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Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kristallen, Kiruna
2022-06-16, kl. 08:15-15:25, radiosänt från kl. 13:00

Beslutande

Se särskild närvaroförteckning - bilaga 1

Utses att justera

Märta Öringe (C) Emma Taube (FI)

Justerade paragrafer

§§ 83 a- 83 e, § 90

Närvarande

Förvaltningschef Viktoria Björklund
Controller Rolf Särkimukka §§ 78–92
Ekonom Bilal Saleem §§ 78-92
Kultursekreterare Sofia Lagerlöf Määttä §§ 89-91
Handläggare Anna Ersson §§ 83-84
Verksamhetschef Elevhälsan och Språkcentrum
Anette Lundgren §§ 93 a-c
Lektor Elevhälsan Malin Martinsson Niva §§ 93 a-c
Skolsköterska Maria Sjöberg §§ 93 a-c
IKT-strateg Henrik Molin § 94
Nämndsekreterare Carola Stålnacke

Bilagor

Sekreterare:

Närvaroförteckning
Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Vargen i Kiruna AB
enligt bilaga 1.1.

Carola Stålnacke

Ordförande: ________________________________________________________
Rune Lans (C)
Justeras: ________________________________________________________
Märta Öringe (C)
Emma Taube (FI)

Bevis – justering av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2022-06-16

Förvaringsplats för protokollet:

Kultur- och utbildningsförvaltningens kansli
Carola Stålnacke

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

§ 78

22-021-600

Dagordning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärendet
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
14.
15.
16.
17.
18.

Ekonomisk rapport per april 2022
Driftbudget 2023 samt flerårsplan 2024-2026
Redovisning av oförutsedda faktorer som kan påverka budgeten 2022
Tilläggsbidrag- slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB år 2018
Förslag- Tilläggsbelopp ht 2022 extraordinära stödåtgärder
a) Kommunala skolor
b) Giron Sameskola
c) Karesuando Sameskola
d)Thoren Framtid Vargen
e) Thoren Framtid Vita Vidderna
Förslag- Tilläggsbelopp vt 2022 modersmål till fristående alternativ
a) Thoren Framtid Vargen
b) Thoren Framtid Vita Vidderna
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022
a) Äskande investeringsmedel för ombyggnation, Vittangi skola
b) Äskande investeringsmedel för skötbord, grundsärskolan
Attestreglemente 2022
Införande av inköpsorganisation i koncernen Kiruna kommun
Motion Frukost för alla elever, återremiss
Projektbidrag kultur- Finländarnas klubb fyller 70 år
Remiss- Region Norrbottens kulturplan 2023-2026
Rapport Allmänkultur
Utvärdering skolstruktur- förslag på förbättringsåtgärder
Elevhälsan
a) Patientsäkerhetsberättelse 2021
b) Verksamhetsberättelse 2021
c) Elevhälsosamtal åk 4 och åk 7 2021
Information om digital signering
Förvaltningschefen informerar
Kulturchefen informerar
Ordföranden informerar
Delgivning av inkomna handlingar
Anmälan av delegationsbeslut
Delgivning av klagomål enligt skollagen
Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden
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KIRUNA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 78 fortsättning
Yrkanden och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

fastställa dagordningen.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Rune Lans yrkande.
______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

21-178-606
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Ekonomisk rapport per maj 2022
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

att

prisutvecklingen på livsmedel och drivmedel följs med noggrannhet.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Ekonomisk rapport per maj 2022” med tillhörande bilaga ”Ekonomisk rapport
kultur- och utbildningsförvaltningen jan-maj 2022” daterade 2022-06-10. Controller Rolf Särkimukka
föredrar i ärendet.
Avvikelsen för de första fem månaderna är minus 24 tkr och helårsprognosen för kultur- och
utbildningsnämnden per den 10 juni är osäker. Intäkter, lokal- och anläggningar och
kapitaltjänstkostnader prognostiserar ett plus minus noll resultat. Personalkostnader prognostiseras till
minus 1,7 mnkr med hänsyn taget till lönerevision 2022. Prognosen för material och tjänster är osäker
med anledning av prisökningar på livsmedel och drivmedel. Tilläggsbudget för lönerevisionen var ännu
inte utlagd när den ekonomiska rapporten togs ut. Vid dagens sammanträde redovisas muntligt ett
överskott på 1 mnkr efter att tilläggsbudget för lönerevisionen är utlagd och medräknad.
Resultaträkn. (tkr)

Utfall
perioden

Budget
perioden

Avvikelse
perioden

Intäkter
Personal
Lokal o anl
Material o tj.
Kapitaltj.

-16 565
145 671
37 504
61 367
1 784

-17 349
145 325
38 256
61 722
1 782

-784
-345
752
355
-2

Nettokost.

229 760

229 736

-24

Budget
helår

Prog. avv.
helår

Utfall
per.fg.år

-43 901
360 071
90 502
143 690
5 595

0
-1 666
0
Osäkert
0

-18 490
152 761
36 470
58 690
2 476

555 956

Osäkert

231 908

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mnkr för perioden, men det osäkra världsläget med
ökande kostnader för drivmedel, ökad inflation, krig i länder med hög livsmedelsproduktion och
ränteläget gör den ekonomiska uppföljningen extra viktig. Interkommunala ersättningar prognostiserar
ett plus minus noll resultat. Kulturen redovisar ett överskott på 967 tkr för perioden. Överskottet kan
härledas ut vakanser samt ännu ej utbetalda föreningsbidrag. Extraordinära stödåtgärder redovisar ett
plus minus noll resultat för perioden. Externa projekt redovisar ett överskott på 10 mnkr för perioden
där likvärdig skola redovisar det största överskottet på 6 mnkr. Samtliga redovisade investeringar
prognostiserar att klara ett plus minus noll resultat. Kultur- och utbildningsnämnden har också beslutat
om nya investeringar som inte har blivit upplagda i ekonomisystemet.
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§ 79 fortsättning

Verksamheter (tkr)
Gem. verks.
För- o gr.sk.
Måltidsverks.
Fria driftsalt.
Interkom.ers.
Kultur
Nettokost.

Utfall

Budget

Avvikelse

Budget

Prog. avv.

Utfall

perioden

perioden

perioden

helår

helår

per.fg.år

58 500
103 115
22 812
29 794
791
14 748

60 360
99 744
23 439
30 292
-625
16 525

1 860
-3 371
627
498
-1 416
1 777

150 404
243 954
56 053
70 648
-1 500
36 397

Osäkert
-1 666
0
-1 000
0
200

57 222
108 996
23 467
27 667
-823
15 378

229 760

229 736

-24

555 956

Osäkert

231 908

Raket förskolor prognostiserar ett underskott på 615 tkr med anledning av arbetsbelastning och
extraordinära stödåtgärder. Vittangi/Svappavaara prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr och
Karesuando/Soppero prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr. I övrigt är budgetföljsamheten hög.
Men övriga skolenheter i centrala Kiruna redovisar inte längre motsvarande överskott som tidigare år
balanserat upp underskotten i Abisko, Vittangi, Svappavaara, Karesuando och Soppero.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår
att

lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

att

prisutvecklingen på livsmedel och drivmedel följs med noggrannhet.

Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-06-02 § 39 beslutar att lägga den ekonomiska
rapporten med godkännande till handlingarna.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 63 beslutar att lägga den ekonomiska
rapporten med godkännande till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

att

prisutvecklingen på livsmedel och drivmedel följs med noggrannhet.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkanden.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Driftbudget 2023 samt flerårsplan 2024-2026
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och
utbildningsnämnden 2022-09-15 med förslag till inriktningsbeslut för arbetet med kulturoch utbildningsnämndens driftbudget år 2023.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 64 beslutar att ge kulturutbildningsförvaltningen i uppdrag att rapportera till kultur- och utbildningsnämnden 2022-06-16
om vilket beslut kommunfullmäktige tagit gällande kultur- och utbildningsnämndens budget.
Inget underlag föreligger inför sammanträdet. Controller Rolf Särkimukka föredrar i ärendet och
informerar om att kommunfullmäktige tagit ett beslut om de ekonomiska ramarna och protokollet nu är
justerat. Nya ramen för kultur- och utbildningsnämnden är 559 mnkr och det innebär att ramen utökats
med 3 mnkr i jämförelse med 2022. Men det finns kostnader, bland annat kommande lönerevision och
ökande livs- och drivmedelskostnader, som kommer medföra att budgetökningen inte täcker alla
tillkommande kostnader och det kommer innebära ytterligare krav om besparingar inom förvaltningen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och
utbildningsnämnden 2022-09-15 med förslag till inriktningsbeslut för arbetet med kulturoch utbildningsnämndens driftbudget år 2023.

Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Jonas Stålnacke (S), Magnus Gustafsson (C).
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av oförutsedda faktorer som kan påverka budgeten 2022
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna,

att

prisutvecklingen på livsmedel och drivmedel följs med noggrannhet,

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en förfrågan hos Skolverket
om hur Skolverket kommer fram till socioekonomisk fördelning av likvärdig skola medel
till Kiruna (Kiruna kommun, Kirunas friskolor och Sameskolan) samt hur Skolverkets
förfrågningsunderlag ser ut vid beställningar av statistik från SCB till likvärdig skola i
Kiruna (kommun, friskolor och Sameskolan).

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 livsmedel- och
bränslekostnader.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2022-05-12 § 59 att kultur- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-06-16
med en skrivelse kring vilka hittills oförutsedda faktorer som förväntas påverka kultur- och
utbildningsnämndens budget under innevarande år.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 65 beslutar att kultur- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-06-16 återkomma
med ett underlag.
Föreligger skrivelse ”Ekonomisk rapport per maj 2022” daterad 2022-06-10 samt skrivelse från
måltidsverksamheten daterad 2022-05-04 om ökade kostnader på grund av globala och inhemska
omständigheter som bidragit till en prisutveckling på livsmedel som man inte tidigare sett i
livsmedelsbranschen. Controller Rolf Särkimukka föredrar i ärendet.
Globala och inhemska omständigheter har bidragit till en prisutveckling på livsmedel ingen i branschen
tidigare skådat. Det osäkra världsläget med ökande kostnader för drivmedel, ökad inflation, krig i länder
med hög livsmedelsproduktion och ränteläget gör den ekonomiska uppföljningen extra viktig. Och en
försvagad krona gör att importerade varor blir ännu dyrare. De 2 senaste prishöjningarna för Kiruna
kommuns livsmedelsavtal hamnade på 5% i februari och 10% i maj 2022. Nästa prishöjningar enligt avtal
kommer enligt grossisterna bli historisk. Prognosen är 10% i september och 10% i november 2022. räknat
kostnadsökningar på ca 30% för livsmedel. Räknat på hela verksamhetens innebär det en kostnadsökning
på ca 5,4 mkr.
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§ 81 fortsättning
Språkcentrum kommer inte att bedriva verksamheten inom tilldelad ram om inräknade etableringsmedel
på 3 mnkr inte tilldelas verksamheten. Ett eventuellt större flyktingmottagande från Ukraina med flera
barn och elever som ska beredas plats i förskola och skola kan öka oförutsedda kostnader.
Kultur- och utbildningsförvaltningens nya beräkning och nya förslag till beslut efter dom i
förvaltningsrätten/kammarrätten innebär att 990 316 kronor exklusive moms utbetalas till Thoren
Framtid AB – Vargen.
Detta då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett underskott år 2018 då
etableringsstödsmedel för utbildning av asylsökande barn m.fl. enligt förordningen (2017:193) om statlig
ersättning för asylsökande räknas bort från posten personalresurs.
Skolskjutsar prognostiserar ett plus minus noll resultat. På grund av lärarbrist på vissa skolor har det varit
en del inställda turer. Det har sparat in drivmedel vid avbokningar. Verksamheten är återhållsam med
inköp.
Grundsärskolan har emellertid svårt att hålla budgeten då verksamheten ständigt måste anpassas efter
eleverna på olika sätt. Budgeten för material och tjänster ligger lågt, hjälpmedel till eleverna är kostsamma.
Det är även ett större slitage på allt material i grundsärskolan och behöver förnyas oftare än i andra
verksamheter. Skrivelse är gjord om att verksamheten bör ha ett eget fritids eftersom flertalet av eleverna
inte klarar av miljön på stora fritids på NRS.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden
av

Magnus Gustafsson (C)

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en förfrågan hos Skolverket om
hur Skolverket kommer fram till socioekonomisk fördelning av likvärdig skola medel till
Kiruna (Kiruna kommun, Kirunas friskolor och Sameskolan) samt hur Skolverkets
förfrågningsunderlag ser ut vid beställningar av statistik från SCB till likvärdig skola i Kiruna
(kommun, friskolor och Sameskolan).

av

Rune Lans (C)

att

lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna,

att

prisutvecklingen på livsmedel och drivmedel följs med noggrannhet,

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 livsmedel- och
bränslekostnader.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Magnus Gustafssons och Rune Lans yrkanden.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

§ 82

18-085-606

Sida
9 av 55

Tilläggsbidrag- slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB år 2018
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Vargen i Kiruna AB enligt bilaga
1.1.

att

utbetalningen görs från kostnadsställe 491005 Frist alt Gr.sk.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB 2018” daterad 2022-05-17 med tillhörande
bilaga ”Tilläggsbidrag-Slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB 2018” daterad 2022-05-17. Controller Rolf
Särkimukka föredrar ärendet.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 § 114i att 0 kronor exklusive moms utbetalas till
Vargen i Kiruna AB då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2018.
Vargen i Kiruna AB överklagade att etableringsstödmedel för nyanlända ingår i utfallet för grundskolans
personalkostnad (utfall) beslutad i Kultur- och utbildningsnämnden 2019-10-17 § 114 i.
Kammarrätten i Sundsvall 2022-04-21 Mål nr 1457-21 avgör att där staten ersätter kommunen för dess
kostnader för utbildning av asylsökande barn m.fl. enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning
för asylsökande i sig inte påverkar grunderna för hemkommunens fördelning av resurser till den egna
grundskolan och därmed inte vilket belopp som skall utgå till enskilda huvudmän.
Kammarrätten i Sundsvall 2022-04-21 Mål nr 1457-21 avgör att nyanlända elevers behov av stöd kan göra
att fördelningen av resurser påverkas om en kommun väljer att använda en resursfördelningsmodell där
hänsyn tas till detta.
Förvaltningsrätten/Kammarrätten anser att det inte har framkommit skäl att undanta kostnader som
motsvarar dessa statsbidrag vid beräkningen av den kommunala verksamhetens resultat och återförvisar
till nämnden för ny beräkning till Vargen i Kiruna AB där den statliga ersättning kommunen erhållit för
nyanlända inte ska minska nämndens underskott för posten personalresurs.
Kultur- och utbildningsförvaltningens nya beräkning och nya förslag till beslut innebär att 990 316 kronor
exklusive moms utbetalas till Thoren Framtid AB – Vargen. Detta då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett underskott år 2018 då etableringsstödsmedel för utbildning av asylsökande barn med
fler enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande räknas bort från posten
personalresurs.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Vargen i Kiruna AB enligt bilaga 1.1.

att

utbetalningen görs från kostnadsställe 491005 Frist alt Gr.sk.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82 fortsättning
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 66 beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden besluta
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Vargen i Kiruna AB enligt bilaga
1.1.

att

utbetalningen görs från kostnadsställe 491005 Frist alt Gr.sk.

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.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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Förslag- Tilläggsbelopp ht 2022 extraordinära stödåtgärder, kommunala skolor
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

bevilja tilläggsbelopp på 6 520 800 kr till de Kommunala skolorna enligt bilaga ”Förslag
på fördelning- Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder HT.22”,

att

tilldelningen avser 2022-07-01--2022-12-31.

Beskrivning av ärendet
Rektor kan i absoluta undantagsfall ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i
grundskolan. Det är elevens behov och de utvärderade åtgärderna (åtgärdsprogram) som är
utgångspunkten vid en ansökan om tilläggsbelopp. Oavsett om en elev beviljas tilläggsbelopp eller inte
så ska rektor se till att elevens behov utreds och att särskilt stöd ges.
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.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 67 beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får
i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-06-16 återkomma med färdigt underlag.
Vid dagens sammanträde föreligger ”Förslag på fördelning- tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder
HT 22” daterad 2022-06-13 samt skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder ht 2022
Kommunala skolor” daterad 2022-06-15.
Handläggaren har fått in 93 ansökningar från de kommunala skolorna. Av de 93 ansökningarna har 63
av ansökningarna bedömts vara elever i behov av extraordinära stödåtgärder vilket gör att är de i behov
av tilläggsbelopp. Alla ansökningar är individuellt bedömda.
Enligt bedömningarna i bilaga ”Förslag på fördelning -tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder
HT.22” anses 63 av eleverna vara i behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer behov som
bland annat låg teoretisk begåvning, språkstörning, selektiv mutism, stora sociala svårigheter som
påverkar inlärningen, kombinationsdiagnoser som ger stora behov och medicinska diagnoser.
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.
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO
per 2022 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
12 av 55

§ 83 a fortsättning
Lärarförbundet yrkar på att man gemensamt behöver se över hur arbetet ska se ut kring
ansökningsprocessen om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

bevilja tilläggsbelopp på 6 520 800 kr till de Kommunala skolorna enligt bilaga ”Förslag på
fördelning- Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder HT.22”,

att

tilldelningen avser 2022-07-01--2022-12-31.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

ordförande Rune Lans (C)

att

besluta enligt kultur-och utbildningsförvaltningens förslag.

Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Emma Taube (FI)
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Rune Lans yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 83 b- paragrafen justeras omedelbart

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
13 av 55

22-656-606, 22-423-609, 22-422-609,
22-420-609

Förslag- Tilläggsbelopp ht 2022 extraordinära stödåtgärder, Giron Sameskola
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

bevilja tilläggsbelopp på 104500 kr exkl. moms till Giron Sameskola för behov enligt
ansökan dnr. 22-423-609,

att

avslå ansökningarna med dnr. 22-422-609 och 22-420-609,

att

tilldelningen avser 2022-07-01--2022-12-31.

Beskrivning av ärendet
Rektor kan i absoluta undantagsfall ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i
grundskolan. Det är elevens behov och de utvärderade åtgärderna (åtgärdsprogram) som är
utgångspunkten vid en ansökan om tilläggsbelopp. Oavsett om en elev beviljas tilläggsbelopp eller inte
så ska rektor se till att elevens behov utreds och att särskilt stöd ges.
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.
Vid dagens sammanträde föreligger ”Förslag på fördelning- tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder
HT 22” daterad 2022-06-13 samt skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder ht 2022
Giron Sameskola” daterad 2022-06-15.
Rektor för Giron Sameskola har ansökt om elevassistent för tre elever på hel/del av skoldag. Utifrån de
underlag som kommit in gör vi bedömningen att behovet hos en av eleverna är behov av extraordinära
stödåtgärder.
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleven i ansökan 22-423-609 vara i behov av extraordinära
stödåtgärder. Det framkommer bland annat språkliga svårigheter-kommunikation.
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökningarna 22-422-609 och 22-420-609 inte vara
i behov av extraordinära stödåtgärder.
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO
per 2022 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
14 av 55

83 b fortsättning
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

bevilja tilläggsbelopp på 104500 kr exkl. moms till Giron Sameskola för behov enligt ansökan
dnr. 22-423-609,

att

avslå ansökningarna med dnr. 22-422-609 och 22-420-609,

att

tilldelningen avser 2022-07-01--2022-12-31.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

ordförande Rune Lans (C)

att

besluta enligt kultur-och utbildningsförvaltningens förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Rune Lans yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 83 c- paragrafen justeras omedelbart

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
15 av 55

22-656-606, 22-417-609, 22-415-609,
22-416-609

Förslag- Tilläggsbelopp ht 2022 extraordinära stödåtgärder, Karesuando Sameskola
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

bevilja tilläggsbelopp på 104500 kr exkl. moms till Karesuando Sameskola för behov
enligt ansökan dnr. 22-417-609,

att

avslå ansökningar dnr 22-415-609, 22-416-609,

att

tilldelningen avser 2022-07-01--2022-12-31.

Beskrivning av ärendet
Rektor kan i absoluta undantagsfall ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i
grundskolan. Det är elevens behov och de utvärderade åtgärderna (åtgärdsprogram) som är
utgångspunkten vid en ansökan om tilläggsbelopp. Oavsett om en elev beviljas tilläggsbelopp eller inte
så ska rektor se till att elevens behov utreds och att särskilt stöd ges.
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.
Vid dagens sammanträde föreligger ”Förslag på fördelning- tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder
HT 22” daterad 2022-06-13 samt skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder ht 2022
Karesuando Sameskola” daterad 2022-06-15.
Rektor för Karesuando sameskola har ansökt om elevassistent för tre elever på hel/del av skoldag.
Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet hos en av eleverna är behov av
extraordinära stödåtgärder.
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleven i ansökan 22-417-609 vara i behov av extraordinära
stödåtgärder. Det framkommer stora språkliga svårigheter.
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökan 22-415-609, 22-416-609, inte vara i behov
av extraordinära stödåtgärder.
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO
per 2022 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
16 av 55

83 c fortsättning
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

bevilja tilläggsbelopp på 104500 kr exkl. moms till Karesuando Sameskola för behov enligt
ansökan dnr. 22-417-609,

att

avslå ansökningar dnr 22-415-609, 22-416-609,

att

tilldelningen avser 2022-07-01--2022-12-31.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

ordförande Rune Lans (C)

att

besluta enligt kultur-och utbildningsförvaltningens förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Rune Lans yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 83 d- paragrafen justeras omedelbart

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
17 av 55

22-656-606, 22-597-609, 22-596-609,
22-598-609, 22-599-609, 22-595-609,
22-590-609, 22-589-609

Förslag- Tilläggsbelopp ht 2022 extraordinära stödåtgärder, Thoren Framtid Vargen
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

bevilja tilläggsbelopp på 501600 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vargen för behov
enligt ansökan dnr. 22-597-609, 22-596-609, 22-598-609,

att

avslå ansökningarna med dnr. 22-599-609, 22-595-609, 22-590-609, 22-589-609,

att

tilldelningen avser 2022-07-01--2022-12-31.

Beskrivning av ärendet
Rektor kan i absoluta undantagsfall ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i
grundskolan. Det är elevens behov och de utvärderade åtgärderna (åtgärdsprogram) som är
utgångspunkten vid en ansökan om tilläggsbelopp. Oavsett om en elev beviljas tilläggsbelopp eller inte
så ska rektor se till att elevens behov utreds och att särskilt stöd ges.
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.
Vid dagens sammanträde föreligger ”Förslag på fördelning- tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder
HT 22” daterad 2022-06-13 samt skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder ht 2022
Thoren Framtid Vargen” daterad 2022-06-15.
Rektor för Thoren Framtid Vargen har ansökt om elevassistent för sju elever på hel/del av skoldag.
Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet hos tre av eleverna är i behov av
extraordinära stödåtgärder.
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökan 22-597-609, 22-596-609, 22-598-609 vara i
behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer svårigheter som synnedsättning, tvångsmässiga
beteenden (i kombination med annat), sociala svårigheter (i kombination med annat) samt medicinsk
diagnos.
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökan 22-599-609, 22-595-609, 22-590-609 och
22-589-609 inte vara i behov av extraordinära stödåtgärder.
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO
per 2022 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
18 av 55

§ 83 d fortsättning
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

bevilja tilläggsbelopp på 501600 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vargen för behov enligt
ansökan dnr. 22-597-609, 22-596-609, 22-598-609,

att

avslå ansökningarna med dnr. 22-599-609, 22-595-609, 22-590-609, 22-589-609,

att

tilldelningen avser 2022-07-01--2022-12-31.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

ordförande Rune Lans (C)

att

besluta enligt kultur-och utbildningsförvaltningens förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Rune Lans yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 83 e- paragrafen justeras omedelbart

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
19 av 55

22-656-606, 22-588-609, 22-547-609,
22-585-609, 22-584-609, 22-586-609,
22-569-609, 22-587-609

Förslag- Tilläggsbelopp ht 2022 extraordinära stödåtgärder, Thoren Framtid Vita
Vidderna
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

tilläggsbelopp på 752 400 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vita Vidderna för behov
enligt ansökan dnr. 22-588-609, 22-547-609, 22-585-609, 22-584-609, 22-586-609, 22569-609, 22-587-609,

att

tilldelningen avser 2022-07-01--2022-12-31.

Beskrivning av ärendet
Rektor kan i absoluta undantagsfall ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i
grundskolan. Det är elevens behov och de utvärderade åtgärderna (åtgärdsprogram) som är
utgångspunkten vid en ansökan om tilläggsbelopp. Oavsett om en elev beviljas tilläggsbelopp eller inte
så ska rektor se till att elevens behov utreds och att särskilt stöd ges.
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.
Vid dagens sammanträde föreligger ”Förslag på fördelning- tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder
HT 22” daterad 2022-06-13 samt skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder ht 2022
Thoren Framtid Vita Vidderna” daterad 2022-06-15.
Rektor för Thoren Framtid Vita Vidderna har ansökt om elevassistent för sju elever på hel/del av
skoldag. Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet hos sju elever är behov
av extraordinära stödåtgärder.
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökan 22-588-609, 22-547-609, 22-585-609, 22584-609, 22-586-609, 22-569-609, 22-587-609 vara i behov av extraordinära stödåtgärder. Det
framkommer bland annat medicinsk diagnos, stora språkliga svårigheter, svårt att styra impulser, låga
kognitiva resurser och sociala svårigheter som påverkar inlärningen.
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO
per 2022 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
20 av 55

§ 83 e fortsättning
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

bevilja tilläggsbelopp på 752 400 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vita Vidderna för behov
enligt ansökan dnr. 22-588-609, 22-547-609, 22-585-609, 22-584-609, 22-586-609, 22-569609, 22-587-609,

att

tilldelningen avser 2022-07-01--2022-12-31.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

ordförande Rune Lans (C)

att

besluta enligt kultur-och utbildningsförvaltningens förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Rune Lans yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

§ 84 a

22-657-609

Sida
21 av 55

Förslag- tilläggsbelopp vt 2022 modersmål till fristående alternativ, Thoren Framtid
Vargen
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

bevilja tilläggsbelopp på 179550kr för vårterminen 2022 till Thoren Framtid Vargen i
Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i samiska,
finska och meänkieli.

att

tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vargen till
Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad för begärt
tilläggsbelopp.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp för modersmål, Thoren Framtid Vargen” daterad
2022-05-30 ur vilken framgår att Thoren Framtid Vargen inkom 2022-05-11 med ansökningar om
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i samiska, finska och meänkieli vid Thoren Framtid Vargen.
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 179550kr för vårterminen 2022 till Thoren Framtid Vargen i
Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i samiska,
finska och meänkieli.

att

tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vargen till
Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad för begärt
tilläggsbelopp.

Hantering av ärendet
Kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 68 a beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden besluta
att

bevilja tilläggsbelopp på 179550kr för vårterminen 2022 till Thoren Framtid Vargen i
Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i samiska,
finska och meänkieli.

att

tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vargen till
Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad för begärt
tilläggsbelopp.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

§ 84 a fortsättning
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.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida
22 av 55

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 84 b

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
23 av 55

22-658-609

Förslag- tilläggsbelopp vt 2022 modersmål till fristående alternativ, Thoren Framtid Vita
Vidderna
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

bevilja tilläggsbelopp på 75600 kr för vårterminen 2022 till Thoren Framtid Vita
Vidderna i Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i
finska, meänkieli och samiska.

att

tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vita
Vidderna till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad
för begärt tilläggsbelopp.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp för modersmål, Thoren Framtid Vita Vidderna” daterad
2022-05-30 ur vilken framgår att Thoren Framtid Vita Vidderna inkom 2022-05-11 -05-04 med
ansökningar om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i finska, meänkieli och samiska vid Thoren
Framtid Vita Vidderna. 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 75600 kr för vårterminen 2022 till Thoren Framtid Vita
Vidderna i Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i
finska, meänkieli och samiska.

att

tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vita
Vidderna till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad
för begärt tilläggsbelopp.

Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 -28 § 68 b beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden besluta
att

bevilja tilläggsbelopp på 75600 kr för vårterminen 2022 till Thoren Framtid Vita
Vidderna i Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i
finska, meänkieli och samiska.

att

tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vita
Vidderna till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad
för begärt tilläggsbelopp.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

§ 84 b fortsättning
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.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 85 a

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16
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22-035-606

Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande
investeringsmedel för ombyggnation, Vittangi skola
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

58 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Vittangi skola för ombyggnation.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Äskande investeringsmedel arbetsmiljö och ekonomi, 58 000 kr” daterad 2022-0509.
Vittangi skola äskar medel för att anpassa ett av klassrummen så att ventilationen kommer att ge
luft åt 30 personer, vilket i sin tur kommer att möjliggöra undervisning i B-form i lokalen. I
dagsläget finns endast luft för max 20 personer per klassrum, vilket försvårar undervisning i Bform (årskursblandat) och därmed kräver mer resurser, då undervisningen behöver bedrivas i rena
årskurser. Finns en offert från Bravida ventilation där föreslagna ombyggnationer och priser
framgår.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår
att

58 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Vittangi skola för ombyggnation.

Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 69 a beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden besluta att58 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Vittangi skola för
ombyggnation.
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.
______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 85 b

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16
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22-035-606

Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande
investeringsmedel för skötbord, grundsärskolan
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

34 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till grundsärskolan för investering och
installation av höj- och sänkbart skötbord.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Äskande investeringsmedel för skötbord till grundsärskolan” daterad 2022-05-10.
Grundsärskolans personal har en bristande arbetsmiljö vid toalettbesök och blöjbyten för elever. Idag
används ett liggunderlag på golvet som skötbord vid blöjbyten. En elev är rullstolsburen och måste därmed
lyftas ur och in i stolen vid toalettbesök något som inte är bra för personalens ryggar. Det är stora behov
för både personal och elever av ett större skötbord som är höj- och sänkbart. Den planerade insatsen är
att köpa ett skötbord.
Beräknad kostnad för inköp och installation 34 000 kr.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår
att

34 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till grundsärskolan för investering och
installation av höj- och sänkbart skötbord.

Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 69 b beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden besluta att 34 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till grundsärskolan
för investering och installation av höj- och sänkbart skötbord.
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.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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21-797-606

Attestreglemente 2022
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta kultur- och utbildningsnämndens attestreglemente daterad 2022-05-23.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ”Kultur- och utbildningsnämndens attestreglemente” daterad 2022-05-23. Controller Rolf
Särkimukka föredrar i ärendet.
Attestreglementet är en kontroll av ekonomiska transaktioner och en del av kommunens internkontroll.
Attestreglementet ska tas i kultur- och utbildningsnämnden varje år. Det har under 2022 skett
omfattande förändringar inom kultur- och utbildningsförvaltningen samt delgivningar av attesträtter
och det är således lämpligt att ånyo anta attestreglementet i sin helhet. Detta för att ansvarsfördelningen
för ekonomi-och personalfrågor inom förvaltningen skall bli tydlig och åskådlig. Förändringar mot
föregående attestreglemente är markerade i grått i dokumentet.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta
att anta kultur- och utbildningsnämndens attestreglemente daterad 2022-05-23.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 70 beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsnämndens attestreglemente daterad 2022-05-23.
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.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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21-1164-600

Införande av inköpsorganisation i koncernen Kiruna kommun
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag om inköpsorganisation inom kultur- och
utbildningsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Föreligger beslut från Kommunfullmäktige 2021-11-15 § 170, som beslutade att en inköps-organisation
med utsedda inköpssamordnare och behöriga beställare i varje förvaltning och bolag införs, att nämnder
och styrelser får i uppdrag att utse inköpssamordnare och behöriga beställare, samt att
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för inköpsorganisationen.
I beslutet framgår att kommunledningsförvaltningen har beviljats investeringsmedel för år 2021 för
upphandling av ett e-handelssystem som ett första steg i processen att införa e-handel i
kommunkoncernen. En av grundförutsättningarna för att införa e-handel är att det finns en tydlig
inköps- och beställarorganisation i verksamheterna. Ansvar och befogenheter i olika roller ska vara
tydligt delegerat. För att införandet av e-handel ska ge önskad effekt krävs såväl nya arbetssätt som ny
inköpsorganisation. Genom att förändra och utveckla inköpsrollerna inom Kiruna kommunkoncern
tillsammans med införandet av ett e-handelssystem kan kommunkoncernen spara både tid och pengar.
En tydlig inköpsorganisation med tydligt ansvar och uppdrag ökar förutsättningarna för ett effektivt
användande av skattemedel. Detta bidrar till ett mervärde för medborgarna, samtidigt som det
minimerar risken för att kommunkoncernen ska drabbas av skadestånd p.g.a. avtalsbrott eller otillåtna
direktupphandlingar.
Förslaget till ny inköpsorganisationen innebär bl.a. att
- Förändrade begrepp
o Nuvarande roll ”kontaktperson” benämns fortsättningsvis inköpssamordnare.
o Inköps- och beställarorganisation benämns fortsättningsvis inköpsorganisation.
- Antalet beställare minskas från dagens potentiella 2 300 till ca 250.
- Inköpssamordnare ska finnas i samtliga förvaltningar och bolag för att minska glappet mellan
beställare och inköpsenheten.
- I samband med upphandlingar ska berörda verksamheter utse lämpliga referenspersoner för
upphandlingen i enlighet med kommunens inköpspolicy.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-10-11, § 212 att en inköpsorganisation med utsedda
inköpssamordnare och behöriga beställare i varje förvaltning och bolag införs, att nämnder och
styrelser får i uppdrag att utse inköpssamordnare och behöriga beställare samt att
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för
inköpsorganisationen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
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§ 87 fortsättning
Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-25, § 284 att en inköpsorganisation med utsedda
inköpssamordnare och behöriga beställare i varje förvaltning och bolag införs, att nämnder och
styrelser får i uppdrag att utse inköpssamordnare och behöriga beställare samt att
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för
inköpsorganisationen
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-20 § 12 beslutar att kultur- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan och återkomma med beslutsunderlag
till kultur- och utbildningsnämnden så snart som möjligt.
Föreligger skrivelsen ”Införande av inköpsorganisation inom KUF” daterad 2022-06-01.
Förvaltningschef Viktoria Björklund föredrar i ärendet.
I enlighet med kommunstyrelsens beslut har en inköpsorganisation inom kultur- och
utbildningsförvaltningen utsetts med en centralt placerad inköpssamordnare vid förvaltningens kansli
och med minst en behörig beställare per enhet inom alla verksamheter.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 71 beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag om inköpsorganisation inom
kultur- och utbildningsförvaltningen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

ordförande Rune Lans (C)

att

kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 88

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16
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21-1181-623

Motion Frukost för alla elever, återremiss
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens svar på återremissen som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Föreligger motion 2021-11-15 från Sanna Inga Poromaa (V), Siv Henriksson (V) och Sten Stridsman (V)
av vilken framgår att i en artikel från tidningen Läraren (5/10–20) går det att läsa att frukost i skolan
minskar våld, skolk och mobbning och samtidigt får det eleverna att prestera bättre. Resultatet bygger
på en forskningsstudie och fler liknande forskningar finns.
Många unga äter idag inte frukost av olika anledningar och genom frukost på skolan kan vi främja en
bra och hälsosam livsstil med goda vanor och rutiner. Frukost som ska serveras bör vara av en enklare
karaktär och lätt att förbereda och tillaga efter antal elever som väljer att äta frukost.
Förslag:
En enklare frukost kan serveras mellan 07.00-08.00 och bestå av gröt, fil med flingor, smörgås med
pålägg och mjölk.
Kostnad:
10/kr per elev (beroende på vad som serveras, men snittkostnad)
Vi vill förbättra skolmiljön för både elever och lärare, därför tror vi i Vänsterpartiet att frukost för
ungdomarna är en bit på vägen.
Motionärerna föreslår
att Kiruna kommun erbjuder frukost till alla högstadieelever med start hösten 2022
att utvärdering av frukosten görs under höstterminen 2023
Hantering av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-15, § 187 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
följande motioner: Frukost för alla högstadieelever.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-22, § 230 att inhämta yttrande i ärendet från kulturoch utbildningsförvaltningen.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-20, § 14 beslutar att kultur- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-03 ha
färdigställt ett yttrande.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 88 fortsättning
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-03, § 14 beslutar nämnden att anta kultur- och
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget, med förtydligandet om att om frukosten ska vara
avgiftsfri för eleverna kommer uppskattad kostnad i yttrandet att öka markant.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar 2022-03-07, § 44 att återremittera ärendet med
kompletteringen att kostnaden inte avsågs att påfalla eleverna.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 52 beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsförvaltningens svar på återremissen som sitt eget.
Kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-12 § 63 beslutar att återremittera ärendet till kultur- och
utbildningsförvaltningen för att i svaret förtydliga vad kostnaden skulle bli för att genomföra motionen.
Föreligger skrivelsen ”Yttrande återremiss på motion Frukost för alla högstadieelever” daterad 2022-0517.
Totalkostnaden per år för fri frukost för alla högstadieelever i kommunen skulle alltså bli ca 2,1 miljoner
– 2,4 miljoner i bemannings- och livsmedelskostnader beroende på frukostens innehåll.
Måltidsverksamheten föreslår i stället att skolornas ”café” tillhandahåller frukost. Alla högstadieskolor
har förmodligen tillgång till ett ”café” som brukar drivas av personal från skolan.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 72 beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden anta kultur- och utbildningsförvaltningens svar på återremissen som sitt eget.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

ordförande Rune Lans (C)

att

kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Lars-Jonas Kemi (SL), Emma Taube (FI), Jimmy
Johansson (C), Therese Olofsson (S), Magnus Gustafsson (C), Jonas Stålnacke (S), Kenneth Nilsson
(S), Krister Pounu (KD).
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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22-594-380

Projektbidrag kultur- Finländarnas klubb fyller 70 år
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

bevilja Finländarnas klubb 30 tkr för sitt 70 års firande så länge arrangemanget är öppet
och gratis för alla att delta på.

.
Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Projektbidrag kultur 2022, Finländarnas klubb 70 års firande” daterad 202205-30 för vilken kultursekreterare Sofia Lagerlöf Määttä föredrar.
Finländarnas klubb ansöker om 35 tkr i projektbidrag kultur från Kiruna kommun för projektet
Finländarnas klubb 70 års firande. Ett projekt som ska genomföras 21 - 23 oktober 2022 samt
under vecka 42. Finländarnas klubb firar 70 år som förening i år vilket föreningen vill
uppmärksamma genom ett firande för ihågkommandet av Finska föreningen. Firandet kommer att
ske på Kiruna Folkhögskola eller i Aurora kultur och kongress.
Finländarnas klubb har fått 67 tkr från andra finansiärer för firandet. I föreningens projektbudget
redovisar de kostnader för 97 tkr, för arvoden (50 tkr), hyra av lokaler (20 tkr), marknadsföring
(20 tkr) och övrigt material (7 tkr). Innehållet i firandet är avhängt hur slutfinansieringen kommer
se ut.
2021 hade föreningen 19 medlemmar mellan 5–20 år och totalt 86 medlemmar. Arrangemanget
planeras att marknadsföras via Annonsbladet och på internet.
Projektbidrag kultur kan sökas för att berika Kirunas fritids- och kulturutbud vilket kultur- och
utbildningsförvaltningen anser Finländarnas klubbs 70 års firande gör. Finländarnas klubb har
beviljats 6 tkr i årsanslag kultur 2022, varav detta projekt är något utanför det som föreningen där
ansökt om. Projektbidraget får inte användas till att bekosta middag i samband med firandet utan
ska främst användas för de budgetposter föreningen uppger i sin ansökan, arvoden, lokalhyra och
marknadsföring av arrangemanget till allmänheten.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta
att

bevilja Finländarnas klubb 35 tkr för sitt 70 års firande så länge arrangemanget är öppet och
gratis för alla att delta på.

Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2022-06-02 § 43 att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden besluta
att

Justerande sign

bevilja Finländarnas klubb 30 tkr för sitt 70 års firande så länge arrangemanget är öppet
och gratis för alla att delta på.

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

§ 89 fortsättning
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt kulturutskottets förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkanden.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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22-250-670

Remiss- Region Norrbottens kulturplan 2023-2026
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens remissvar ”Ny kulturplan Region Norrbotten
2023-2025” som Kiruna kommuns eget.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelsen ”Missiv remissversion Region Norrbottens kulturplan 2023-2026” samt
”Remissversion Kulturplan för Norrbotten” daterad 2022-05-02.
Kiruna kommun är en remissinstans till Region Norrbottens nya kulturplan och kan lämna in sitt
remissvar senast den 17 juni 2022.
Jämlik tillgång till ett frodigt kulturliv bidrar till att skapa ett vitalt och utvecklande samhälle där
människor vill bo och leva samt besöka. En tillgänglighet till kulturaktiviteter och möjlighet till eget
skapande bidrar till människors kreativitet och gemenskap samt välbefinnande och välmående.
Så börjar remissversionen av Region Norrbottens nya kulturplan, det främsta verktyget för att utveckla
kulturen i Norrbotten. Det sker i samklang med det nya Norrbotten med gröna industrisatsningar och
stor framtidstro. Ett attraktivt och differentierat kulturliv är en avgörande roll för att skapa samhällen
präglade av mångfald.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2022-06-02-28 § 45 att kultur- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-06-16
med ett förslag till remissvar.
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden föreligger skrivelse ”Remissvar Ny kulturplan
Region Norrbotten 2023-2025” daterad 2022-06-08. Kultursekreterare Sofia Lagerlöf Määttä föredrar i
ärendet.
Kiruna kommun bifaller Region Norrbottens kulturplan för 2023-2025, med några kommentarer som
följer.
Särskilt vill Kiruna kommun uppmuntra till att barn och unga är en tydlig målgrupp och att
det är särskilt viktigt att fortsätta främja möjligheten till kultur för och med barn och unga,
utifrån de punkter som Region Norrbotten; kulturskola, riktade program och utbud,
pedagogisk verksamhet, ungt arrangörskap och projekt. Kiruna kommun saknar under avsnittet för
Konstmuseet i Norr däremot detta uppdrag mot barn och unga. Vilket kanske kan synliggöras med en vilja
om att med Konstmuseet i Norr vilja ”Berika kommunerna med pedagogiska uppdrag mot skolor och
under fritiden”. Under avsnittet för Scenkonst under fliken ”Dans” ligger formuleringen ” Kommunerna
uttrycker behov av stöttning kring arrangering och samordning av utbud. Programdagar,
utbildningar och förutsättningsskapande insatser är viktiga och ska fortsätta att utvecklas.”
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§ 90 fortsättning
Detta behov uppstod utifrån en diskussion om samordning av dansutbudet i Norrbotten men
kultursamordnaren i Kiruna kommun vill belysa att en samordning för allt subventionerat
scenkonstutbud för barn och unga i Norrbotten borde vara målbilden. Detta för att stärka
nätverket för samordning kring kultur i skolan, så att det blir likvärdigt och skapar
möjligheter för alla kommuner att på lika villkor kunna arrangera professionell scenkonst i
för- och grundskolor samt gymnasieskolor, med ett brett utbud för de olika förutsättningarna
kommunerna har att arrangera. Att möta professionell kultur under skoltid kan vara det enda
mötet ett barn har med det professionella kulturlivet, vilket kan bli språngbrädan för våra
nästa generationers kulturskapare och kulturkonsumenter i Norrbotten.
Slutligen vill Kiruna kommun positivt anmärka att kulturplanen nämner områdets språk,
kultur och historia under flera avsnitt och att Nationella minoriteter och urfolket samerna
har ett eget avsnitt.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

anta bifogat ” Remissvar Ny kulturplan Region Norrbotten 2023-2025”
som Kiruna kommuns eget.

Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

ordförande Rune Lans (C)

att

kultur- och utbildningsnämnden antar kultur- och utbildningsförvaltningens remissvar
som Kiruna kommuns eget.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
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22-660-670

Rapport Allmänkultur
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Rapport Allmän Kultur 2022” daterad 2022-06-09. Kultursekreterare Sofia
Lagerlöf Määttä föredrar i ärendet.
Konstplaner till Kristallen och Aurora kultur och kongress är klara och den 7 juni invigdes utställningen i
Kristallen. Stadsbiblioteket har i samråd fått börja välja konst till sina nya lokaler, en diskussion och
början till en konstplan är i gång. Konst ska även hämtas från Lapplands Gymnasium i Kiruna och
Bolagsskolan inför flytt av de båda verksamheterna. Ett stort arbete pågår med att gå igenom
konstförrådet, efter sommaren påbörja inflyttning av verk som varit nerpackade en längre tid in till
Kristallens konstförråd som kommer att delas med Norrbottens länskonstmuseet. Kiruna konstgille har
under våren 2022 donerat ett verk av Sten Kauppi som tidigare hängt i det gamla stadshuset. Verket är
på Àjtte museum för restauration, men kommer sedan att hänga i receptionen i Aurora Kultur och
kongress enligt konstplanen för det huset.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har under perioden haft 2 utställningar i samverkan med Kiruna
Konstgille, i oktober 2020 stipendiatutställning för Kirunastipendiet 2021 och i mars 2021
finalutställning för Kirunastipendiet.
Bildarkivet är nu på plats i Kristallen och 25 % personalresurs finns att tillgå året ut för att färdigställa
bildskåp och för att hantera vissa förfrågningar. En miniutställning med tidiga färgbilder med motiv av
Kiruna centrum har ställts ut i entréhallen under maj månad. Intresset kring Kiruna Bildsamling är stort
och förvaltningen får löpande in förfrågningar som kräver research och handläggning.
Under den gånga perioden har kultursekreteraren och kommunantikvarie deltagit i flera sammankallade
regionala nätverk som har till syfte att uppmärksamma och tillgängliggöra vårt världsarv i kommunen;
Struves Meridianbåge.
Under det gångna verksamhetsåret har förvaltningen tillsammans med kulturutskottet arbetat med
processen att utse tre stipendiater:
Lina Hjorts Kulturstipendium 2021-Anders Skoglind
Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium 2021 – Kiruna Slädhundsklubb
Stipendieutdelningen av Lina Hjorts Kulturstipendium samt Hjalmar Nyströms föreningsstipendium
sker den 30 juni under invigningsdagen av Kirunafestivalen.
Kirunastipendiat 2022-Knutte Wester, stipendiatutställning hålls i oktober 2022.
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§ 91 fortsättning
Under hösten 2021 släppte corona-restriktionerna och arrangemang kunde återigen börja genomföras.
Under hösten 2021 uppmärksammande Kiruna kommun ”Demokrati 100 år” genom olika arrangemang.
Under hösten och våren 2022 genomfördes även dans, musik- och teaterföreställningar. Kiruna
Riksteater & kulturförening har även under hösten 2021 upptagit arrangörskapet av
scenkonstföreställningar efter att coronarestriktionerna släppt.
Inom ramen för projektbidrag kultur har kultur- och utbildningsförvaltningen, kulturutskottet och
kultur- och utbildningsnämnden under perioden juni 2021-juni 2022 tagit emot 13 ansökningar, i
jämförelse med 8 ansökningar under samma period förra året. Totalt har 11 av dessa beviljats, två
ansökningar har avslagits och sammantaget har 190 250 kronor blivit utbetalda. Kultur- och
utbildningsförvaltningen har, från kulturföreningar, handlagt 30 ansökningar gällande ”Årsanslag till
kulturföreningar 2022” varav 28 ansökningar blev beviljade bidrag och den sammanlagda kvoten för
bidraget är 434 800 kr. Förvaltningen har även följt upp och ombesörjt utbetalning av de årligen
återkommande verksamhetsbidrag som uppgår till totalt 1 698 330 kr. Utöver dessa avtal utbetalas även
årligen 192 000 kr i lokalbidrag till Kiruna Amatörteaterförening. Förvaltningen har, i samarbete med
kulturutskottet, fortsatt översynen av de verksamhets- och uppdragsavtal som finns.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-06-02 § 42 beslutar att ärendet föredras på
kultur- och utbildningsnämnden 2022-06-16.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

kultur- och utbildningsnämnden lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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Utvärdering skolstruktur- förslag på förbättringsåtgärder
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens föreslagna förbättringsåtgärder för att öka
elevers trygghet och studiero, öka det kollegiala lärandet för lärare och öka likvärdigheten
i behörighet bland lärare på skolorna.

Beskrivning av ärendet
Höstterminen 2021 genomfördes den beslutade skolstrukturförändringen med syftet att uppnå en
mer likvärdig skola för alla elever i grundskolan. Det skulle bli en jämnare föredelning av behöriga
lärare på skolenheterna och skolorna skulle få fler paralleller för att öka möjligheterna till kollegialt
lärande.
Din Samverkanspartner i Malmfälten AB tilldelades uppdraget att genomföra en utvärdering av den
genomförda skolstrukturen i Kiruna C.
Sju grundskolor i Kiruna kommun har påverkats av den nya skolstrukturen. Av dessa sju skolor har fem
valts ut för denna utvärdering: Högalidskolan, Triangelskolan, Luossavaaraskolan, Bergaskolan och
Tuolluvaaraskolan. De skolor som har omfattats av den nya skolstrukturen men exkluderats ur urvalet
är Raketskolan och Jukkasjärvi skola, förutom i analysen av lärarbehörighet. Detta urval har gjorts av
kultur- och utbildningsförvaltningen inför utvärderingen på basis av att de sistnämnda inte antas ha
påverkats av den nya skolstrukturen i samma utsträckning som de övriga skolorna. Slutsatserna från
denna undersökning kan därmed inte appliceras på de två exkluderade skolorna.
Hantering av ärendet
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2019-05-16 § 58, beslutades det om en process för
förändringsarbete inom skolan som fick namnet Skola tillsammans, innehållande nio delmoment;
1. Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 4. Landsbygden, 5. Elevhälsan, 6.
Språkcentrum, 7. Kultursamverkan, 8. Personal/rekrytering, 9. Nya grundskolan i nya centrum.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 a, att genomföra
skolstrukturförändringen i Kiruna centrum enligt förvaltningens förslag samt att tidpunkten för
genomförande sätts till senast höstterminen 2021 men att kultur - och utbildningsförvaltningen
tillsammans med rektorer får avgöra när exakt det ska genomföras.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2021-12-16, § 171 att en utvärdering av nya skolstrukturen
genomförs och redovisas för kultur- och utbildningsnämnden vid läsårets 2021/2022 slut och att
elevernas åsikter särskilt beaktas.
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§ 92 fortsättning
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 54 beslutas
att ärendet föredras på kultur- och utbildningsnämnden den 2022-05-12,
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att bjuda in rektor från Högalidskolan högstadium
samt ytterligare lämpligt antal rektorer till kultur- och utbildningsnämnden den 2022-05-12,
att rapporten föredras för rektorsgruppen,
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en analys om varför informationen om den
förmodade behörighetsfördelningen inför den nya skolstrukturen inte överensstämmer med
det som framkommer i rapporten.
Kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-12 § 69 beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-06-16 återkomma med ett förslag om fortsatt
arbete med förbättringsåtgärder utifrån det som framkommer i utvärderingen av skolstrukturen.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 föreligger skrivelse ”Förbättringsåtgärder
utifrån genomförd skolstrukturförändring” daterad 2022-06-01. Arbetsutskottet beslutar att föreslå
kultur- och utbildningsnämnden besluta att anta kultur- och utbildningsförvaltningens föreslagna
förbättringsåtgärder för att öka elevers trygghet och studiero, öka det kollegiala lärandet för lärare och
öka likvärdigheten i behörighet bland lärare på skolorna.
Vid dagens sammanträde föreligger skrivelse ”Förbättringsåtgärder utifrån genomförd
skolstrukturförändring” daterad 2022-06-01. Förvaltningschef Viktoria Björklund föredrar i ärendet och
går igenom de olika förbättringsåtgärder som är föreslagna och vem som ansvarar för genomförandet.
Förslag på förbättringsåtgärder för att stärka elevers trygghet och studiero
• Fortsätta det övergripande förbättringsarbetet gällande trygghet och studiero
(Förvaltningschef ansvarar)
•

Fortsätta utveckling med att tillgängliggöra lärmiljöer (Förvaltningschef och rektor ansvarar)

•

Stärka samverkan med socialtjänsten (Förvaltningschef och rektor ansvarar)

•

Fokusera på att stärka lokala elevhälsoarbetets strukturer (Rektor ansvarar)

•

Stärka kontakter med vårdnadshavare (Rektor ansvarar)

•

Aktiv handledning av specialpedagoger för att utveckla ledarskap i klassrummet (Rektor
ansvarar)

•

Riktad rastvärdsaktivitet (Rektor ansvarar)

•

Stärkt kollegialt lärande, framför allt för obehöriga lärare (Rektor ansvarar)
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§ 92 fortsättning
Förbättringsåtgärder för att öka kollegiala lärandet
• Tillsätta karriärtjänster för utvecklingsprocesser på enheterna (Förvaltningschef och rektor
ansvarar).
•

Tillse kollegiala samtal om lokala utvecklingsbehov och värdegrund (Rektor ansvarar).

•

Skapa tid/forum att dela erfarenheter, stöd och kunskaper, bland annat med fokus på nya
läroplanen LGR 22 (Rektor ansvarar).

Förbättringsåtgärder för ökad likvärdighet på skolorna gällande behörighet
• Återuppstart av ämneslärarnätverk, bland annat med implementering av nya läroplanen LGR
22 som fokus (Rektor ansvarar)
•

Fortsatt gemensam rekrytering med hänsyn till likvärdig behörighet (Rektor ansvarar).

•

Gemensam planering av kompetensutveckling (Rektor ansvarar).

Övergripande förbättringsarbete gällande trygghet och studiero
Det inledda förbättringsarbetet kring trygghet och studiero som initierades 2019, efter
Skolinspektionens tillsyn 2018, innebär bland många andra insatser att 40% centralt placerad
kurator arbetar med uppföljningar och analyser av
•

elevenkäter i årskurser 3, 5 och 9

•

enheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling

•

inkomna kränkningsanmälningar

Uppföljnings- och analysarbetet ger stöd för förvaltningens övergripande systematiska
kvalitetsarbete och förslag på främjande, förebyggande och åtgärdande insatser både enhets- och
organisationsnivå.
Utifrån Skolinspektionens tillsyn 2018 fattades även beslut om införande av ett antal skolvärdar på
skolorna för trygghet på rasten och studiero i klassrummen. Skolvärdarna anställdes 2021 av
rektorerna på de större skolorna i kommunen.
Uppföljning av risk- och konsekvensanalyser
Utöver ovanstående behöver förvaltningschef tillse uppföljning med fackliga organisationer utifrån
genomförda risk- och konsekvensanalyser inför skolstrukturen. Denna uppföljning kan ge ytterligare
förslag på förbättringsåtgärder kopplade till skolstrukturen.
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§ 92 fortsättning
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta kultur- och utbildningsförvaltningens
föreslagna förbättringsåtgärder för att öka elevers trygghet och studiero, öka det kollegiala
lärandet för lärare och öka likvärdigheten i behörighet bland lärare på skolorna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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Elevhälsan, Patientsäkerhetsberättelse 2021
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta föreslagna förbättringsåtgärder i patientsäkerhetsarbetet,

att

lägga patientsäkerhetsberättelsen 2021 med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ”Patientsäkerhetsberättelse Barn- och elevhälsans medicinska insats (EMI) i Kiruna kommun
år 2021” daterad 2022-03-01. Verksamhetschef Anette Lundgren och Lektor Malin Martinsson Niva och
Skolsköterska Maria Sjöberg på Elevhälsan föredrar i ärendet.
Vårdgivare för den medicinska insatsen inom Barn- och elevhälsan för Kiruna kommun är kultur-och
utbildningsnämnden, vilket omfattar kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola samt sameskolor i statlig verksamhet och grundskolor i enskild
regi.
I Kiruna kommun finns 7,5 tjänst som skolsköterska varav 0,3 är avsatt för medicinsk
ledningsansvarig skolsköterska. Genom stadsbidraget ”Likvärdig skola” har en förstärkning med 2,0
tjänster genomförts, vilket ämnar kommunens grundskolor. Antal elever är cirka 3200. Under 2021
har vi haft skolläkare 8-10 dagar per termin.
Under 2021 har 58 avvikelser inkommit. Merparten av avvikelserna har handlat om att elever inte har
blivit kallade till hälsosamtal samt uteblivna planerade hälsobesök. Alla avvikelser har bedömts vara
avvikelser med klassificering ”mindre allvarlighetsgrad”. Inga allvarliga vårdskador har kunnat
identifieras och därmed har ingen LEX Maria gjorts under året 2021.
Under 2021 genomgick Barn- och elevhälsan stora organisationsförändringar som påverkade
bemanningen negativt. Medicinskt ansvarig sjuksköterska fick arbeta som tillförordnad verksamhetschef
under vårterminen och ytterligare en skolsköterska fick arbeta fackligt i större omfattning med risk- och
konsekvensanalyser. Sjuksköterskeresursen blev därmed mindre i omfattning.
Vårdgivaren, tillika kultur- och utbildningsnämnden, har en skolsköterskebemanning som inte fullt ut
täcker elevbehovet när det gäller lagstadgade hälsosamtal. Avvikelserna är också en indikation på ökad
arbetsbelastning på grund av pandemin. Kvalitets- och styrdokument har uppdaterats vid ett flertal
tillfällen under året efter att avvikelser inkommit.
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§ 93 a fortsättning
Sammanfattande analys och planerade åtgärder:
• Avsaknad av ledningssystem riskerar att leda till bristande patientsäkerhetsarbete och eventuell
patientskada. Under 2022 behöver ett systematiskt arbete för att bygga upp ledningssystem påbörjas.
• För att effektivisera och utveckla elevhälsosamtalen på gymnasiet kommer dess struktur och
genomförande ses över. Det finns dock betydande risk för kommande avvikelse inom samma
område.
• Kiruna kommun har ett stadsbidrag likvärdig skola avsett för att utöka tillgången till elevhälsa på de
kommunala grundskolenheterna med två heltider skolsköterskor och en heltidsskolpsykolog. KUN är
vårdgivare även för Thoren Framtid, sameskolorna och Lapplands gymnasium. Stadsbidraget
likvärdig skola är inte avsett för utökning av elevhälsa i dessa verksamheter. Konsekvensen blir en
olikvärdig resursfördelning mellan Kiruna kommuns grundskolor och övriga verksamheter. I
gymnasiet är skillnaden störst.
• Avvikelser som är kopplade till vaccinering kan vara orsakade av stress som kan ha sin grund i
resursfördelning. Det kan också vara kopplat till bristande förankring av rutiner och bristfälliga
riskanalyser. Under 2022 kommer ett arbete kring förbättrad säkerhetskultur att påbörjas.
• Gällande bristande remissvar från andra vårdenheter så har detta påtalats.
• Det saknas rutiner för information om skyddad identitet vilket påverkar sekretesshanteringen i
journalen på ett sätt som kan röja anonymiteten och risk finns för allvarlig patientskada, men det
finns även en risk att det saknas helt information om eleven. Under 2022 fortsätter vårdgivaren
arbetet kring handlingsplan gällande skyddad identitet.

Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 75 a beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden
att

anta föreslagna förbättringsåtgärder i patientsäkerhetsarbetet,

att

lägga patientsäkerhetsberättelsen 2021 med godkännande till handlingarna.

Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Emma Taube (FI).
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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Elevhälsan, Verksamhetsberättelse 2021
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga verksamhetsberättelsen 2021 med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger verksamhetsberättelse ”Elevhälsan” daterad 2022-05-02. Verksamhetschef Anette Lundgren
och Lektor Malin Martinsson Niva och Skolsköterska Maria Sjöberg på Elevhälsan föredrar i ärendet.
Bemanning vid elevhälsan:
• Skolsköterskor: Grundskolan har 6,5 tjänst och gymnasiet 1,0 tjänst som skolsköterska.
Skolsköterskorna har sin arbetsplats ute på skolorna och delar ofta sin tid mellan flera skolor (gäller ej
gymnasiet). Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ingår i grundbemanningen som idag motsvarar
30% och från 1/8-2022 50%.
• Skolläkare: I teamet ingår skolläkare med specialistkompetens inom barnmedicin. Tjänsten är på
konsultbasis och upphandlad.
• Kuratorer: Grundskolan har 1,0 och gymnasiet 1,0 tjänst.
• Psykologer: 3,0 tjänst samt 1 PTP psykolog (under utbildning) riktat mot grundskola och gymnasiet.
Från den 1/5–2022 har vi inom ramen en PLA, psykologiskt ledningsansvar på 20%, som en del av
uppdraget kopplat till HSL, hälso- och sjukvårdslagen.
• Specialpedagoger: 2,0 tjänst med inriktning mot förskola.
• Administrativt stöd: 0,75 tjänst.
• Lektor: 1,0 tjänst med spetskompetens inom specialpedagogik.
• Verksamhetschef: 1,0 tjänst.
Utvecklingsområden:
Barn- och elevhälsans professioner har under året varit drivande i flera utvecklingsprojekt på förskolorna
och skolorna, barn och elevhälsoplanen, främja skolnärvaro, främja en god lärmiljö tillsammans med
socialtjänsten, plan mot diskriminering och kränkande behandling, trygghet och studiero, övergångar
från förskolan till förskoleklass, övergångar inom och mellan kommunala grundskolor och fria alternativ,
pedagogisk utredning och åtgärdsprogram, handlingsplanen för språk-läs och skrivutveckling från
förskolan till hela grundskolan.
Fortbildningsinsatser/kompetenshöjande insats såsom TAKK (tecken som alternativ och
kompletterande kommunikation), hörsel- och synnedsättning, autism, TMO, Clearmodellen, Före
Bornholmsmodellen, fördjupning kring extra anpassningar och särskilt stöd, läs- och skriv/dyslexi,
relationellt perspektiv, sekretess inom HSL (hälso- och sjukvårdslagstiftningen).
Handledning för våra yrkesgrupper på barn- och elevhälsan är en viktig kvalitetssäkring av arbetet vi
utför. För att säkra att kvalitativa bedömningar görs i till exempel utredningar och när man i arbetet
stöter på svårare typer av ärenden behövs professionell handledning. Dessa yrkeskategorier använder sig
själva som verktyg och behöver också stöd i att utvecklas i sin egen yrkesroll. Vi har ett samarbete med
en handledare från Umeå som handleder främst skolsköterskor och psykologer och den processen är
fortgående.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-16

Sida
45 av 55

93 b fortsättning
Barn- och elevhälsans medicinska del är i en uppbyggnadsfas av ledningssystem inom HSL (Hälso- och
sjukvårdslagen) med utökning av PLA (psykologiskt ledningsansvar) 20% samt MLA (medicinskt
ledningsansvarig sjuksköterska) 50%.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 75 b beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden att lägga verksamhetsberättelse 2021 med godkännande till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i arbetsutskottet
av

Rune Lans(C)

att

kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Emma Taube (FI).
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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Elevhälsan, Elevhälsosamtal åk 4 och åk 7 2021
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna,

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och
utbildningsnämnden med förslag på åtgärder för att öka fysisk aktivitet under skoldagen.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Hälsosamtal i skolan 2020/2021” med tillhörande statistik samt rapporten
”Skolbarns hälsa och levnadsvanor 2021-2021, med särskilt fokus på fysisk aktivitet”. Verksamhetschef
Anette Lundgren och Lektor Malin Martinsson Niva och Skolsköterska Maria Sjöberg på Elevhälsan
föredrar i ärendet.
Elever i förskoleklass, årskurs fyra, sju och gymnasiet i Norrbottens län ges årligen möjlighet att svara på
länsgemensamma frågor om arbetsmiljö, hälsa och levnadsvanor. Syftet är att få en överblick av
hälsoläget i länet och ger en möjlighet att se förändringar över tid och jämföra olika kommuners resultat.
Den ger information om vilka insatser som behöver göras och är viktig som grund när beslut om åtgärder
ska fattas.
De allra flesta eleverna i årskurs 4, 88 %, trivs i skolan. 50 % av eleverna i årskurs 4 upplever arbetsro på
lektionerna och 56 % känner sig trygga i skolan. Andelen elever som känner sig utsatta för mobbning
eller utanförskap är högst i åk 4, Kiruna följer länets siffror väl. I årskurs 7 väljer 33 % av eleverna att
stanna hemma utan att vara sjuka, när elever stannar hemma från skolan utan att vara sjuk brukar det
ses som en signal om att något inte står rätt till med eleven och dess relation till skolan. 24 % av flickorna
känner sig ofta eller alltid stressade över skolarbetet. 13 % av pojkarna uppger att dom ofta känner sig
stressad men ingen pojke uppger sig alltid vara stressad.
I årskurs 4 upplever 86 % av eleverna att de sover bra och 41 % av eleverna uppger att de är aktiva minst
60 minuter om dagen. Andelen som går eller cyklar till och från skolan är störst i årskurs 4. Färre elever
äter frukost och/eller lunch i årskurs 7 jämfört med årskurs 4. Av eleverna i årskurs 7 så upplever 71 %
att de sover bra och 30 % av eleverna uppger att de ägnar sig åt fysisk aktivitet i minst 60 minuter om
dagen.
Av eleverna i årskurs 4 så är det 91 % som upplever att de mår bra och de allra flesta har en vuxen eller
kompis att prata med. Cirka 16 % uppger att de blivit utsatta för att någon har gjort något mot deras
kropp som de inte tyckte om, vilket är en högre siffra än föregående år som då var 11 %. I årskurs 7 är det
generellt sett är det vanligare att pojkar mår bättre än flickor. Detta gäller ett flertal aspekter men främst
den psykiska hälsan. 84 % uppger att de mår bra eller mycket bra. Den självskattade hälsan minskar med
stigande årskurs samtidigt som könsskillnader framträder. Det är en förhållandevis låg andel unga som
konsumerar alkohol, tobak och droger, knappt 1 av 10.
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§ 93 c fortsättning
När man tittar på samband mellan fysisk aktivitet och andra hälsofaktorer så ser man att ju mer
skärmtid desto lägre andel fysisk aktivitet. De som uppger att de sover minst 9 timmar per natt ligger på
en markant högre aktivitetsnivå än de som sover lite. Det finns ett positivt samband mellan att äta
frukost och grönsaker varje dag och att röra på sig enligt rekommendationerna varje dag. Närmare 40 %
av flickorna som misstrivs i skolan finns i gruppen som uppnår rörelserekommendationerna 0-2
dagar/vecka.
Pojkar som är missnöjda med sin familjerelation har mycket låga nivåer av fysisk aktivitet, och bara 6
procent av dem uppnår rörelserekommendationerna. Det finns ett tydligt samband mellan hur eleverna
mår och hur mycket de rör på sig, i synnerhet för pojkarnas del.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 75 c beslutar att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna,

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och
utbildningsnämnden med förslag på åtgärder för att öka fysisk aktivitet under skoldagen.

Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Krister Pounu (KD), Emma Taube (FI), Lars-Jonas
Kemi (SL).
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkanden.
_______
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22-703-602

Information om digital signering
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
IKT-strateg Henrik Molin informerar om digital signering av dokument och visar hur man praktisk går
tillväga för att göra en digital signering. Det finns stora fördelar med att införa digital signering, bland
annat kommer ärendehanteringen i Kiruna kommun att förenklas och effektiviseras och det finns även
miljömässiga fördelar.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 76 beslutar att ärendet föredras på kulturoch utbildningsnämnden 2022-06-16.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

kultur- och utbildningsnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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22-029-600

Förvaltningschefen informerar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Viktoria Björklund informerar om att hon deltagit på Norrbottens Kommuners
Samverkansmöte för skolchefer och att flertalet medverkande kommuner upplever att samverkan med
Region Norrbotten kring arbetet kring elever och barn inte fungerar. En gemensam skrivelse om detta
kommer att lämnas till POLSAM, politiska samverkansberedningen för kommuner och regionen.
Luleå tekniska universitet har informerat om att ansökningar till lärarutbildningar har minskat med 21 %
jämfört med förra året, man ser en minskning totalt även för flertalet av övriga utbildningar på
universitetet.
Skolinspektionen har avslutat sin regelbundna tillsyn av skolorna i Kiruna kommun, alla beslut har dock
inte inkommit. Beslut om föreläggande kommer kultur- och utbildningsförvaltningen att arbeta vidare
med. Den kritik som inkommit är viktig och värdefull för förvaltningen och ett stöd i det framtida
arbetet. Myndigheten har troligen fattat beslut om att inte ha en huvudmannagranskning vid denna
tillsyn. Frågan har ställts till Skolinspektionen om de kan ge en sammanfattande information och analys
av de granskningar som genomförts på kommunens skolor till kultur- och utbildningsnämnden
Förvaltningschef Viktoria Björklund berättar att det är stora svårigheter med att rekrytera och bemanna
verksamheterna. Det finns ett stort behov av att se över det övergripande arbetet både med rekrytering
och kompetensutveckling av anställd personal.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C).
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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22-023-600

Kulturchefen informerar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Viktoria Björklund informerar om den nu beslutade nya interna organisationen på
kultur- och utbildningsförvaltningen som är planerad att träda i kraft under hösten. En biträdande
förvaltningschef tillika kulturchef ska rekryteras med ett planerat tillträdesdatum den 1 september. Den
nya organisationens syfte är att hålla samman de pedagogiska frågorna under en chef och även att hålla
samman kulturfrågorna och ge en jämnare arbetsfördelning mellan cheferna.
Det pågår en utredning om en ny nämnd för fritid och kultur men inget beslut är taget kring detta.
Biblioteket får fortsatt beviljade medel i statsbidrag från Kulturrådet och för kommande höst- och
vårtermin beviljas 565 000 kr. Fokus ligger på att minska det digitala utanförskapet genom utbildning.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Emma Taube (FI).
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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Ordföranden informerar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Rune Lans informerar kort om årets studentavslutning och berättar att det var en mycket
positiv händelse.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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Delgivning av inkomna handlingar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger sammanställning daterad 2022-05-30 över inkomna handlingar 2022-04-25-2022-05-30.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

lägga delgivningen till handlingarna.

Kultur och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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Anmälan av delegationsbeslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger rapport ”Anmälan av delegationsbeslut 2022-04-25- 2022-05-30” daterad 2022-05-30 samt
bilagorna ”Delegationsbeslut-Aktivitetsstöd utbetalning för hösten 2021” daterad 2022-05-09 och
”Delegationsbeslut- Rapport Aktivitetsstöd ht 2021” samt ”Projektbidrag kultur 2022, Sommarspelning
för unga” daterad 2022-05-30.
Summan för det kommunala aktivitetsstödet för hösten 2021 uppgår till 510 432 kr enligt bilaga
”Rapport aktivitetsstöd ht 2021”. Utbetalt för samma period för 2020 (enligt 2019 utbetalning innan
covid-19) var 649 790 kr, vilket visar att antal aktivitetstimmar ännu inte är upp i samma nivå som
före covid-19.
Stadsliv Kiruna har ansökt och blivit beviljad 15 tkr i projektbidrag kultur från Kiruna kommun för
projektet Sommarspelning för unga. Ett arrangemang som ska genomföras 10 juni på Kupoltorget i
Kiruna med en utomhusscen framför Sparbanken Nord.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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Delgivning av klagomål enligt skollagen
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger sammanställning över anmälningar om kränkande behandling 2022-04-25-2022-05-30.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

lägga delgivningen till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna ordförandes deltagande i Norrbottens Kommuners konferens ”Aktuell
skolpolitik 24-25 augusti 2022”.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Annica Henelund önskar delta i Norrbotten kommuners konferens ”Aktuell skolpolitik 24–
25 augusti 2022”.
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden
av

Rune Lans (C)

att

kultur- och utbildningsnämnden godkänner ordförandes deltagande i Norrbottens
Kommuners konferens ”Aktuell skolpolitik 24-25 augusti 2022”.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande.
_______
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ORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE i KUN 2019-2021 (KF 2018-12-10 § 127)

JA NEJ JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER
C, SJVP; Moch KD = majoritet. Ersättare:

C

Annica Henelund

-

C

Rune Lans

I

C

Magnus Gustafsson

I

C

Monica Sundberg

-

SJVP Hanna Fredriksson

ej § 83 a-c

I

ej § 93 b-c

I

Ledamot från C, SJVP, M och KD ersätts i första hand inom egen partibeteckning och
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

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

S

Kenneth Nilsson

S

Therese Olofsson

I

V

Jenny Mäki

-

SL

Lars-Jonas Kemi

Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

ej § 87 § 95

I
UTFALL:

ERSÄTTARE
C

Jimmy Johansson

C

Peter Göransson

C

Märta Öringe

SJVP Bo Ek

ej § 86

IR
IR
I
-

KD

Krister Pounu

I

FI

Emma Taube

IR

S

Jan Sydberg

-

S

Jonas Stålnacke

I

S

Barbro Olofsson

I

M

Elisabeth Andersson

-

SD

Susanna Jokinen

I

KIP Astrid Kuhmunen

-

BILAGA 1

Bilaga 1.1: Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB år 2018
Grundskolan
Fritids
1) Undervisning
Åk 4-6 Åk 7-9 Åk 4-5
Personalresurs
3 340
3 340
-2 640
Öppning/stängning
Resursteamet
Biblioteksresurs
-266
-266
Studievägledare
-103
Fritidsledare
-166
Rektor/befattningshavare
-88
-88
Centralt kansli
-12
-12
Rehabilitering
-87
-87
Friskvård
109
109
Kompetensutveckling
-102
-102
-102
Arbetsmiljö
-18
-18
-7
Arbetskläder
Centrala övriga gem. medel
695
695
2) Lärverktyg
Övrig. Förbrukning
558
558
-246
Omkostnadsersättning
IT
-129
-129
3) Måltider
Måltider förskola
Måltider grundskola
-18
-354
4) Lokalkostnader
Lokalhyra
3 546
3 546
Kapitaltjänst
-407
-407
Verksamhetsservice
-1
-1
5) Intäkter
Omsorgsintäkt förskola
Omsorgsintäkt fritidshem
-306
Omsorgsintäkt DBV
7 120
6 515
-3 301
6) Summa ex moms och adm
7) Administration 3%
214
195
-99
Summa inkl administration
7 334
6 710
-3 400
8) Moms 6%
440
403
-204
BIDRAG (inkl moms)
7 774
7 113
-3 604
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