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§ 9 22-1300-600 
 
Dagordning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att Punkterna ”Förvaltningschefen informerar”, ”Kulturchefen informerar”, ”Ordföranden 

informerar” läggs till dagordningen som punkt 13, 14 och 15. 
 
att i övrigt fastställa dagordningen.   
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ärendelistan enligt kallelse till sammanträdet: 
 
Ärende  

1.  Ekonomisk rapport  
Dnr 2021-00178-606 

 

2.  Driftbudget 2023 
Dnr 2022-00813-606 

 

3.  Nybyggnation av förskoleavdelning Bullerbyn samt 
tillfälliga förskolor 
Dnr 2023-00125-607 

 

4.  Investeringsäskande - Inköp konst Kirunastipendiat 
2023 
Dnr 2023-00080-606 

 

5.  Projektbidrag kultur - XALEYI Barnfestival 
Dnr 2022-01283-670 

 

6.  Kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse 2022 
Dnr 2023-00020-600 

 

7.  Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2023 
Dnr 2023-00023-600 

 

8.  Formella resultat från skolväsendet 
Dnr 2023-00054-600 
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9.  Uppföljning 2022 strategi för arbete med 
samhällsstörningar 2019–2022 
Dnr 2019-00960-160 

 

10.  Revidering av kultur- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 
Dnr 2023-00022 600 

 

11.  Rapport - Familjecentralen 2022 
Dnr 2023-00021 628 

 

12.  Rapport - Biblioteket 2022 
Dnr 2023-00053 640 

 

13.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2023-00052 602 

 

14.  Delgivning av anmälningar av kränkande behandling 
Dnr 2023-00081 600 

 

15.  Delgivning av klagomål 
Dnr 2023-00050 600 

 

16.  Delgivning av inkomna handlingar 
Dnr 2023-00079 600 
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§ 10 21-178-606 
 
Ekonomisk rapport 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Underlaget i ärendet är skrivelsen ”Ekonomisk rapport kultur- och utbildningsförvaltningen jan 2023” 
med tillhörande bilaga. Skrivelsen innehåller en översiktlig driftsredovisning med en övergripande 
jämförelse av kultur- och utbildningsförvaltningens ekonomiska utfall i januari 2023 med motsvarande 
utfall december 2022 och januari 2022.  
 
Dagens sammanträde 
 
Yttranden i nämnden av Christine Brännvall (FI), Roger Mikko (S) 
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§ 11 22-813-606 
 
Driftbudget 2023  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att avvecklingen av verksamhetsservice slutförs. 
 
Att uppdragsersättning till Kiruna Folkets hus avvecklas. 
 
Att budget överförs för en tjänst som studie- och yrkesvägledare från Nya Raketskolan till det 

centrala förvaltningskansliet samt att budget överförs för en tjänst från centrala elevhälsan till 
centrala förvaltningskansliet. 

 
Att kultur- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsbudget till 

kultur- och utbildningsnämndens driftbudget med 15 mnkr. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid dagens behandling av ärendet föreligger underlaget ”Inriktning för arbetet med kultur- och 
utbildningsnämndens driftbudget 2023”. Som underlag finns även skrivelsen ”Tilläggsäskande kultur- 
och utbildningsnämndens driftbudget år 2023” där förvaltningen enligt uppdrag från arbetsutskottet 
2023-01-26 § 3 lämnar ett förslag till skrivelse till kommunfullmäktige med äskande om tilläggsbudget 
till kultur- och utbildningsnämndens driftbudget med 15 mnkr. 
 
Vid sammanträde enligt medbestämmandelagen §11 har Sveriges lärare yrkat på bifall för det förslag i 
arbetsutskottet 2023-01-26 3§ som innebär att nämnden ska göra ett äskande om tilläggsbudgetering till 
kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram för år 2023 fastställs av Kommunfullmäktige den 
2022-06-07--08. Budgetramarna baseras på de antaganden som angavs i beräkningsunderlaget för 
budget 2023–2026. Kultur- och utbildningsnämnden har en teknisk ram om 508 527 tkr tillsammans 
med beslutade prioriteringar om 50 800 tkr är nämndens budget för 2023 totalt 559 327 tkr. 
 
Enligt prislappsbudgeteringsmodellen ska varje nämnd klara av att utföra sin verksamhet till ett 
genomsnittligt pris och en genomsnittlig kvalitet. Det är det som de tekniska ramarna ska räcka till. 
Modellen tar hänsyn till volymökningar och minskningar i de tekniska ramarna. Ökade ambitioner är 
däremot inte medräknade i de tekniska ramarna. Det är upp till politiken att fatta beslut om dessa 
prioriteringar. År 2023 är tillskottet 50 mnkr utöver den tekniska ramen enligt beslut från 
Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges målsättning är att minska driftbudgetramen under planperioden 2022–2025 med 
21 mnkr, denna minskning ska ske med 5 mnkr årligen. 
 
Tidigare hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2022-06-16 § 80 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i  
uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 med förslag till  
inriktningsbeslut för arbetet med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget år 2023. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-09-01 § 51 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 ge en  
sammanställning över de utökade kostnaderna. 
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§11 fortsättning 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 87 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 redovisa en  
sammanställning över de utökade kostnaderna och att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag  
 
att påbörja en nyckeltalsanalys som kan förklara varför skolorna i Kiruna kommun har högre kostnader  
än vad referenskostnaderna i prislappsbudgeteringsmodellen medger. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden § 104 2022-09-15 § 104 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag om åtgärder och anpassningar för att klara de  
utökade kostnaderna för 2023. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-10-13 § 62 beslutar att lägga dagens information  
med beaktande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-10-13 § 104 beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att den 31 januari 2023 betala ut en tolftedel av 80 procent av Bidrag till  
fristående alternativ och Sameskolan år 2022 enligt KUN 2021-12-16, att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att den 28 februari 2023 betala ut en  tolftedel av 80 procent av Bidrag till  
fristående alternativ och Sameskolan år 2022 enligt KUN 2021-12-16 och att lägga dagens information  
med beaktande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2022-11-17 § 148 beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-15 ta fram exakta förutsättningar för 
driftbudget 2023 samt förslag om åtgärder för en budget i balans år 2023. 
  
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-12-01 § 74 beslutar att ärendet föredras på kultur-  
och utbildningsnämnden 2022-12-15. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-12-01 § 126 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till KUN 2022-12-15 ta fram aktuell statistik för förskola  
nattis och att ärendet föredras på kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-15. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-15 §155 beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att i samråd med det avgående och tillträdande presidiet arbeta vidare med ett underlag för 
driftbudget 2023 samt att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med det 
tillträdande presidiet kalla till en extra kultur- och utbildningsnämnd i januari.  
 
Vid Kultur- och utbildningsnämnden 2023-01-10 §2 återremitterades ärendet till förvaltningen för att 
behandlas under Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-02-09. Nämnden gav även 
förvaltningen i uppdrag att utveckla beslutsunderlaget. 
 
Arbetsutskottet 2023-01-16 § 3 föreslår nämnden att besluta att avvecklingen av verksamhetsservice 
slutförs, att uppdragsersättning till Kiruna Folkets hus avvecklas, att budget överförs för en tjänst som 
studie- och yrkesvägledare från Nya Raketskolan till det centrala förvaltningskansliet samt att budget 
överförs för en tjänst från centrala elevhälsan till centrala förvaltningskansliet. Arbetsutskottet beslutade 
även att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till nämndssammanträdet 2023-02-09 
presentera förslag på ett äskande om tilläggsbudgetering till kommunfullmäktige. 
 
Dagens sammanträde 
 
Yttranden i nämnden av Annica Henelund (C). 
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§ 12         23-125-607 
 
Nybyggnation av förskoleavdelning Bullerbyn samt tillfälliga förskolor 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att begära att kommunledningsförvaltningen går vidare med förstudie om tillbyggnation av en tredje 

avdelning vid Bullerbyns förskola och att medel som är begärda för förstudie används om dessa 
medel beviljas av kommunstyrelsen.  

 
Att  begära att kommunledningsförvaltningen går vidare med förberedelser för fyra tillfälliga 

förskoleavdelningar på Högalidskolans bobollplan och anhåller om medel för detta. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
I ärendet föreligger underlag i form av en skrivelse ”Nybyggnation av förskoleavdelning Bullerbyn samt 
tillfälliga förskolor” från kultur- och utbildningsförvaltningen. Skrivelsen innehåller förslag till beslut i 
ärendet som gäller om tillbyggnation av en avdelning till Bullerbyns förskola samt upprättande av fyra 
tillfälliga förskoleavdelningar på Högalidskolans bobollplan.  
 
Dagens sammanträde 
 
Yttranden i nämnden av Annica Henelund (C), Ann-Helen Dalhägg (M). 
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§ 13         23-80-606 
  
Investeringsäskande - Inköp konst Kirunastipendiat 2023 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att  40 tkr omfördelas från KUN anpassningar gällande konstinköp av Kirunastipendiat 2023. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Som underlag i ärendet finns kultur- och utbildningsförvaltningens skrivelse ”Äskande av 
investeringsmedel - konstinköp Kirunastipendiet 2023” där förvaltningens föreslår att 40 tkr omfördelas 
från KUN anpassningar gällande konstinköp av Kirunastipendiat 2023. Utlysningen har enligt praxis 
gjorts i december månad. 
 
Kirunastipendiet är ett årligt återkommande och etablerat konststipendium, instiftat år 1959. I 
utlysningen för stipendiet framgår att Kiruna kommun ska köpa in ett konstverk av stipendiaten till en 
summa om max 40 tkr. I oktober månad, i samband med stipendiatutställning, gör kulturutskottet i 
samråd med kultur- och utbildningsförvaltningen urvalet av konstverk. 
 
Dagens sammanträde 
 
Yttranden i nämnden av Katarina Wedegren (S), Roger Mikko (S), Christine Brännvall (FI).  
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§ 14 22-1283-670 
 
Projektbidrag kultur – Xaleyi Barnfestival 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att bevilja projektet 30 000 kr. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
I ärendet finns underlaget ”Ansökan om projektbidrag kultur Xaleyi barnfestival 2023”. Förvaltningens 
förslag till beslut är att bevilja projektet 30 000 kr. 
 
Ideella föreningar, andra organisationer, grupperingar eller enskilda sökande kan söka bidrag till projekt 
och arrangemang för att berika kulturlivet samt att främja utvecklings- och försöksverksamhet inom 
kulturområdet i Kiruna kommun. Arrangemanget/projektet ska berika Kirunas kulturutbud. 
Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten. Verksamheten ska bedrivas inom Kiruna kommun. 
 
Dagens sammanträde 
 
Emma Taube (FI) anmäler jäv och deltar inte i nämndens behandling av ärendet.  
 
Yttranden i nämnden av Roger Mikko (S), Christine Brännvall (FI), Hanna Rannerud Närvä (S) 
 
  



Justering genom digital signering 
 

Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2023-02-09  

Sida 
11 av 24 

 

 

 
§ 15       2023-20-600 
 
Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att med godkännande anta verksamhetsberättelsen som sin egen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
I ärendet finns kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 
”Verksamhetsberättelse helår 2022” samt tillhörande missiv. Förvaltningen föreslår nämnden att med 
godkännande anta verksamhetsberättelsen som sin egen. 
 
Verksamhetsberättelsen omfattar de väsentliga händelser och beslut som inträffat 
under år 2022 samt den viktigaste ekonomiska rapporteringen för året och framtida 
scenarion att hantera. 
 
Dagens sammanträde 
 
Yttranden i nämnden av Christine Brännvall (FI), Roger Mikko (S), Emilia Töyrä (S) 
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§ 16       2023-23-600 
 
 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2023 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta ”Systematiskt kvalitetsarbete för kultur- och utbildningsnämndens 

pedagogiska verksamheter – Plan 2023” som sin egen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
I ärendet finns kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till plan ”Systematiskt kvalitetsarbete för 
kultur- och utbildningsnämndens pedagogiska verksamheter – Plan 2023”. Förvaltningen föreslår i 
tillhörande missiv att nämnden att med godkännande antar verksamhetsberättelsen som sin egen. 
 
Denna plan avser det systematiska kvalitetsarbetet för kultur- och utbildningsnämndens 
lagstyrda pedagogiska verksamheter. Huvudsyftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att alla barn 
och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet - oberoende av bostadsort, kön och 
social eller ekonomisk bakgrund. Det systematiska kvalitetsarbetet är en arbetsprocess som gör kvalitet 
och likvärdighet synlig. 
 
Dagens sammanträde 
 
Yttranden i nämnden av Roger Mikko (S), Christine Brännvall (FI), Katarina Wedegren (S), Emma 
Taube (FI), Annica Henelund (C), Hanna Rannerud Närvä (S), Emilia Töyrä (S). 
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§ 17       2023-54-600 
 
Uppföljning av formella resultat från skolväsendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
Att införa en stående punkt på dagordningen vid AU:s och KUN:s sammanträden benämnd 

systematiskt kvalitetsarbete. 
 

Att  denna punkt på dagordningen syftar till att ge nämnden en god bild av barns och elevers 
måluppfyllelse och ett gott underlag för välinformerade beslut om åtgärder för förbättrad 
måluppfyllelse. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Som underlag i ärendet finns skrivelsen ”Önskemål om stående punkt på dagordningen för KUN:s 
sammanträden om uppföljning av formella resultat”. Efter diskussion i under sammanträdet reviderar 
kultur- och utbildningsförvaltningen sitt förslag till beslut till följande: 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att införa en 
stående punkt på dagordningen vid AU:s och KUN:s sammanträden benämnd systematiskt 
kvalitetsarbete och att denna punkt på dagordningen syftar till att ge nämnden en god bild av barns och 
elevers måluppfyllelse och ett gott underlag för välinformerade beslut om åtgärder för förbättrad 
måluppfyllelse 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Yttranden i nämnden av Annica Henelund (C), Christine Brännvall (FI), Emma Taube (FI), Emilia Töyrä 
(S). 
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§ 18       19-960-160 
 
Uppföljning 2022 strategi för arbete med samhällsstörningar 2019–2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta ”Uppföljning 2022 strategi för arbete med samhällsstörningar 2019–2022” som sin egen och 

att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att redovisa uppföljningen till 
kommunstyrelsen. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
I ärendet finns kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till redovisning till kommunstyrelsen. I 
skrivelsen ”Uppföljning av 2021–2022 års arbete i enlighet med kommunal strategi för arbete med 
samhällsstörningar”.  
 
I enlighet med Kiruna kommuns styrdokument ”kommunal strategi för arbete med samhällsstörningar 
2019–2022” (Kf 2019-11-25, § 135) ska uppföljning årligen ske av angivna mål och aktiviteter med start 
2021. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 31 mars och avse förgående årets arbete. 
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§ 19       23-22-160 
 
Revidering av delegationsordning Kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att kultur- och utbildningsnämnden antar kultur- och utbildningsförvaltningens 

förslag till revidering av delegationsordningen som innebär att beslut om 
gallring av allmänna handlingar får fattas av förvaltningschef. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
I ärendet finns skrivelsen ”Revidering av delegationsordning Kultur- och utbildningsnämnden” med 
förvaltningens förslag till revidering av delegationsordningen som innebär att beslut om 
gallring av allmänna handlingar får fattas av förvaltningschef. 
 
Informationsmängden inom utbildningsområdet är mycket stort och mängden information växer i takt 
med att ökade möjligheter till kommunikation i flera digitala kanaler. Detta skapar utmaningar och krav 
på kontinuerlig anpassning av arbetet med att bevara information och att leva upp till kraven i 
Arkivlagen. När information snabbt kan replikeras och förekomma i många former och på många ställen 
än det viktigt att uppdatera våra interna regler för vilken information som ska bevaras för all framtid och 
vilken information som efter ett visst tidsintervall ska få förstöras (gallras). 
 
Delegationsordningen är ett instrument för att avlasta kultur- och utbildningsnämnden från 
rutinärenden, men också för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning. Vinsten med delegation 
är att det är kortare beslutsvägar och en snabbare handläggning vilket ger en bättre service till 
medborgarna. 
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§ 20       23-61-160 
 
Rapport - Familjecentralen 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
Att  förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nästa nämndsammanträde med en redovisning av 

budget och budgetuppföljning gällande familjecentralen. 
 
Att i övriga delar lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Rapporten som föredras vid sammanträdet är ” Familjecentralen - Verksamhetsberättelse med analys 
2022”. 
 
Familjecentralen är en samverkan mellan socialförvaltningen, kultur och utbildning i Kiruna kommun 
samt region Norrbotten och Norrskenets hälsocentral. Samverkansavtal för familjecentralen 
undertecknades av samtliga parter september 2022. Familjecentralen verksamhet kom i gång den 8 mars 
2022 på Högalidsgatan 1 med en familjepedagog på 50%, lokalen delas med öppenvården. Grunden för 
verksamheten är öppen förskola, den är öppen tre förmiddagar i veckan. Under öppningstiden är de 
olika parterna delaktiga på öppen förskola i form av informationstema eller annat som föräldrar önskar. 
Familjecentralen bedriver ABC och Komet föräldrautbildning, regionen bedriver föräldragrupper för 
blivande föräldrar. 
 
Dagens sammanträde 
 
Yrkande i nämnden av Annica Henelund (C) 
 
Att  förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nästa nämndsammanträde med en redovisning av 

budget och budgetuppföljning gällande familjecentralen. 
 
Emilia Töyrä (S) yrkar bifall för Annica Henelunds yrkande samt 
 
Att i övriga delar lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Annica Henelunds och Emilia Töyräs yrkanden. 
 
Yttranden i nämnden av Emilia Töyrä (S), Annica Henelund (C). 
  



Justering genom digital signering 
 

Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2023-02-09  

Sida 
17 av 24 

 

 

 
§ 21         23-61-160 
 
Rapport - Biblioteket 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
I ärendet finns rapporten ”Folkbiblioteket en lagstadgad verksamhet - Verksamhetsberättelse för 
Kiruna folkbibliotek 2022”. 
 
Folkbiblioteken i Kiruna kommun är en bas för kunskap och information, kulturell stimulans och 
läsupplevelser för kommuninvånarna oavsett ålder, utbildningsnivå eller bostadsort. Särskilt viktigt är 
att nå barn och ungdomar samt socialt utsatta grupper. Biblioteksverksamheten består av 
stadsbiblioteket, tre filialer samt en bokbuss. Kiruna stadsbibliotek är den mest besökta 
kulturinstitutionen i Kiruna och erbjuder idag det mesta som inryms i ett modernt bibliotek. 
 
Dagens sammanträde 
 
Yttranden i nämnden av Marie Enoksson (SL), Per-Olof Nutti (SL), Emma Taube (FI), Emilia Töyrä (S), 
Katarina Wedegren (S).  
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§ 22         23-24-600 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Med utgångspunkt i målsättningen att bli Sveriges bästa skolkommun 2027 informerar förvaltningschef 
Viktoria Björklund om läget i Kirunas grundskolor gällande utbildningsresultat. 
 
Förvaltningschefen belyser resultatskillnader inom kommunen och pekar på att det finns skolor där 
skillnaden mellan pojkar och flickor är särskilt stor. Informationen innehåller jämförelser med andra 
kommuner i länet avseende resultaten och avseende kommunens kostnader för undervisning. 
Förvaltningschefen belyser också Kiruna kommuns brister i anpassning av undervisningen och särskilt 
stöd. Samtliga enheter som ingick i Skolinspektionens senaste granskning av Kirunas grundskolor har 
fått påpekanden om brister i anpassningar och särskilt stöd. Kirunas grundskolor gör också jämförelsevis 
många ansökningar om extraordinära stödåtgärder och anställer många elevassistenter och kommunens 
insatser på området utgörs till stor del av just anställning av elevassistenter. Förvaltningschefen 
konstaterar att dessa insatser inte bidrar till att bygga upp kommunens kompetens inom 
specialpedagogik och elevhälsa då insatserna inte medför någon kompetenshöjning på området och 
omsättningen på elevassistenter dessutom är hög. 
 
Förvaltningschefen presenterar även ett statistikunderlag och en preliminär analys om 
chefsorganisationen och förutsättningarna för gott ledarskap inom kultur- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter. Underlaget visar att förvaltningens chefer jämfört med övriga delar av kommunen har 
betydligt fler medarbetare i sitt chefsansvar. 
 
Förvaltningschefen informerar även om att förvaltningens skyddskommitté höll sammanträde 2023-01-
19. Ärenden som behandlats i skyddskommittén har varit konsekvenserna i samband med avvecklingen 
av verksamhetsservice, problem med hot och våld, implementeringen av systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Synpunkter på friskvårdsavtalet, chefers förutsättningar att leda samt pågående 
förändringar inom Central elevhälsa och verksamheterna, samverkan för bästa skola och rekrytering 
förstelärare. 
 
Dagens sammanträde 
 
Yttranden i nämnden av Marie Enoksson (SL), Ann-Helen Dalhägg (M), Emma Taube (FI), Annica 
Henelund (C), Roger Mikko (S), Kristina Wedegren (S), Hanna Rannerud Närvä (S), Christine Brännvall 
(FI), Emilia Töyrä (S). 
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§23      23-25-600 
 
Kulturchefen informerar  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef Markus Forsberg informerar om följande punkter: 
 

 Sofia Lagerlöf Määttä fått rollen som kulturstrateg på kultur- och utbildningsförvaltningens 
centrala kansli. 
 
Under kommande nämndssammanträden kommer förvaltningen att inkomma till nämnden 
med förslag till beslut inom ett antal kulturärenden. Ett sådant gäller översyn av bidrag till 
kulturföreningar som genomförs löpande i form av översyn och utvärdering av de avtal som 
Kiruna kommun har med olika kulturföreningar.  
 
Vidare informerar Kulturchefen om arbete inom uppdragen från nämnden om samverkan om 
skolbibliotek samt uppdraget om samverkan mellan skola och kulturskolan om 
musikundervisning. 
 
Dagens sammanträde 
 
Yttranden i nämnden av Christine Brännvall (FI), Annica Henelund (C). 
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§ 24 23-165-600 
 
 
Ordföranden informerar  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
  
Ordförande Emilia Töyrä (S) informerar om presidiets viljeinriktning att nämndens sammanträden inte 
ska radiosändas framöver. Motivet till detta är att skapa bättre förutsättningar för ett förtroendefullt 
samtal mellan nämndens ledamöter. I samband med att förvaltningen utredde vilken form av beslut som 
krävs i ärendet uppdagades det att kommunallagens krav i 6 kap. 25 § inte är uppfyllt för kultur- och 
utbildningsnämnden. Nämnden får inte offentliggöra sina sammanträden då ett medgivande från 
kommunfullmäktige inte finns. Därmed upphör alltså radiosändning av nämndens sammanträden tills 
vidare från och med dagens sammanträde. 
 
Dagens sammanträde 
 
Yttranden i nämnden av Annica Henelund (C).  
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§ 25 23-52-602 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Enligt kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning ska delegationsbeslut anmälas till nämnden. 
delegationsbeslut som fattas av förstahandsdelegat eller av delegat som ska rapportera beslutet till 
förvaltningschef. 
 
Inför detta sammanträde har anmälningar skett i sammanställningen ” Anmälan delegationsbeslut 2022‐
12‐25‐‐2023‐02‐01” samt skrivelsen ”Kultur- och utbildningsnämndens attestreglemente KUN 3033-06-
16”. 
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§ 26 23-81-600 
 
 
Delgivning av anmälningar av kränkande behandling 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Inför nämndens sammanträde har förvaltningen delgett sammanställning daterad 2022-11-24 över 
inkomna handlingar ” Delgivning Anmälan av kränkande behandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier enligt skollagen 6 kap 10 § 2022-11-24--2023-02-02”. 
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§ 27 23-50-600 
 
Delgivning av klagomål 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Delgivningen av inkomna klagomål består av sammanställningen ” Delgivning av inkomna 
klagomål 2022‐12‐24‐‐2023‐02‐01” 
 
Enligt skollagen 4 kapitel 8 § ska huvudmannen för förskola och skola ha rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål mot utbildningen. 
 
Alla synpunkter/klagomål som på detta sätt lämnas in kommer automatiskt till kultur- och 
utbildningsförvaltningens myndighetsbrevlåda. Ansvarig för myndighetsbrevlådan fördelar sedan de 
synpunkter som inkommit och som skall besvaras till ansvarig rektor eller verksamhetschef. Till 
varje sammanträde för kultur- och utbildningsnämnden görs en sammanställning av inkomna samt 
besvarade synpunkter/klagomål och delges nämnden. De inkomna synpunkterna utgör en del av 
underlaget för kommunens kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete. 
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§ 28 23-79-600 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Delgivningen av inkomna handlingar består av sammanställningen ” Inkomna handlingar 2022‐11‐
25 ‐‐ 2023‐02‐01”. 
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