 
 
Enligt prislappsbudgeteringsmodellen ska varje nämnd klara av att utföra sin verksamhet till ett 
genomsnittligt pris och en genomsnittlig kvalitet. Det är det som de tekniska ramarna ska räcka till. 
Modellen tar hänsyn till volymökningar och- minskningar i de tekniska ramarna. Ökade ambitioner är 
däremot inte medräknade i de tekniska ramarna. Det är upp till politiken att fatta beslut om dessa 
prioriteringar. År 2023 är tillskottet 50 mnkr utöver den tekniska ramen enligt beslut från 
Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges målsättning är att minska driftbudgetramen under planperioden 2022-2025 med 
21 mnkr, denna minskning ska ske med 5 mnkr årligen. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2022-06-16 § 80 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i  
uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 med förslag till  
inriktningsbeslut för arbetet med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget år 2023. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-09-01 § 51 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 ge en  
sammanställning över de utökade kostnaderna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 87 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 redovisa en  
sammanställning över de utökade kostnaderna och att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag  
att påbörja en nyckeltalsanalys som kan förklara varför skolorna i Kiruna kommun har högre kostnader  
än vad SKR:s tekniska ram medger. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden föreligger skrivelsen ”Inriktning för arbetet  
med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget år 2023” daterad 2022-09-07.  
Förvaltningschef Viktoria Björklund och kulturchef/biträdande förvaltningschef Markus Forsberg  
föredrar i ärendet. 
 
 
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
25 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 104 fortsättning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden får 3 mnkr mer i den ekonomiska ramen år 2023 men kostnaderna 
ökar betydligt mer än intäkterna. Under år 2023 beräknas de kostnaderna öka med cirka 20 mnkr. 
 
Personalomskostnadspålägg (PO) ökar från budgeterade 40,15 till 42,75. Det ökar personalkostnaderna 
med cirka 7 mnkr. Lönerevisionen skall finansieras fullt ut inom tilldelad ram för kultur- och 
utbildningsnämnden.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden fick ett muntligt löfte om att erhålla 3 mnkr årligen från de 
etableringsstödsmedel som kommunen erhåller/erhållit för att finansiera mottagningsenheten. Löftet har 
inte infriats. Detta innebär att Språkcentrums mottagningsenhet har saknat budget under tidigare år. År 
2023 föreslår förvaltningen att 3 mnkr på detta vis budgeteras för verksamheten inom egen ram. Summan 
kan vara för låg i förhållande till kraven på studiehandledning på modersmål i verksamheten.  
 
Flytt av ungdomens hus till nya lokaler i Aurora förväntas innebära höjd internhyreskostnad med 400 
tkr. 
 
Drivmedelskostnaderna uppskattas öka med 220 tkr. 
 
Inom skola finns ett stort behov av att utveckla och höja kvaliteten i elevhälsoarbetet för alla elever. 
Psykologer är en eftertraktad grupp på arbetsmarknaden och ett bristyrke. De har möjlighet att få 
anställning hos ett stort antal arbetsgivare, inte minst inom Regionen. Många kommuner stöttar 
skolpsykologers specialistutbildning inom pedagogisk psykologi vilket väsentligt höjer kvaliteten på den 
psykologiska insatsen inom elevhälsa. Specialistutbildningen är en viktig karriärs- och 
utvecklingsmöjlighet för en psykolog vilket ökar förutsättningarna att psykolog stannar hos arbetsgivaren.   
Kostnaden för gratis mensskydd är under utredning. Materialkostnaden uppskattas till ca 200 tkr per år.  
 
Lovskolan utökas från den 1 juli 2022 med 25 obligatoriska timmar per år för elever i årskurs 9 utöver de 
redan obligatoriska 50 timmarna per år för elever i årskurs 8 och 9. Samtidigt tas det statliga bidraget bort 
för lovskolan. 
 
Den tekniska ramen är snäv och trots den politiska prioriteringen om ytterligare tillskjutna medel bedöms 
förslag på anpassningar i nödvändig storleksordning påtagligt påverka barns och elevers rätt till en 
rättssäker och likvärdig utbildning. Situationen bedöms även påverka kulturens verksamheter som också 
behöver anpassa sina verksamheter för att kultur- och utbildningsnämndens budget som helhet ska vara i 
balans. Förskola och skola har stora svårigheter med att bära alla anpassningar själva om lagstadgad 
verksamhet ska upprätthållas. 

Differensen mellan ökade intäkter och kostnader är av den storleksordningen att kultur- och 
utbildningsförvaltningen önskar politisk vägledning och diskussion över framtida inriktningar och vägval 
innan konkreta åtgärdsförslag presenteras. 
 
Lärarförbundet yrkar på att man ger stöd till kultur- och utbildningsförvaltningens förslag om en politisk 
vägledning och prioritering. Lärarförbundet lyfter fram att planerade besparingar innebär en stor oro för 
personalen, verksamheterna har redan stora utmaningar och läget är mycket ansträngt. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att kultur- och utbildningsnämnden antar en första inriktning för arbetet med kultur- och utbildnings-

nämndens internbudget år 2023. 
 

 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
26 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 104 fortsättning 
 
 
Ordförande Annica Henelund konstaterar att av de utökade kostnader så är det endast 200 tkr som är 
önskade satsningar men i övrigt är det kostnader som kultur- och utbildningsnämnden inte själva kan 
påverka. Det kommer bli ett nytt politiskt styre i Kiruna kommun efter valet 2022 och det är rimligt att 
den nya politiska ledningen får vara med och påverka budgetprocessen för nästa år. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag om åtgärder och 

anpassningar för att klara de utökade kostnaderna för 2023. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C) 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
27 av 49 

 

 

 
 
 
  
§ 105 22-656-606  
 
 
Investeringsbudget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut ”Kommunfullmäktige 2022-06-07--08, § 66 Nämndernas och styrelsens 
investeringsbudget 2023 samt flerårsplan 2024-2026”. I vilket Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
äskade investeringar för budgetår 2023 och planår 2024-2026. Kultur- och utbildningsnämnden får 5 
mnkr för 2023 i investeringsmedel. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 88 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 redovisa  
kommunfullmäktiges beslut angående investeringsbudget för 2023. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden föredrar kulturchef/biträdande  
förvaltningschef Markus Forsberg ärendet och redovisar det beslut kommunfullmäktige tagit om  
investeringsbudget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och specifikt det som gäller kultur- och  
utbildningsnämndens verksamheter. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av ordförande Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
  
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 106 a       22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande 
investeringsmedel till gardiner, Högalidskolan 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 800 tkr omfördelas från Anpassning verksamheter till Högalidskolan för gardiner. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag till omföring av investeringsmedel från Anpassning av för-och grundskola” 
daterad 2022-06-02.  
 
I samband med fönsterbyte på Högalidskolan kommer behov att uppstå av utbyte av gardiner och 
upphängningsanordningar i lektionssalar, arbetsrum och allmänna utrymmen. Vissa gardiner håller 
måttet medan andra inte längre är användbara. Fönsterbytet kommer att bidra till att skapa en bättre 
studiemiljö på skolan och det är viktigt att denna effekt inte förtas av att vi inte kan byta ut icke 
ändamålsenliga gardiner. Funktionella gardiner är en viktig faktor i arbetsmiljöarbetet då de förutom 
insyns- och solskydd bidrar till att absorbera störande ljud i undervisningslokalerna, något som är viktigt 
i en skola byggd av sten. Brandsäkra gardiner bidrar också till att bromsa förloppet vid en brand i 
lokalerna. 

Det beräknas att ändamålsenliga gardiner till ett klassrum i genomsnitt kostar ca 25 000 kr, uppsatt och 
klart. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att 800 tkr omfördelas från Anpassning verksamheter till Högalidskolan för gardiner. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 89a a beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden att besluta att 800 tkr omfördelas från Anpassning verksamheter till  
Högalidskolan för gardiner. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
  
av Rune Lans (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
 
Annica Henelund (C) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet. 
______ 
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
29 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 106b       22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande 
investeringsmedel inredning till kapprum, Luossavaaraskolan 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 80 tkr omfördelas från Anpassning verksamheter till Luossavaaraskolan för 

kapprumsinredning. 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Förslag till omföring av investeringsmedel från Anpassning av för- och grundskola” 
daterad 2022-06-02. 

Det tillkommit behov av kapprumsinredning på Luossavaaraskolan: Det saknas i dag kapprums-
inredning för ca 52 elever, idag har vi några tillfälliga klädställningar/ ställningar samt några ställningar 
som är avsedd för hörlurar för att kunna lösa kapprummen. Ingen av ovannämnda lösningar går att 
förankra i vare sig golv eller vägg och i och med detta är de heller inte säkra. Det saknas inredning för att 
kunna förvara extrakläder/ombyte i den nuvarande lösningen.  

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att 80 tkr omfördelas från Anpassning verksamheter till Luossavaaraskolan för kapprumsinredning. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 89 b beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att 80 tkr omfördelas från Anpassning verksamheter till 
Luossavaaraskolan för kapprumsinredning. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 106c      22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande 
investeringsmedel diskmaskin och utmatningsbänk, Lombolo förskola 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 80 500 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Lombolo förskolas kök. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelsen ”Äskande investeringsmedel för diskmaskin och utmatningsbänk till Lombolo 
förskola” daterad 2022-06-30 samt tillhörande offert daterad 2022-06-22.  
 
Lombolo förskola, diskmaskinen är trasig och behöver bytas ut. Servicetekniker kan inte längre laga den 
gamla maskinen. Förskolans kök har inte en fungerande verksamhet och kan inte följa lagkraven utan 
diskmaskin. I våra offentliga kök behövs de industridiskmaskiner som har disktemperatur på 60–65 
grader och en slutskölj på 85 grader. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att 80 500 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Lombolo förskolas kök. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 89 d beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att 80 500 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Lombolo  
förskolas kök. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 107       22-889-606 
 
 
Delårsrapport 2022, månad 1-8 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att   anta delårsrapport 2022 som sin egen och att den skickas vidare till kommunstyrelsen för 

  kännedom,  
 
att    kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att komplettera delårsrapport 2022  

  med den ekonomiska delen när den är klar. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Verksamhetsberättelse delårsredovisning 2022 Kultur- och utbildningsnämnden” 
daterad 2022-09-07 inklusive bilaga ”Måluppfyllelse delår 2022”. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter innefattar för- och grundskolor, grundsärskola, annan 
pedagogisk omsorg, kommunala kulturverksamheter, måltidsverksamhet, skoltransporter och elevhälsa. 
Delårsrapporten sammanfattar delåret under rubrikerna årets händelser, mål och måluppfyllelse, 
ekonomi och framtid för vilken förvaltningschef Viktoria Björklund föredrar. 
 
Rekrytering av ny förvaltningschef samt ny kulturchef/ biträdande förvaltningschef har genomförts. 
Behovet av rekrytering av personal med rätt utbildning inom alla nämndens verksamhetsområden är 
fortsatt stort. Ökade priser på grund av omvärldsfaktorer kommer påverka budgeten mer än vanligt.  
Framför allt kulturverksamheterna påverkas extra mycket av stadsomvandlingen i år då biblioteket och 
ungdomsverksamheten flyttar till sina nya lokaler i Aurora men även då Kulturskolan och Språkcentrum 
måste flytta ut från Bolagsskolan till tillfälliga lokaler i förtid. Skolinspektionen har under våren 2022 
genomfört regelbunden tillsyn av majoriteten av kommunens kommunala grundskoleenheter. 
Huvudmannen har för de flesta enheter fått anmärkningar och/eller förelägganden i olika omfattning. 
Nu finns det konstplaner för Stadshuset Kristallen och Aurora kultur och kongress. Det är ökade priser 
på grund av omvärldsfaktorer. Det är stora utmaningar med rekryteringar till verksamheterna.  
 
De flesta målen i verksamhetsplanen bedöms vara uppfyllda eller påbörjade. När det gäller 
utbildningsverksamheterna är måluppfyllandet beroende av utbildad och behörig personal, detta är 
något som inte bedöms kunna tillgodoses på grund av den rådande kompetensbristen. Vad gäller elevers 
måluppfyllelse så visar 2022 på ett av de bättre resultaten under den senaste femårsperioden, men det är 
fortfarande lägre än vad resultatet var för riket som helhet 2021. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  kultur- och utbildningsnämnden antar verksamhetsberättelsen som sin egen. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 90 beslutar att delårsrapport 2022  
föredras på kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15. 
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§ 107 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att   kultur- och utbildningsnämnden antar delårsrapporten som sin egen och att   

  den skickas vidare till kommunstyrelsen för kännedom, 
 
att   kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att komplettera delårsrapport 2022  

  med den ekonomiska delen när den är klar. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______ 
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§ 108       22-864-600 

 
Införande av funktionen skolchef i Kiruna kommun 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta funktionen skolchef för hela utbildningsverksamheten inom kultur- och 
utbildningsnämnden, 

 
att   förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen innehar funktionen skolchef. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Införande av funktionen skolchef i Kiruna kommun” daterad 2022-08-09.  
Förvaltningschef Viktoria Björklund föredrar i ärendet. 
 
I skollagen (2010:800) 2 kap 8 a § framgår att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda 
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten.  
 
Benämningen skolchef är en funktion hos huvudmannen och utgör inte en ny ansvarsnivå. Förutom att 
biträda huvudmannen med att tillse att verksamheten följer föreskrifter så ansvarar skolchefen också för 
att vid behov försöka åtgärda brister inom verksamheten inom ramen för sina befogenheter. Då 
skolchefens befogenheter inte räcker till ska skolchefen informera huvudmannen om detta. Ansvaret för 
att utbildningen inom skolväsendet genomförs enligt föreskrifter vilar alltid ytterst på huvudmannen.  
 
Det är ur ansvarssynpunkt lämpligt att förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen tillika 
innehar funktionen skolchef. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att anta funktionen skolchef för hela utbildningsverksamheten inom kultur- och 

utbildningsnämnden.  
 
att  förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen innehar funktionen skolchef. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 91 beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden att anta funktionen skolchef för hela utbildningsverksamheten inom kultur- och  
utbildningsnämnden och att förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen innehar  
funktionen skolchef. 
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§ 108 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av ordförande Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med AnnicaHenelunds yrkande. 
_________ 
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§ 109      22-890-520 
 
 
Handlingsplan hållbar energi 2023 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens ”Handlingsplan för hållbar energi 2023” som 
sin egen. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Plan för hållbar energi 2023” reviderad 2022-08-24 med tillhörande skrivelse ”Missiv till 
plan för hållbar energi 2023” daterad 2022-08-24. Biträdande förvaltningschef Markus Forsberg 
föredrar i ärendet.  

Planen för hållbar energi upprättades 2016-07-07 och antogs 2016-09-22, § 116. Därefter 
revideras planen årligen. Årets revidering innehåller vissa tillägg enligt nedanstående 
som  syftar till att minska energianvändning, använda energin mer effektivt, öka andelen 
förnybar energi samt att verka för mer miljösmarta transporter. 

 
Projektgrupp avseende nya förskolor ska tillsättas. Energifrågor ska beaktas i sammansättningen av 
gruppen. 

 
Ombyggnationer av skolkök som ska ersätta delar av Hjalmar Lundbomsskolans kök har inte 
genomförts. Bergaskolan avvaktar, Triangelskolan påbörjad. 

Rutiner för att undvika ”bomkörningar” fungerar inte tillfredsställande och är i behov av fortsatt översyn. 

Kulturskolans lokaler i nya Kunskapsstaden beräknas klara ht 2023.  

Nytt kök i Kunskapsstaden beräknas klart ht 2023. 

Behov av ett större grepp kring frågor om hållbarhet i enlighet med Agenda 2030 föreligger. En 
hållbarhetsgrupp med relevanta tjänstepersoner inom förvaltningen tillsätts i detta syfte. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att kultur- och utbildningsnämnden antar ”Handlingsplan för hållbar energi 2023” som sin egen. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-o1 § 93 beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta anta kultur- och utbildningsförvaltningens ”Handlingsplan för hållbar  
energi 2023” som sin egen.  
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§ 109 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av   ordförande Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 110 22-910-670 

 

Kulturplan för förskola och skola 2020-2023 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

att         anta ”Kulturplan för förskolan och skolan 2020-2023”.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Kulturplan för förskolan och skolan 2020-2023” med tillhörande skrivelse ”Kulturplan 
för förskolan och skolan 2020-20203” daterad 2022-08-24. Kulturchef/biträdande förvaltningschef 
Markus Forsberg föredrar i ärendet och berättar om arbetet med olika insatser som kunnat 
genomföras med bidrag från Statens kulturråd. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen saknar en kulturplan för förskolan och grundskolan. En sådan plan 
är ett villkor för att vara berättigad att söka Statens kulturråds bidrag Skapande skola. 
Bilagd kulturplan är daterad för den period som förvaltningen emottagit sådana medel, och för 
kommande bidragsperiod. 
 
Planens första del presenterar utdrag ur de olika styrdokument som reglerar hur vi arbetar med kultur 
som en del av skoldagen. Därefter följer en beskrivning av de sätt på vilka förvaltningen idag jobbar med 
kultur i förskolan och skolan. 
 
Avsikten är att planarbetet för perioden efter 2023 ska genomföras med tjänstepersoner från både 
kultur- och utbildningssidan och politiken i samverkan som utgår från denna kulturplan, men 
introducerar nya, relevanta mål. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  kultur- och utbildningsnämnden antar ”Kulturplan för förskolan och skolan 2020-2023”. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2022-09-01 § 56 att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att anta ”Kulturplan för förskolan och skolan 2020-2023”. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt kulturutskottets förslag. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Lars-Jonas Kemi (SL), Barbro Olofsson (S), Rune 
Lans (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
________ 
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§ 111 
 
 
Sammanfattande analys av tillsynen i Kiruna kommun, Skolinspektionen 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen kring Skolinspektionens slutsatser med beaktande till  
  handlingarna,  
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera till kultur- och 
  utbildningsnämnden om hur  arbetet med förbättringsåtgärder fortskrider. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Skolinspektionen har under våren 2022 genomfört regelbunden tillsyn av majoriteten av kommunens 
kommunala grundskoleenheter. Huvudmannen har för de flesta enheter fått anmärkningar och/eller 
förelägganden i olika omfattning. För en enhet, Högalidskolan 7-9, har huvudmannen fått föreläggande 
vid vite på 600 tkr. Åtgärder har vidtagits och gemensamt utvecklingsarbete inom hela 
skolorganisationen kommer att fortsätta under hösten. Vid kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2022-09-15 besöker Skolinspektionen nämnden för återkoppling.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 92 beslutar att ärendet föredras på 
kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15. 
 
Terje Holand och Caroline Rönnedal från Skolinspektionen föredrar ärendet under förmiddagens 
sammanträde på kultur- och utbildningsnämnden. Rektorer på grundskolan, chef för elevhälsa och 
språkcentrum, lektor på elevhälsan samt handläggare från kultur- och utbildningsförvaltningen 
närvarade under redovisningen och fick komma med frågor och tankar till Skolinspektionen. 
 
Skolinspektionen informerar om deras arbete i Kiruna kommun under våren och om vilka möjliga 
ingripande som Skolinspektionen kan använda om de ser brister på skolorna. Skolinspektionens 
beslut riktar sig till huvudman för skolan. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att skolan har de 
förutsättningar som behövs för att leva upp till författningarnas krav och för att skolan också lever 
upp till kraven. 
 
I dagens redovisning av Skolinspektionens tillsyn på Kirunas skolor så är fokus på vilka brister som 
finns och där det finns behov av förbättringar. Det är brister i tillgång på personal, det finns ett 
vitesbeslut till Högalidskolan 7-9 på grund av personalbrist som lett till att elever inte fått viss 
undervisning och problem med att ge stöd till eleverna. Det är brister i studiehandledning på 
modersmålet och undervisning i svenska som andraspråk. Skolinspektionen har sett brister i 
utredningar och särskilt stöd på alla skolenheter som de besökt. Det diskuteras på dagens 
sammanträde om hur man arbetar med åtgärdsprogram och ansökan om extraordinärt stöd i Kiruna 
kommun. Anpassad studiegång får bara beslutas om särskilt stöd i annan form inte räcker. 
Skolinspektionen har sett brister i arbetet för att motverka kränkningar och betygssättning och ger 
en genomgång av hur man ska hantera kränkningar och hur det ser ut på skolorna i Kiruna. 
Skolinspektionen har även sett brister i rutinen kring betygssättning på flera skolor.  
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KIRUNA KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
39 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 111 fortsättning 
 
 
Skolinspektionen avslutar med att gå igenom behov de sett på skolorna under tillsynen. Det handlar 
till exempel om kompetensförsörjning och bristen på personal, fortbildning, mer resurser, mallar 
och arbetssätt som är tydliga och underlättar samt lokaler som är anpassade för verksamheterna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  lägga informationen kring Skolinspektionens slutsatser med beaktande till  
  handlingarna,  
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera till kultur- och 
  utbildningsnämnden om hur  arbetet med förbättringsåtgärder fortskrider. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
________ 
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§ 112     22-883-632 
 
 
Rapport Kulturskolan 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger rapport ”Kulturskolans septemberrapport 2022” med tillhörande skrivelse ”Septemberrapport 
Kulturskolan 2022” daterad 2022-08-19. Kulturchef/biträdande förvaltningschef Markus Forsberg och 
tillförordnad kulturskolechef Jesper Dahlström-Kawami föredrar i ärendet.  
 
Kulturskolan har genomgått en period av förnyelse på många områden. Elevantalet har återställts till 
tidigare nivåer, ett nytt verksamhetssystem har introducerat och ett nytt ämnesområde införts: Digitalt 
skapande samt tagit sig an frågor om elevinflytande och förnyat åtagandet vad gäller ungas psykiska 
hälsa. 
 
Projektet i digitalt skapande, som vänder sig till grundskolan i första hand, har påbörjats. Nya kurser har 
införts i kulturskolans utbud i ämnesområdet. Projektet har blivit uppmärksammat nationellt. Ett nytt 
nätverk i digitalt skapande och kreativa näringar kommer därför att initieras, med Kiruna kulturskola 
som projektledare. Tack vare detta har kulturskolans kommunikation med ett flertal aktörer på nationell 
nivå stärkts. Också kommunikationen inom regionen har utvecklats genom tidigare, nya och kommande 
nätverk. 
 
En ny projekttjänst tillsätts genom utvecklingsbidrag för kulturskolor, samordnare för elevhälsa och 
elevinflytande, som kommer att utveckla kulturskolans arbete på dessa områden. Under året har 
mätningar av kulturskolans elevers välmående genomförts. Dessa visar att kulturskoleaktiviteter har ett 
tydligt hälsofrämjande effekt. 
 
En systematik vad gäller innovation är fortsatt ett behov i kulturskolans verksamhet och processen med 
detta fortsätter. 
 
Kulturskolans nya lokaler i Kunskappsstaden närmar sig färdigställande och kommande flytt behöver 
förberedas. En flytt till tillfälliga lokaler kommer att bli nödvändig under hösten, på grund av 
sprickbildning och förhöjda nivåer av radon i Bolagsskolan. 
 
Förslaget gällande organisering av musikundervisning i grundskolan är färdigställt och på remiss hos 
rektorsgruppen. 
 
Den utåtriktade verksamheten har återgått till en nivå motsvarande hur det såg ut innan 
pandemirestriktionerna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-09-01 § 54 beslutar att rapporten föredras på 
kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15. 
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KIRUNA KOMMUN 
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§ 112 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Rune Lans (C), Magnus Gustafsson (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 113     22-029-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med beaktande till handlingarna, 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att hålla presidiet informerad om situationen på 
 Nya Raketskolans mellanstadium,  
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera till kultur- 
 och utbildningsnämnden när arbetet med nya upptagningsområden är klart. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Viktoria Björklund informerar om att en anmälan om fjärrundervisning har skickats till 
Skolinspektionen. Det gäller moderna språk spanska samt moderna språk samiska och ett antal 
modersmål. 
 
Förvaltningschef Viktoria Björklund informerar om att det finns ett antal vakanser på flera 
förskoleenheter. Det råder brist på både förskollärare och barnskötare, svårigheter att rekrytera beror på 
både anställningsform och lön. Det finns ett stort antal vakanser på grundskolan och det är nu en akut 
situation och brist på alla personalgrupper och detta leder till brister i elevers rätt till utbildning och i 
personalens arbetsmiljö. Det är en stor belastning på den befintliga personalen och på rektorerna som 
får arbeta till stor del med rekrytering. Det är svårigheter med både bostäder och lönesättning för att 
kunna rekrytera personer utanför kommunen. Mellanstadiet på Nya Raketskolan har i nuläget flera 
vakanser och har inte kunnat tillsätta flera tjänster vilket leder till en mycket svår situation. 
 
Lärarförbundet påtalar att det är ett ansträngt läge ute i verksamheterna med stor brist på behöriga/ 
legitimerade lärare och vikarier vilket medför en hög arbetsbelastning. Detta kan medföra en risk för 
ohälsa och att fler lärare lämnar yrket.  
 
Förvaltningschef Viktoria Björklund ger en redovisning av dagens upptagningsområde i centrala Kiruna 
och visar statistik över antal elever inom upptagningsområden samt avvecklingsområden. Under hösten 
kommer kultur- och utbildningsförvaltningen att ta fram förslag på nya upptagningsområden och utreda 
konsekvenserna för eleverna, skolorna samt kultur- och utbildningsnämndens ekonomi. Detta arbete 
kommer att göras utifrån den information som finns tillgänglig. Förvaltningen kommer även ta fram 
underlag för bedömning av framtida behov av skolor utifrån demografi och lokaler. 
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KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-15  

Sida 
43 av 49 

 

 

 
 
 
 
§ 113 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna, 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att hålla presidiet informerad om situationen på 
 Nya Raketskolans mellanstadium,  
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera till kultur- 
 och utbildningsnämnden när arbetet med nya upptagningsområden är klart. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Lars-Jonas Kemi (SL), Jonas Stålnacke (S), 
Magnus Gustafsson (C), Annica Henelund (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 114       22-023-600 
 
 
Kulturchefen informerar  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Markus Forsberg presenterar sig som ny kulturchef och 
biträdande förvaltningschef och berättar mer om sig själv och sin bakgrund.  
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Markus Forsberg informerar om invigningarna av 
Stadsbiblioteket och Ungdomens Hus på Aurora kultur- och kongress, samt om av invigningen av Katja 
Petterssons verk ”SFUMATO” och Konsthallens utställning ”Fragment”. 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Markus Forsberg berättar om kulturens strategiska roll i nya 
Kiruna och vilka visioner han har i sin roll som kulturchef. Kiruna förknippas oftast med gruvan, naturen 
och rymden men inte kultur i första hand och inte som något som definierar Kiruna. 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Markus Forsberg visar bilder som symboliserar Kiruna. Kulturen 
ska ta plats i stadens nya centrum och vara en naturlig del i samhället. Kulturen ska vara en självklar del 
av bilden av Kiruna och något man ska förknippa staden med. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Kenneth Nilsson (S). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 115 21-028-600 
 
 
Ordföranden informerar  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund informerar att hon var med och invigde nya Stadsbiblioteket på lördag den 
3 september i år. 
 
Ordförande Annica Henelund informerar att hon deltagit på Norrbottens kommuners konferens ”Aktuell 
skolpolitik 24-25 augusti 2022”. En intressant konferens med viktiga frågeställningar som bland annat 
handlade om ledarskap och makt. Ordförande Annica Henelund delgav kultur- och utbildningsnämnden 
några tänkvärda citat som hon tagit med sig från konferensen. 
 
 
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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§ 116 21-024-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2022-08-25 över inkomna handlingar 2022-05-30-2022-08-25. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Kultur och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 117 22-025-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2022-05-30- 2022-08-25” daterad 2022-08-25.  
 
 
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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§ 118 22-026-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning över inkomna klagomål anmälningar om kränkande behandling 2022-
05-30-2022-08-25, daterad 2022-08-25. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 119 22-027-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna ordförandes deltagande i Norrbottens kommuners dagar i Kalix den 12-13 

oktober. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund önskar delta 12-13 oktober på Norrbottens kommuner dagar i Kalix. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  godkänna ordförandes deltagande i Norrbottens kommuners dagar i Kalix den 12-13 

oktober. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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Bilaga 1: Tillägsbidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening år 2022 - Lönerev 2022 9 mån RS 220603
Förskola 1-2 år Förskola 3-6 år Vårt Dnr: 21-1131-606

1) Undervisning 1-2 år 15 tim/v 3-6 år 15 tim/v
Personalresurs 3 799 2 226 2 285 1 581
Öppning/stängning 24 9 24 9
Resursteamet 16 6 16 6
Verksamshetsledare R.team 2 1 2 1
Rektor/befattningshavare 225 84 225 84
Centralt kansli 6 2 6 2
2) Lärverktyg
3) Måltider
Måltider förskola 213 80 213 80
4) Lokalkostnader
5) Intäkter

Summa ex moms och adm: 4 285 2 408 2 771 1 763
6) Administration 3%
Administration 3% 129 72 83 53

Summa inkl administration: 4 414 2 480 2 854 1 816
7) Moms 6%
Moms 6% 265 149 171 109

BIDRAG (inkl moms): 4 678 2 629 3 025 1 925



Bilaga 1: Tilläggsbidrag till Fyrklövern ekonomiska förening år 2022 - Lönerev 2022 9 mån RS 220603
Förskola 1-2 år Förskola 3-6 år Vårt Dnr: 21-1131-606

1) Undervisning 1-2 år 15 tim/v 3-6 år 15 tim/v
Personalresurs 3 799 2 226 2 285 1 581
Öppning/stängning 24 9 24 9
Resursteamet 16 6 16 6
Verksamshetsledare R.team 2 1 2 1
Rektor/befattningshavare 225 84 225 84
Centralt kansli 6 2 6 2
2) Lärverktyg
3) Måltider
Måltider förskola 213 80 213 80
4) Lokalkostnader
5) Intäkter

Summa ex moms och adm: 4 285 2 408 2 771 1 763
6) Administration 3%
Administration 3% 64 36 42 26

Summa inkl administration: 4 350 2 445 2 813 1 790
7) Moms 6%
Moms 6% 261 147 169 107

BIDRAG (inkl moms): 4 611 2 591 2 982 1 898



Bilaga 1: Tilläggsbidrag till Thoren Framtid AB - Vita Vidderna och Vargen Lönerev 2022 9 mån RS 220603
 Fritids Fritids Fritids Vårt Dnr: 21-1131-606

1) Undervisning F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Åk F-1 Åk 2-3 Åk 4-5
Personalresurs 1 322 1 482 1 776 1 989 733 532 191
Verksamshetsledare R.team 2 2 2 2
Biblioteksresurs 23
Studievägledare 85
Fritidsledare 20
Rektor/befattningshavare 62 62 62 62
Centralt kansli 8 8 8 8
2) Lärverktyg
3) Måltider
Måltider grundskola 75 75 80 81
4) Lokalkostnader
5) Intäkter

Summa ex moms och adm: 1 469 1 629 1 951 2 270 733 532 191
6) Administration 3%
Administration 3% 44 49 59 68 22 16 6

Summa inkl administration: 1 513 1 678 2 010 2 338 755 548 197
7) Moms 6%
Moms 6% 91 101 121 140 45 33 12

BIDRAG (inkl moms): 1 604 1 779 2 130 2 478 800 581 209

    Grundskolan



Bilaga 1: Tilläggsbidrag till Föräldrakooperativet Noa´s Ark ekonomiska förening år 2022 - Lönerev 2022 9 mån RS 220603
Förskola 1-2 år Förskola 3-6 år Vårt Dnr: 21-1131-606

1) Undervisning 1-2 år 15 tim/v 3-6 år 15 tim/v
Personalresurs 3 799 2 226 2 285 1 581
Öppning/stängning 24 9 24 9
Resursteamet 16 6 16 6
Verksamshetsledare R.team 2 1 2 1
Rektor/befattningshavare 225 84 225 84
Centralt kansli 6 2 6 2
2) Lärverktyg
3) Måltider
Måltider förskola 213 80 213 80
4) Lokalkostnader
5) Intäkter

Summa ex moms och adm: 4 285 2 408 2 771 1 763
6) Administration 3%
Administration 3% 129 72 83 53

Summa inkl administration: 4 414 2 480 2 854 1 816
7) Moms 6%
Moms 6% 265 149 171 109

BIDRAG (inkl moms): 4 678 2 629 3 025 1 925



Bilaga 1: Tilläggsbidrag till Sameskolstyrelsen år 2022 - Lönerev 2022 9 mån RS 220603
Vårt Dnr: 21-1131-606

Förskola 1-2 år Förskola 3-6 år  Fritids Fritids Fritids
1) Undervisning 1-2 år 15 tim/v 3-6 år 15 tim/v F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk F-1 Åk 2-3 Åk 4-5
Personalresurs 3 799 2 226 2 285 1 581 1 322 1 482 1 776 733 532 191
Öppning/stängning 24 9 24 9
Resursteamet 16 6 16 6
Verksamshetsledare R.team 2 1 2 1 2 2 2
Rektor/befattningshavare 225 84 225 84 62 62 62
Centralt kansli 6 2 6 2 8 8 8
2) Lärverktyg
3) Måltider
Måltider förskola 213 80 213 80
Måltider grundskola 75 75 80
4) Lokalkostnader
5) Intäkter

Summa ex moms och adm: 4 285 2 408 2 771 1 763 1 469 1 629 1 951 733 532 191
6) Administration 3%
Administration 3% 129 72 83 53 44 49 59 22 16 6

Summa inkl administration: 4 414 2 480 2 854 1 816 1 513 1 678 2 010 755 548 197
7) Moms 6%
Moms 6% 265 149 171 109 91 101 121 45 33 12

BIDRAG (inkl moms): 4 678 2 629 3 025 1 925 1 604 1 779 2 130 800 581 209

    Grundskolan



Bilaga 1: Tilläggsbidrag till Ströms Slott AB år 2022 - Lönerev 2022 9 mån RS 220603
DBV DBV DBV fritids DBV fritids DBV fritids Vårt Dnr: 21-1131-606

1) Undervisning Hel Deltid Åk F-1 Åk 2-3 Åk 4-5
Personalresurs 1 349 506 385 266 100
Rektor/befattningshavare (Utfall) 0 0 0 0 0
2) Lärverktyg
3) Måltider
5) Lokalkostnader
4) Intäkter

Summa ex moms och adm: 1 349 506 385 266 100
6) Administration 1%
Administration 1% 13 5 4 3 1

Summa inkl administration: 1 362 511 389 269 101
7) Moms 6%
Moms 6% 82 31 23 16 6

BIDRAG (inkl moms): 1 444 542 512 285 107



Bilaga 1: Tilläggsbidrag till Personalkooperativet I Ur och skur Myggan ekonomiska förening år 2022 - Lönerev 2022 9 mån RS 220603
Förskola 1-2 år Förskola 3-6 år Vårt Dnr: 21-1131-606

1) Undervisning 1-2 år 15 tim/v 3-6 år 15 tim/v
Personalresurs 3 799 2 226 2 285 1 581
Öppning/stängning 24 9 24 9
Resursteamet 16 6 16 6
Verksamshetsledare R.team 2 1 2 1
Rektor/befattningshavare 225 84 225 84
Centralt kansli 6 2 6 2
2) Lärverktyg
3) Måltider
Måltider förskola 213 80 213 80
4) Lokalkostnader
5) Intäkter

Summa ex moms och adm: 4 285 2 408 2 771 1 763
6) Administration 3%
Administration 3% 129 72 83 53

Summa inkl administration: 4 414 2 480 2 854 1 816
7) Moms 6%
Moms 6% 265 149 171 109

BIDRAG (inkl moms): 4 678 2 629 3 025 1 925



Bilaga 1: Tilläggsbidrag till Kangos kultur- och ekologiskola år 2022 - Lönerev 2022 9 mån RS 220603
Förskola Vårt Dnr: 21-1131-606

1) Undervisning 3-6 år F-klass Åk 1-3
Personalresurs 2 285 1 322 1 482
Öppning/stängning 24
Resursteamet 16
Verksamshetsledare R.team 2 2 2
Rektor/befattningshavare 225 62 62
Centralt kansli 6 8 8
2) Lärverktyg
3) Måltider
Måltider förskola 213
Måltider grundskola 75 75
4) Lokalkostnader
5) Intäkter

Summa ex moms och adm: 2 771 1 469 1 629
6) Administration 3%
Administration 3% 83 44 49

Summa inkl administration: 2 854 1 513 1 678
7) Moms 6%
Moms 6% 171 91 101

BIDRAG (inkl moms): 3 025 1 604 1 779
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