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§ 28 22-021-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ”Kirunastipendiet 2022” läggs till dagordningen som punkt 17 c, 
 
att  ärende 20 utgår från dagens sammanträde, 
 
att  i övrigt fastställa dagordningen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
1. Ekonomisk rapport per februari 2022 
2. Bokslut 2021 
3. Revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2022 
4. Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022 

a) Investering lärararbetsplatser Högalidskolan 7-9 
b) Investering elevarbetsplatser Högalidskolan 7-9 
c) Investering rasthall Högalidskolan 7-9 
d) Investering ljudabsorbenter matsal Högalidskolan 

5. Taxor och avgifter 2023 
6. Driftäskande budgetberedning 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
7. Investeringsäskande budgetberedning 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
8. Uppföljning av 2019-2020 års arbete i enlighet med kommunal strategi för arbete med 

samhällsstörningar 2019-2022 
9. Skola tillsammans 
10. Motion- Gratis mensskydd till barn och ungdomar i grundskolan 
11. Motion- Utvärdering av införd skolstruktur 
12. Årsanslag kulturföreningar 
13. Utvärdering Extraordinära stödåtgärder 2021 
14. Förskoleplatser och platstillgång 
15. Personalbokslut frisk- och ohälsotal 
16. Måltidsverksamheten- Måltidernas näringsriktighet, produktion, distribution och hantering 
17. Stipendier 

a) Lina Hjorts kulturstipendium 
b) Hjalmar Nyströms föreningsstipendium 
c) Kirunastipendiet 2022 

18. Förvaltningschefen informerar 
19. Kulturchefen informerar 
20. Ordföranden informerar 
21. Delgivning av inkomna handlingar 
22. Anmälan av delegationsbeslut 
23. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
24. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
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§ 28 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i Kultur- och utbildningsnämnden 
 
Av Rune Lans (C) 
 
att ”Kirunastipendiet 2022” läggs till dagordningen som punkt 17 c, 
 
att  ärende 20 utgår från dagens sammanträde, 
 
att  i övrigt fastställa dagordningen.  
  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Rune Lans yrkanden.  
_______ 
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§ 29 20-900-606 
 
 
Ekonomisk rapport per februari 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna,  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Ekonomisk rapport Kultur- och utbildningsförvaltningen jan-feb 2022”, daterad 
2022-03-15. Ärendet föredras av controller Rolf Särkimukka. Analys av siffrorna planeras efter första 
kvartalet. Totalt för kultur- och utbildningsnämnden är det ett överskott större än 500 tkr för perioden. 
Extraordinära stödåtgärder ska bokföras centralt och inte belasta enskilda enheters lokala 
driftkostnader, då detta inte fungerar fullt ut än ger det missvisande siffror i den ekonomiska 
rapporten. Måltidsverksamheten ska analyseras efter första kvartalet då det är för tidigt på året att göra 
någon analys. Interkommunala ersättningar gör ett underskott då arbetet med detta inte hunnit 
genomföras på grund av personalbrist på ekonomiavdelningen. Föreningsbidragen är ännu inte 
utbetalda vilket leder till ett överskott på kultur. Då det inte är möjligt att periodisera faktureringen för 
skolskjuts får en utvärdering göras vid halvårsskiftet. 
 
Det pågår en diskussion angående de statliga etableringsmedel då inget av dessa medel fördelas till 
kultur- och utbildningsförvaltningen. 
 
Resultat- Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Prog. avv.   Utfall 
räkn. (tkr) perioden   perioden   perioden   helår    helår   per.fg.år 
Intäkter -5 379   -6 085   -706   -43 930       -5 715 
Personal 57 770  57 986  216  360 330   

 60 985 
Lokal o anl 1 931  2 161  230  90 502   

 1 395 
Material o tj. 25 097  25 892  795  143 460   

 21 626 
Kapitaltj. 2  0  -2  5 595     1 
Nettokost. 79 423   79 954   531   555 956       78 293 

 

Verksam- 
heter (tkr) 

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

Gem. verks. 12 106   14 257   2 151   151 925       11 849 
För- o gr.sk. 40 451  39 519  -932  244 286    43 082 
Måltidsverks. 8 158  9 307  1 149  56 053    9 109 
Fria driftsalt. 13 184  11 466  -1 718  68 795    9 793 
Interkom.ers. 419  -250  -669  -1 500    121 
Kultur 5 105  5 655  550  36 397     4 339 
Nettokost. 79 423   79 954   531   555 956       78 293 
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§ 29 fortsättning 
 
 
Grundskolorna i Kiruna C håller budgeten och grundskolorna i byarna går med underskott.  
 

Gr.sk. pers       
Åk 1-9 (tkr) 

Utfall   Budget   Avvikelse   Förbr. 
bdg. per. 

  Budget 
helår 

  Elevant. 
Åk 1-9 perioden   perioden   perioden       

Gr.sk. Sopp 1-6   174   220   45   79%   1 361   11 
Gr.sk. Jukkas 1-5 721  868  147  83%  5 375  99 
Gr.sk. Hö 7-9 3 201  3 587  387  89%  22 210  330 
Gr.sk. Luo 1-6 963  998  35  96%  6 179  139 
Gr.sk NR 4-6 1 830  1 871  40  98%  11 582  210 
Gr.sk. Hö 4-6 1 349  1 359  10  99%  8 416  145 
Gr.sk NR 7-9 2 355  2 352  -4  100%  14559  239 
Gr.sk NR 1-3 1 583   1 529   -54   104%   9 466   203 
Gr.sk. Vittan 1-9 1 184  1 073  -111  110%  6 642  91 
Gr.sk. Tri 4-6 1 615  1 441  -174  112%  8 921  166 
Gr.sk. Abisko 1-9 280  250  -31  112%  1546  14 
Gr.sk. Berga 1-3 1 012  889  -123  114%  5 507  118 
Gr.sk. Kdo 1-9 989  811  -178  122%  5 020  76 
Gr.sk. Tuolla 1-3 531  376  -156  141%  2 325  50 
Gr.sk. Svappa 1-4 338  179  -159  189%  1 107  16 
    18 125   17 802   -324   102%   110 216   1 961 

 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C)  
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna,  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkanden. 
_______  
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§ 30 21-178-606 
 
 
Bokslut 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga bokslutsrapporten med beaktande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Underlag i ärendet ”Ekonomisk rapport Kultur- och utbildningsförvaltningen jan-dec 2021” daterad 
2022-03-03, föredras av controller Rolf Särkimukka.  
 
Nämnden redovisar ett överskott om 6 mnkr år 2021. Överskottet förklaras av sent inkomna intäkter 
från statliga satsningar som karriärlärartjänster och skolmiljarden samt statliga ersättningar för 
sjuklönekostnader. Pandemin har medfört att måltidsverksamheten har lagat färre antal portioner och 
kulturverksamheterna har haft färre aktiviteter än under ett normalt år, detta har sammanlagt medfört 
ett överskott men dessa är av engångskaraktär. 
 
Verksamheter som redovisar underskott är för- och grundskolor i byarna 4,4 mnkr, Nya Raketskolan 2,6 
mnkr och Språkcentrum 1,1 mnkr. Övriga verksamheter redovisar överskott.  
 
Omfattande organisationsförändringar under föregående år inom förskolan, grundskolan och 
skolassistentorganisationen har medfört stora förändringar i användarkonton, personalsystemet, 
ekonomisystemet, elevhanteringssystem samt andra stödsystem och styrdokument. Det har påverkat den 
ekonomiska uppföljningen på enhetsnivå under perioden augusti 2021 till och med 31 december 2021. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet 2022-03-10 § 27 föreslår kultur- och utbildningsnämnden att lägga bokslutsrapporten 
med godkännande till handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga bokslutsrapporten med beaktande till handlingarna.  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  
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§ 31 22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att revidera kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2021-12-15 § 153 med följande 

justeringar: 
 

budget för förskolekök förbrukning ökas med 0 tkr  
budget för förskolor personal ökas med 1 728 tkr  
budget för förskolor förbrukning ökas med 28 tkr  
budget för förskoleklass personal minskas med 292 tkr  
budget för förskoleklass förbrukning minskas med 6 tkr  
budget för grundskola personal minskas med 956 tkr  
budget för grundskola förbrukning minskas med 37 tkr  
budget för fritids personal minskas med 836 tkr  
budget för fritids förbrukning minskas med 69 tkr  
budget för fristående alternativ ökas med 388 tkr 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2021-12-
16, § 153”, daterad 2022-03-15. Controller Rolf Särkimukka föredrar ärendet. 
 
Ekonomiavdelningen har 2021-02 genomfört barn- och elevavstämning i enlighet med 
”Resursfördelning 2022 kommunala verksamheter” daterad 2021-12-01, beslutad i kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-12-16 §154.  
 
Det är 33 barn fler i de kommunala förskolorna per den 2022-02-01 jämfört med 2021-09-30. I enlighet 
med ”Resursfördelning 2022 kommunala verksamheter” daterad 2021-12-01, beslutad i kultur och 
utbildningsnämnden 2021-12-16 §154 skall förskolornas personalbudget således utökas med 4 770 tkr 
och förskolornas förbrukningsbudget utökas med 33 tkr.  
 
Förvaltningens förslag är emellertid att budgeten för de kommunala förskolorna inte utökas i enlighet 
med nämndens beslut utan att kommunala förskolornas budget utökas med 5/12 av vad kultur- och 
utbildningsnämnden fastställt per den 2021-12-16 §154. Detta då det kommer att avgå 212 barn födda 
2016 från kommunal förskola till förskoleklass höstterminen 2022. Det är 235 barn födda 2021 i 
kommunen. 80 procent av barnen prognostiseras skrivas in i förskola och annan pedagogisk omsorg 
varav 79 procent i kommunal verksamhet. Således prognostiseras att 235 barn * 0,8% * 0,79% = 148 
barn skrivs in i kommunala förskolor höstterminen 2022. 
 
Prognosen visar således att det kommer att skrivas in färre barn i den kommunala förskolan 
höstterminen 2022 än vad som avgår till förskoleklass höstterminen 2022. 
 
Förvaltningens förslag till beslut innebär att internbudgetposter; förskola, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem och fristående alternativ allt som allt minskas med 52 tkr och att budgetposten KUN 
Oförutsedda ökar i motsvarande grad från 3 202 tkr till 3 254 tkr.  
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§ 31 fortsättning 
 
 
Differensen mellan kultur- och utbildningsnämndens budgetram 555 956 tkr och förvaltningens förslag 
till internbudget 552 702 tkr år 2022 avviker positivt med 3 254 tkr vilket är i enlighet med KL 11 kap §5: 
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till förändrad internbudget i förhållande till beslut 2021-
12-16 §153 för kultur och utbildningsnämndens kommunala verksamheter omfattar:  
 
att  budget för förskolekök förbrukning ökas med 0 tkr  
att  budget för förskolor personal ökas med 1 728 tkr  
att  budget för förskolor förbrukning ökas med 28 tkr  
att  budget för förskoleklass personal minskas med 292 tkr  
att  budget för förskoleklass förbrukning minskas med 6 tkr  
att  budget för grundskola personal minskas med 956 tkr  
att  budget för grundskola förbrukning minskas med 37 tkr  
att  budget för fritids personal minskas med 836 tkr  
att  budget för fritids förbrukning minskas med 69 tkr  
att  budget för fristående alternativ ökas med 388 tkr 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i arbetsutskottet 
 
av Rune Lans (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
______  
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§ 32 a 22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande 
investeringsmedel- Högalidskolan årskurs 7-9, lärararbetsplatser 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 200 tkr omfördelas från Anpassningar till Högalidskolan 7-9, lärararbetsplatser. 
     
 
Beskrivning av ärendet 
 
Högalidskolans möbler i lärararbetsrum och i klassrum i årskurs 7-9 är i många fall otidsenliga, slitna 
och ej ergonomiska. Detta medför risk för ergonomirelaterad ohälsa bland medarbetarna, något som 
ytterligare försämrar arbetsmiljön i en hårt ansträngd medarbetargrupp. Det äskas därför om 
investeringsbudgetmedel om 200 tkr för att kunna genomföra ergonomisk anpassning avseende 
skrivbord, stolar och andra hjälpmedel på Högalidskolans högstadium i syfte att förebuffa 
arbetsrelaterad ohälsa i en svårrekryterad personalgrupp. Åtgärden ska ses både som en arbetsmiljö- och 
personalförsörjningsåtgärd då vikariesituationen i kombination med skolans i nuläget ansträngda 
bemanning inte klarar sjukskrivningar som kunnat förebyggas med arbetsmiljöanpassningar. 
 
Vid samråd enligt MBL § 11 och § 19 så har Lärarförbundet bekräftat beskrivna behov och yrkat på att det 
är nödvändiga investeringar.  
 
 
Hanteringen av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10, § 29 a att ärendet föredras på 
kultur- och utbildningsnämnden 2022-03-24. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden föreligger skrivelse ”Äskande 
investeringsmedel”, daterad 2022-02-04 där kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att 200 tkr omfördelas från Anpassningar till Högalidskolan 7-9, lärararbetsplatser. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att 200 tkr omfördelas från Anpassningar till Högalidskolan 7-9, lärararbetsplatser. 
 
  
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  
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§ 32 b 22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande 
investeringsmedel- Högalidskolan årskurs 7-9 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 250 tkr omfördelas från Anpassningar till Högalidskolan 7-9.   
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
År 2021 inköptes genom Kultur-och utbildningsförvaltningens försorg nya klassrumsmöbler till 
Högalidskolan årskurs 7. När möblerna levererades, kunde det konstateras att de var avsedda för yngre 
elever och med andra ord för små för den aktuella elevgruppen. Detta medför dålig ergonomi och 
arbetsmiljö för eleverna och om möblerna är för små för eleverna i årskurs 7, kommer de vara mycket för 
små i årskurs 8 och 9. Det äskas därför om en rättelse av möbelinköpet genom beställning av nya möbler 
för 250 tkr. De befintliga möblerna kan användas av klasser med yngre elever i kommunen. 
 
Vid samråd enligt MBL § 11 och § 19 så har Lärarförbundet bekräftat beskrivna behov och yrkat på att det 
är nödvändiga investeringar.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10, § 29 b att ärendet föredras på 
kultur- och utbildningsnämnden 2022-03-24. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden föreligger skrivelse ”Äskande 
investeringsmedel”, daterad 2022-02-02 där kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att 250 tkr omfördelas från Anpassningar till Högalidskolan 7-9 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att 250 tkr omfördelas från Anpassningar till Högalidskolan 7-9 
  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Lars-Jonas Kemi (SL) 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-24  

Sida 
11 av 48 

 

 

 
 
 
 
§ 32 c   22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande 
investeringsmedel- Högalidskolan årskurs 7-9, rasthall 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  investering av rasthall Högalidskolan om 200 tkr beviljas under förutsättning att 

kommunfullmäktige beviljar att investeringsmedel anpassningar överförs från 2021 till 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Högalidskolans möbler i allmänna utrymmen är slitna och har i många fall, fallit för åldersstrecket. De 
har heller inte kunnat ersättas under de senaste åren då skolan inte haft budgetutrymme för detta. 
Möbelbristen har medfört att skolan uppfattas som en mindre positiv arbetsplats för elever och personal 
än vad den skulle kunna ses som. I syfte att än mer kunna erbjuda e positiv fritids- och studiemiljö i 
allmänna utrymmen skulle en upprustning av det slitna och bristfälliga möbelbeståndet vara ett positivt 
tillskott. Tänkta möbler är soffor och sittgrupper för 200 tkr till i första hand rasthallen.  
 
Vid samråd enligt MBL § 11 och § 19 så har Lärarförbundet bekräftat beskrivna behov och yrkat på att det 
är nödvändiga investeringar.  
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10, § 29 c att ärendet föredras på 
kultur- och utbildningsnämnden 2022-03-24. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden föreligger skrivelse ”Äskande 
investeringsmedel”, daterad 2022-02-03 där kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att 200 tkr omfördelas från Anpassningar till Högalidskolan 7-9 rasthall 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att investering av rasthall Högalidskolan om 200 tkr beviljas under förutsättning att 

kommunfullmäktige beviljar att investeringsmedel anpassningar överförs från 2021 till 2022. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  
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§ 32 d 22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande 
investeringsmedel- Högalidskolans matsal, ljudabsorbenter 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  300 tkr omfördelas från Anpassningar till Högalidskolans matsal. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ljudmiljön i Högalidskolans matsal har undergått en försämring då elevantalet medför att fler elever 
äter samtidigt i matsalen. Delar av den höga ljudnivån går att förebygga genom pedagogiska åtgärder 
men vissa skadliga akustiska effekter och efterklang kan bara åtgärdas genom uppsättande av 
ljuddämpande plattor i och invid matsalen var5för det äskas om medel om 300 tkr för inköp och 
uppsättning av sådana. Skolans huvudskyddsombud har lämnat in en skrivelse om detta. 
 
Vid samråd enligt MBL § 11 och § 19 så har Lärarförbundet bekräftat beskrivna behov och yrkat på att det 
är nödvändiga investeringar.  
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10, § 29 d att ärendet föredras på 
kultur- och utbildningsnämnden 2022-03-24. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden föreligger skrivelse ”Äskande 
investeringsmedel”, daterad 2022-02-18 där kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att 300 tkr omfördelas från Anpassningar till Högalidskolans matsal 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att 300 tkr omfördelas från Anpassningar till Högalidskolans matsal 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______ 
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§ 33 22-053-606 
 
 
Taxor och avgifter 2023 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  föreliggande förslag till beslut tas upp till beslut i kommunfullmäktige. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Taxor och avgifter inom Kultur- och utbildningsnämnden år 2023”, daterad 2022-
03-22 med medföljande bilaga ”Taxor och avgifter 2023”, daterad 2022-03-22. Controller Rolf 
Särkimukka föredrar ärendet. 
 
Måltidsverksamhetens prisökning baseras på att livsmedelsavtalet förlängdes med Martin & Servera. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har börjat få förfrågningar om bilder ur Kiruna bildsamling för att 
användas till konstnärlig gestaltning i offentliga/publika lokaler. I dagsläget saknas en fastställd avgift 
för att använda bilder ur samlingen till detta ändamål.  

I dagsläget kan kopior från bildsamlingen beställas både för privat bruk och publicering. Kommunen 
levererar i första hand högupplösta kopior via e-post. Bilderna kan även erhållas på CD-skiva. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10, § 30 att kultur-och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden med ett 
reviderat underlag. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut: 

att föreliggande förslag till beslut tas upp till beslut i kommunfullmäktige. 

Föreliggande förslag till beslut (bilaga 1): 

att bilder som används i syfte till konstnärlig gestaltning i externa offentliga eller publika lokaler 
debiteras från 1 000 SEK och uppåt. Avgiften bestäms utifrån beställarens önskemål gällande 
reproduktionens storlek, användningsområde och placering. 

att beställningar av bilder som används i syfte till konstnärlig gestaltning i externa offentliga eller 
publika lokaler hanteras av kultur- och utbildningsförvaltningen utifrån verksamhetens förmåga. 

att Måltidsverksamhetens taxor och avgifter uppräknas med 3,65%. 

att den del av Biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som inte regleras genom samverkansavtal 
för samarbetet Biblioteken i Norrbotten behålls oförändrade. 
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§ 33 fortsättning 

 

att  Måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus även fortsättningsvis justeras enligt avtal med 
Region Norrbotten. 

att separata avtal om hyra till affärsdrivande verksamheter tecknas av respektive ansvarsområde i 
samråd med centrala skolkansliet. Intäkterna tillfaller ansvarsområdet om det inte krävs 
anpassningar av exempelvis lokalerna. Moms enligt lag tillkommer. 

att maxtaxa fortsatt tillämpas inom förskolan och fritidshemmet enligt Skolverkets förordning 
avseende fastställda avgiftsnivåer för förskola och fritidshem, inklusive årliga indexregleringen av 
maxbeloppet för förskola och fritidshem. 

att övriga taxor och avgifter behålls oförändrade. 

 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  
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§ 34 22-051-606 
 
 
Driftsäskande budgetberedning 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  föreliggande konsekvensanalys utifrån kommunfullmäktiges beslut 2021-06-07—08 §96 tas upp i 

samband med beslut i kommunfullmäktige gällande kultur- och utbildningsnämndens 
driftbudget år 2023 samt flerårsplan 2024-2026.  

 
att  kultur- och utbildningsnämnden äskar 1,6 mnkr per år perioden 2023 – 2026 och framåt för 

Stadsbibliotekets utökade hyra i och med stadsomvandlingen. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Kultur-och utbildningsnämndens driftäskande till budgetberedning år 2023 och 
planår 2024-2026”, daterad 2022-03-10 med tillhörande prioriteringslista ”KUN priolista drift”. 
Controller Rolf Särkimukka föredrar ärendet. 
 
År 2023 och framåt kan konsekvensen bli att mindre enheter läggs ned och att resurstilldelningen per 
barn och elev minskar. Förtätning inom förskolan kan också bli aktuellt. Allt i akt och mening att Kiruna 
kommun skall kunna erbjuda en utbildningsverksamhet som inryms inom de budgetramar som baseras 
på SKR:s framtagna prislappsbudgeteringsmodell, som utgår från prislapparna i kostnadsutjämningen, 
samt på Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden kommer att erhålla budget för Kultur- och utbildningsnämnden år 
2023 samt planår 2024 - 2026 enligt prislappsbudgeteringsmodellen plus det prioriteringstillägg som 
Kommunfullmäktige beslutar om.  År 2022 uppgår Kommunfullmäktiges prioriteringsutrymme till 74 
mnkr utöver den tekniska ramen år 2022 för Kultur- och utbildningsnämnden. Det har i praktiken 
inneburit att Kultur- och utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder på 6 mnkr i utbildnings-
verksamheten år 2022 för att komma ned inom den av Kommunfullmäktige tilldelade driftbudgetramen 
för år 2022. Nu gällande direktiv är att Kultur- och utbildningsnämnden fortsatt får en minskad 
driftsbudgetram med 5 mnkr årligen perioden 2023 – 2025. Minskningen av driftbudgetramen sprids ut 
över tid för att ge Kultur- och utbildningsnämnden omställningstid för att nå uppsatt budgetmål år 2025: 
att minska driftbudgetramen med ca 20 mnkr jämfört med 2021 års nivå. 
 
Den hyresökning som ej beror på Kultur- och utbildningsförvaltningens utökade investeringsbeställningar 
i och med flytt till nytt Stadsbibliotek uppgår till 1,6 mnkr. Det är merkostnader som ej hade uppkommit 
om det inte hade varit för stadsomvandlingen. Och det är merkostnader som Kultur- och 
utbildningsförvaltningen bör kompenseras för så att ordinarie verksamhet inte får ta dessa kostnader för 
stadsomvandlingen. 
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§ 34 fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  föreliggande konsekvensanalys utifrån kommunfullmäktiges beslut 2021-06-07—08 §96 tas upp i 

samband med beslut i kommunfullmäktige gällande kultur- och utbildningsnämndens 
driftbudget år 2023 samt flerårsplan 2024-2026.  

 
att  kultur- och utbildningsnämnden äskar 1,6 mnkr per år perioden 2023 – 2026 och framåt för 

Stadsbibliotekets utökade hyra i och med stadsomvandlingen. 

Vid samråd enligt MBL § 11 och § 19 har Lärarförbundet yrkat på att man beaktar så att ökade 
driftskostnader föranlett av stadsomvandlingen inte påverkar bemanningen av personal i 
verksamheterna. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10, § 32 att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden med ett 
reviderat underlag. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  
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§ 35 22-052-606 
 
 
Investeringsäskande budgetberedning 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 
att  kultur- och utbildningsnämnden antar kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till 

investeringsäskande år 2023 och planår 2024 - 2026 för Kultur- och utbildningsnämnden.  
 
att  föreliggande förslag till beslut från kultur- och utbildningsförvaltningen tas upp till beslut i 

kommunfullmäktiges budgetberedning år 2023 och planår 2024 -2026. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Kultur- och utbildningsnämndens investeringsäskanden till budgetberedningen år 
2023 och planår 2024-2026”, daterad 2022-03-10 med tillhörande prioriteringslista ”KUN priolista 
investeringar”, daterad 2022-01-18. Ärendet föredras av controller Rolf Särkimukka. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till investeringsäskanden år 2023 och planperioden 2024 - 
2026 uppgår till: 
 

• 2023: 16,9 mnkr 
• 2024: 5,8 mnkr 
• 2025: 5,8 mnkr 
• 2026: 4,5 mnkr 

 
Investeringsäskanden 
 
1) KUN Anpassning 

• 2023: 4,5 mnkr  
• 2024: 4,5 mnkr 
• 2025: 4,5 mnkr 
• 2026: 4,5 mnkr 

Beslutad i Kommunfullmäktige 2020-10-19--20 §128 för planperioden 2022-2024 samt i 
Kommunfullmäktige 2021-06-07--07§97 för planperioden 2023-2025. 
 
2) Bergaskolans kök 

• 2023: 9,5 mnkr  
Beslutad i Kommunfullmäktige 2020-10-19--20 §128 för planperioden 2022-2024 samt i 
Kommunfullmäktige 2021-06-07—08 §97 för planperioden 2023-2025. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-11-18 §144 beslutar att anhålla om att 9,5 mnkr av Kiruna 
kommunfullmäktige 2021-06-07—08 §97 investeringsbudget för Kultur- och utbildningsnämnden år 
2023 flyttas till Kommunledningens investeringsbudget – Uppdrag fastigheter IV-10782 i syfte att påbörja 
projekt Bergaskolans kök år 2022. Kultur- och utbildningsnämnden 2021-11-18 §144 beslutar att förslaget 
skickas till Kommunfullmäktige för beslut. 
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§ 35 fortsättning 
 
 
3) Projektorer 

• 2023: 1,3 mnkr 
• 2024: 1,3 mnkr 
• 2025: 1,3 mnkr 

 
4) Nya Raketskolans diskrum 

• 2023: 1,5 mnkr 
 

5) Inköp konstverk Kirunastipendiet 
• 2023 och framåt: 40 tkr årligen 

Beslutad i Kommunfullmäktige 2021-06-07—07 §97 för planperioden 2023-2025. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att kultur- och utbildningsnämnden antar kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till 

investeringsäskande år 2023 och planår 2024 - 2026 för kultur- och utbildningsnämnden.  
 
att  föreliggande förslag till beslut från kultur- och utbildningsförvaltningen tas upp till beslut i 

kommunfullmäktiges budgetberedning år 2023 och planår 2024 -2026. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10, § 31 att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur och utbildningsnämnden med ett 
reviderat underlag. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______ 
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§ 36 19-960-160 
 
 
Uppföljning av 2019-2020 års arbete i enlighet med kommunal strategi för arbete med 
samhällsstörningar 2019-2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att       godkänna rapport Arbete med samhällsstörningar 2019-2022, kultur- och 
              utbildningsförvaltningen, 2022-02-23 
 
att             anta rapporten som sin egen 
 
att     uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att redovisa denna rapport till 

kommunstyrelsen senast 2022-03-31. 
                
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-11-25--26, § 135, bland annat att anta Kommunal strategi för 
kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019–2022. 
 
I en skrivelse från kommunledningsförvaltningen framgår att uppföljning av angivna mål och aktiviteter 
i styrdokumentet ska ske årligen med start 2021. Kommunstyrelsen ansvarar för genomförande av denna 
uppföljning. Redovisning och rapporter från kommunala verksamheter och funktioner ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda årligen senast 31 mars. Redovisningen ska avse föregående år. 
 
Rapporten avser kommunstyrelsens uppföljning av kommunal strategi för arbete med samhälls-
störningar för åren 2019–2020. Kommunstyrelsen ska enligt styrdokumentet till kommunfullmäktige 
anmäla genomförd uppföljning och vid behov utebliven måluppfyllnad vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. I rapporten uppmärksammas nedanstående behov för grundläggande 
förutsättningar för att fortsatt erhålla en tillfredställande utveckling i enlighet med kommunens strategi 
för arbete med samhällsstörningar 2019-2022; 
- Aktuella vakanser i kommunens centrala administrativa funktioner bör skyndsamt bemannas för 
erforderlig funktion. 
- Översyn av möjligheter för inrättande av en informationssäkerhetsfunktion - en informations-
säkerhetssamordnare 
- bör snarast ske samt överväganden om inrättande av en sådan funktion i den kommunala 
organisationen. 
- Utbildningsinsatser i olika form och forum behöver vidtas för samtlig personal i kommunen för att 
utveckla enskilds säkerhetsmedvetenhet och säkerhetskulturen generellt i organisationen. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-24 § 174, att godkänna rapport Uppföljning kommunal strategi för 
arbete med samhällsstörningar 2019-2022 upprättad 2021-04-23, att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att vidare undersöka i rapporten identifierade behov och redovisa förutsättningar för åtgärder 
och eventuella konsekvenser till kommunstyrelsen senast 2021-12-06, att redovisa rapporten samt 
vidtagna åtgärder till kommunfullmäktige vid dess sammanträde 2021-06-07--06-08, att lägga miljö- 
och byggnämndens rapport till handlingarna samt att uppmana övriga nämnder och bolag att lämna in 
sina rapporter.  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-24  

Sida 
20 av 48 

 

 

 
 
 
 
§ 36 fortsättning 
 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-20 föreligger ingen rapport i ärendet för 
arbetsutskottet att ta ställning till.  
 
Vid sammanträdet i arbetsutskottet 2022-03-10 föredrog tillförordnad förvaltningschef Conny Persson 
ärendet i ärendet och informerade om kultur- och utbildningsförvaltningens arbete med kommunal 
strategi med samhällsstörningar. 
 
Arbetsutskottet 2022-03-10, § 33 beslutar att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden föreligger rapport ” Uppföljning av 2019-
2020 års arbete med kommunal strategi för arbete med samhällsstörningar” daterad 2022-02-23. 
Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson föredrar i ärendet och informerar om att kultur- och 
utbildningsförvaltningen arbete med kommunal strategi med samhällsstörningar har genomförts och 
fortskrider i enlighet med aktuell lagstiftning, upprättade överenskommelser och lokalt upprättad 
planering. Arbetet är påverkat av den pågående Covid-pandemin och de omständigheter och 
förutsättningar denna situation medfört sedan mars 2020. Innebörden av denna påverkan är främst att 
visst planeringsarbete samt vissa utbildning och övningsinsatser förskjutits och försenats med 6-12 
månader. För kultur- och utbildningsförvaltningens del fokuseras arbetet kring uppdraget att upprätta 
rutiner/instruktioner för hantering av pågående dödligt våld. Arbetet sker lokalt utifrån centrala direktiv. 
De fysiska förutsättningarna ser väldigt olika ut i våra enheter och planerna måste följaktligen anpassas 
därefter. Som stöd i detta uppdrag finns kommunens säkerhetschef. Förvaltningen kan heller inte se 
behov av några förändringar eller andra prioriteringar avseende den kommunala strategin för arbete 
med samhällsstörningar. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden föreslå besluta  
 
att   godkänna rapport Arbete med samhällsstörningar 2019-2022, kultur- och 

utbildningsförvaltningen, 2022-02-23  
 
att  anta rapporten som sin egen  
 
att  uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att redovisa denna rapport till 

kommunstyrelsen senast 2022-03-31 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
 
_______  
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§ 37        20-533-601 
 
 
Skola tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  ta bort den samlande rubriken Skola tillsammans från nämndens dagordning. 
 
att  ta in ärendet samverkan folkbibliotek skolbibliotek som sitt eget då ny information föreligger. 
 
att  ta in ärendet samverkan kulturskola grundskola som sitt eget då ny information föreligger. 
 
att  ta in ärendet landsbygdens skolor som sitt eget då ny information föreligger. 
 
att ge uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen att återkomma till kultur- och 

utbildningsnämnden när en genomförandeplan för åtgärder på skolgårdar föreligger. 
   
 
Beskrivning 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. 
 
Hantering av ärendet 
 
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 beslutade 2020-03-19 § 32 b att delmomentet Nya Raketskolan i 
projektet Skola tillsammans nu anses vara avslutat.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-14 § 58 a, att betrakta punkterna 1. 
Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 6. Språkcentrum och 9. Nya grundskolan i 
nya centrum som avslutade.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 2020-06-11 § 86 att lägga till ett tionde delmoment - skolgårdar 
till processen. Förvaltningen fick i uppdrag att göra en översyn över kommunens skolgårdars 
upprustningsbehov och att redovisa detta vid arbetsutskottet 2020-09-03 (kommunfullmäktige 
beslutade 2020-10-19 att KBAB beviljas medel om 2 mnkr 2021–2023 för lekmiljö skolgårdar).  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-17 § 114 att lägga informationen med 
godkännande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-19 att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans 
med rektorerna se över om tidsförhållandena för genomförandet av den nya skolstrukturen behöver  
justeras och att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med rektorerna se över 
skolstrukturförslaget och elevströmmarna för att se om det finns förbättringspotential.  
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§ 37 fortsättning 
 
 
Vid sammanträdet 2020-12-17 förelåg rektorernas skrivelse ”Skolstrukturen höjer kvalitén i skolan”.  
Föreligger även beslut från kommunstyrelsen som 2020-12-07 § 365 beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får utse representanter från arbetsgruppen som bjuds in till kommunstyrelsen 
för att informera om skolstrukturförändringen. Därefter skickas förslaget ut till skolorna som 
genomför risk- och konsekvensanalyser. Slutligen genomförs MBL-11 och förhoppningen är att 
bemanningsplanen ska vara klar i slutet på januari. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17 § 185 beslutade att lägga förvaltningschefens 
information till handlingarna och att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram 
en barnkonsekvens-analys på skolstrukturen utifrån nuläget och att den ska redovisas vid kultur- 
och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 9 beslutar att ärendet föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om att 
barnens bästa alltid tas i beaktande och inte specificeras särskilt även om man följt den rekommen-
derade checklistan. Vidare informerar hon om att hon och kulturchef/biträdande förvaltningschef 
Conny Persson ska träffa tjänstemän från planavdelningen angående trafiksituationen i korsningen 
Gruvvägen/Adolf Hedinsvägen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 11 beslutar att lägga förvaltningschefens information 
till handlingarna och att återremittera ärendet för komplettering med en mer beskrivande 
barnkonsekvensanalys till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-04. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 24 redogör kulturchef/biträdande 
förvaltningschef Conny Persson för den mer beskrivande barnkonsekvensanalys som föreligger och 
utskottet beslutar att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att redovisa barnkonsekvens-
analysen och de nya uppdaterade elevströmmarna vid nämndsammanträdet den 4 mars 2021.  
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-04 § 35 föreligger skrivelse ”Barnkonsekvensanalys av 
skolstruktur, nuläge” samt en schematisk bild av elevströmmarna, vilka förvaltningschef och 
kulturchef/biträdande förvaltningschef föredrar. De informerar om att tjänstebemanningen är klar 
och att en annons är ute för att rekrytera fler behöriga lärare. Kultur- och utbildningsnämndens 
lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-06 § 58 informerades om att mer information 
gällande skolstrukturen och klargörande om skolskjutsar ar delgetts via olika kanaler. Vidare 
informerades det om arbetet med trafiksituationen och arbetet med bemanning på de olika skolorna 
för att hålla ihop klasserna på bästa sätt. Kultur- och utbildningsnämnden valde att lägga 
informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-05-27 informeras det om att det arbetas mycket kring trafiksituationen, allt 
kommer inte bli klart i tid, vilket beror på att det har saknats personal på plan- och stadsbyggnads-
avdelningen.  Vidare föreslår biträdande förvaltningschef Conny Person att lägga till en stående 
punkt på kultur- och utbildningsnämndens dagordning ”Förskola tillsammans” från och med 
hösten.  
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§ 37 fortsättning 
 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 informeras det om att stort arbete med 
trafiksituationer pågår. De nya arbetslagen har träffats digitalt. Kultur- och utbildningsnämnden valde 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-09-02 informeras det om att förvaltning har fått förstärkning som drivit  
trafikfrågan och en försöksverksamhet med skollotsar som följer barn på morgonen för områdena 
Triangel/Bergas och Högalid/Luossavaara. Inga trafikljus kommer innan vintern, tydligare än så är 
meddelat. Skolstart har varit belastande på olika håll, alla har jobbat hårt och alla är igång. 
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16 föreligger skrivelse ”Skola tillsammans 
förvaltningschefen informerar” daterad 2021-09-07 ur vilken framgår att arbetet med Skola 
tillsammans inför skolstart ht 21 har förlöpt enligt plan.  
 
Personal och elevgrupper har fördelats enligt förslaget till Skolstruktur med stadieindelning, paralleller, 
likvärdig skola och rätt till utbildning. Personalen har haft ett mödosamt arbete med förberedelser inför 
skolstarten, som har förlöpt gott. Personalen förtjänar att uppmärksammas för detta.  
Skollotsar har arrangerats i samarbete med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen. Insatsen 
är uppskattad av vårdnadshavare och elever. Arbetet med att anpassa skolvägar och säkra 
trafiksituationer i närheten av skolorna fortgår men är försenat på grund av svårigheter att upphandla 
entreprenörer för arbete. Senare under hösten kommer en uppföljning avseende måluppfyllelse och 
kostnader för skolstrukturen att sammanställas. De ekonomiska kostnaderna kommer att inrymmas i 
konto för anpassning av verksamheter. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-10-07 § 126 samt kultur- och utbildningsnämnden 2021-10-21 § 134 förelåg 
skrivelse ”Förslag till avvecklande av stående punkter under rubriken Skola tillsammans” Daterad 2021-
09-22. Alltefter dessa delmoment i ärendet har genomförts har de avslutats under huvudrubriken. En av 
dessa underrubriker är elevhälsa. Ett annat delmoment är benämnt personalrekrytering. Då detta 
återrapporters genom kompetensförsörjningsplanen samt personalavdelningens rekryteringsrapport 
föreslås också detta delmoment betraktas som avslutat och tas bort. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2021-10-07 § 126 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att besluta 
enligt förvaltningens förslag. Kultur- och utbildningsnämnden 2021-10-21 § 134 beslutade enligt 
arbetsutskottets förslag att avsluta delmomentet elevhälsa under stående rubrik Skola tillsammans i 
nämndens dagordning, att avsluta delmomentet personalrekrytering under rubriken Skola 
tillsammans i nämndens dagordning samt att för övrigt lägga informationen till handlingarna. 
 
Vid samråd enligt MBL §11 och §19 har Lärarförbundet yrkat på att förvaltningen behöver göra en 
utvärdering av risk- och konsekvensanalysen som gjordes inför skolstrukturförändringarna och att 
skolpersonal får komma till tals i denna utvärdering. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2021-12-16, § 171 att föreliggande rapport med beaktande 
till handlingarna samt att en utvärdering av nya skolstrukturen genomförs och redovisas för kultur- 
och utbildningsnämnden vid läsårets 2021/2022 slut och att elevernas åsikter särskilt beaktas.   
 
Vid arbetsutskottet sammanträde 2022-01-20, § 18 informeras det om att vid verksamhetsdialog har 
frågan om säkra skolvägar lyfts. Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen med godkännande till 
handlingarna. 
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§ 37 fortsättning 
 
 
Vid samråd enligt MBL §11 och §19 2022-01-31. Lärarförbundet yrkar vid på att en utvärdering görs på 
risk- och konsekvensanalysen som gjordes inför skolstrukturen och att HSO från Lärarförbundet är 
delaktig i utvärderingen. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-02-03 informerade tillförordnad 
förvaltningschef om att arbetet med utvärderingen är påbörjat. En extern part har blivit tillfrågad om att 
anta uppdraget vilket kan göra att hela genomlysningen av skolstrukturen görs av en extern part. Även 
risk- och konsekvensanalysen ska utvärderas tillsammans med Lärarförbundet. Punkten 
kultursamverkan är påbörjad och kulturskolan och biblioteket arbetar med att ta fram underlag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2022-02-03 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att återkomma 2022-03-24 med en redovisning för vilka delmoment som ligger kvar och kan 
göras till enskilda ärenden.  
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-10 redovisades kultur- och 
utbildningsförvaltningen förslag om att ta bort den samlande rubriken Skola tillsammans och om att 
behandla återstående punkter som enskilda rubriker. Arbetsutskottet beslutade om att föreslå kultur- 
och utbildningsnämnden om att besluta enligt förvaltningens förslag. Arbetsutskottet beslutade om att 
ge kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag om att återkomma till kultur- och 
utbildningsnämnden om punkten till skolgårdar och om det finns någon ytterligare punkt i Skola 
tillsammans som ännu inte är avslutad. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden 2022-03-24 föreligger skrivelse ”Förslag 
avseende justering av stående punkt på kultur- och utbildningsnämndens dagordning” daterad 2022-02-
28. Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson föredrar ärendet. Kultur- och utbildningsnämnden har 
sedan processen kring skolstruktur, benämnd Skola tillsammans, haft denna som en stående punkt på 
nämnden möten. Då de flesta delprocesser inom rubriken är avslutade föreslår kultur- och 
utbildningsförvaltningen att den samlade rubriken tas bort från dagordningen. 
 
Kultur-och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att ta bort den samlande rubriken Skola tillsammans från nämndens dagordning. 
 
att ta in ärendet samverkan folkbibliotek skolbibliotek som sitt eget då ny information föreligger. 
 
att ta in ärendet samverkan kulturskola grundskola som sitt eget då ny information föreligger. 
 
att ta in ärendet landsbygdens skolor som sitt eget då ny information föreligger. 
 
Det föreligger även skrivelsen ”Skrivelse angående arbetet med fysisk miljö på skolgårdar kopplat till 
genomförd skolstruktur”, daterad 2022-03-16. Tre miljoner kronor finns avsatta för att åtgärda 
skolgårdsmiljöerna efter genomförd skolstruktur. Dessa medel administreras av KBAB. I dagsläget har 
åtgärder vidtagits vid Luossavaaraskolan. Bergaskolan, Högalidskolan, Triangelskolan samt Vittangi 
skola är just nu prioriterade i denna process. De kommer att tillsammans med elever och personal ta 
fram önskemål för hur deras skolgårdar ska se ut. Kontakter tas med KBAB för genomförande av 
önskade åtgärder. 
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§ 37 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att  ta bort den samlande rubriken Skola tillsammans från nämndens dagordning. 
 
att  ta in ärendet samverkan folkbibliotek skolbibliotek som sitt eget då ny information föreligger. 
 
att  ta in ärendet samverkan kulturskola grundskola som sitt eget då ny information föreligger. 
 
att  ta in ärendet landsbygdens skolor som sitt eget då ny information föreligger. 
 
att ge uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen att återkomma till kultur- och 

utbildningsnämnden när en genomförandeplan för åtgärder på skolgårdar föreligger. 
   
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______
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§ 38   22-136-600 
 
 
Motion – Gratis mensskydd till barn och ungdomar i grundskolan 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2021-12-20 från Jonas Stålnacke (S) av vilken framgår att ungefär hälften av Kiruna 
kommuns barn och ungdomar har livmoder. De får olika tidigt i livet mens en gång i månaden. Trots att 
vi kommit en bit på vägen med jämställdheten i Sverige kan många unga känna en skam och tycka det 
är pinsamt att prata med sina föräldrar och andra vuxna om sin mens. De allra flesta får sin första mens 
i grundskoleåldern. Skulle mensen komma på skoltid eller är kraftigare än väntat är det en trygghet att 
mensskydd finns tillgängligt på skolans toaletter. Ingen ska behöva stanna hemma från skolan för att 
de själva eller familjen inte har ekonomi att köpa mensskydd. 
 
Eftersom mensen kan utgöra ett hinder, bland annat ifall tillgången till mensskydd inte finns, så väljer 
många att avstå lektioner och aktiviteter på grund av den. Mensskydd ska ses lika naturligt som andra 
förbrukningsmaterial. Idag finns det flera företag som erbjuder abonnemangstjänster, där skolan på 
toaletterna får en automat för mensskydd installerad. Abonnemangstjänsterna brukar även innefatta 
påfyllning och service av automaterna. Mensen ska inte vara en klassfråga. Med gratis mensskydd i 
Kiruna kommuns grundskolor skapar vi en bättre trygghet för de eleverna med mens. 
 
Motionären föreslår 
 
att  införa gratis mensskydd på kommunens mellan- och högstadieskolor 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-12-20, § 203 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
följande motion: Gratis mensskydd till barn och ungdomar i grundskolan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-01-31, § 11 att inhämta yttrande i ärendet från kultur-  
och utbildningsnämnden. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-10 beslutar om att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden om att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden föreligger skrivelsen ”Yttrande avseende 
motion gratis mensskydd till barn och ungdomar i grundskolan” daterad 2022-02-28. Tillförordnad 
förvaltningschef Conny Persson föredrar ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens ställer sig positiv till förslaget om det inte innebär ytterligare 
arbetsuppgifter för undervisande personal. Om det som förslaget ligger innebär någon form av 
abonnemang förutsätter det tilläggsbudgetering då medel annars måste tas från läromedel. Tilläggas kan 
att redan nu finns skydd hos skolsköterskorna om akuta behov föreligger. 
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§ 38 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Jonas Stålnacke (S) 
 
______ 
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§ 39            22-137-600 
 
 
Motion – Utvärdering av införd skolstruktur 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2021-12-07 från Mats Taaveniku (S) av vilken framgår att Kiruna kommun har under 
lång tid varit en bra skolkommun. Tillgången på behöriga lärare har varit relativt bra och eleverna har 
haft en bra skolgång. Men nu ringer larmklockorna, Kiruna kommuns skolor har på 1 år rasat från 116:e 
till 271:a plats i Lärarförbundets senaste undersökning om bästa skolkommunerna i landet. När larmet 
går är vårt ansvar som politiker att agera omedelbart, annars kan det vara för sent! 
 
Det är hög tid att se till att vi som ett första steg kan bli bland de 50 bästa skolkommunerna! 
Att genomföra en ny skolstruktur och de förändringar som följer, måste ske med tålamod och ett stort 
mått av inkludering bland de som kommer att beröras. En förändringsprocess måste innehålla ett 
tydligt mål som skapar engagemang och en tro på att det nya blir bättre än det gamla. I alla 
förändringsprocesser är ett tydligt mål en förutsättning för att lyckas. Ett tydligt mål ska självklart tas 
fram tillsammans med berörda. Politikens roll är att ta fram tydliga mål med professionen, sedan är det 
professionens uppdrag att berätta vad man behöver och hur man ska göra för att komma dit. I dialog 
tillför sedan politiken de resurser som krävs för att nå målet. 
 
Vi kan se att ovanstående grundregler inte alls beaktats i den skolstruktur som nu genomförts av den 
nya politiska ledningen med Centerpartiet i spetsen. Istället har man ”tryckt” igenom ett förslag som 
saknar förankring och delaktighet från profession och övriga berörda. Vi tappar lärare istället för att få 
fler lärare, barnens vägar till de nya skolorna har blivit längre besvärligare och osäkrare. Barnens 
perspektiv har inte beaktats. Lektioner ställs in och skolor har otaliga obesatta tjänster. Skolstrukturs 
förändringen har motverkat sitt eget syfte. 
 
Motionären föreslår 
 
att  kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att tillsätta en grupp för att 

omgående starta en utvärdering av den nu genomförda skolstrukturen 
 
att gruppen ska bestå av representanter från kultur- och utbildningsnämnden, lärare och 

rektorer samt föräldrar. 
 
att  gruppen ska presentera utvärdering och analys till april 2022 
 
att  senast maj 2022 presentera förslag till förbättringar till nu gällande skolstruktur 
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§ 39 fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-01-31, § 12 att inhämta yttrande i ärendet från kultur-  
och utbildningsförvaltningen.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-10 beslutar om att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden om anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden2022-03-24 föreligger skrivelsen ”Yttrande 
gällande motion utvärdering av införd skolstruktur” daterad 2022-02-18. Tillförordnad förvaltningschef 
Conny Persson föredrar ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har redan fått samma uppdrag av kultur- och utbildningsnämnden. 
Uppdraget är redan inlett och innefattar informationsinhämtning från elever, vårdnadshavare, lärare 
samt rektorer. Utvärderingen genomförs av extern part, Din samarbetspartner, vilka har fått uppdraget 
av förvaltningen som för egen del inte har administrativa möjligheter att genomföra en så pass 
omfattande utvärdering.   
 
Enligt tidsplan bör utvärderingen vara färdig för redovisning till kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträde i maj/juni.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsförvaltningens 

yttrande som sitt eget.  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C), Jenny Mäki (V) 
________ 
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§ 40        22-174-670 
 
 
Årsanslag kulturföreningar 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fördelning av bidraget Årsanslag till kulturföreningar fördelas enligt bifogat förslag,  
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna till annat 

finansieringsalternativ för Norrbottens föreningsarkiv och återkomma till kultur- och 
utbildningsnämnden. 

   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Årsanslag Kulturföreningar 2022”, daterad 2022-03-17 med tillhörande 
sammanställning ”Årsanslag Kulturföreningar 2022”. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden stöttar kommunens kulturföreningars verksamhet genom bidraget 
”Årsanslag till kulturföreningar”. Den samlade budgeten för bidraget ”Årsanslag Kulturföreningar 
2022” är 470 tkr och kultur- och utbildningsförvaltningen har förberett ett förslag om fördelningen 
mellan föreningarna som ansökt om bidraget. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kulturutskottet beslutar 2022-03-10 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- 
och utbildningsnämndens sammanträde 2022-03-24 ta fram ett beslutsunderlag för ”Årsanslag   
kulturorganisationer 2022”. 
 
Föreligger skrivelse ”Årsanslag Kulturföreningar 2022”, daterad 2022-03-17 med tillhörande 
sammanställning ”Årsanslag Kulturföreningar 2022”. 
 
Den samlade budgeten för bidraget ”Årsanslag Kulturföreningar 2022” är 470 tkr. De flesta 
föreningar har i år själva ansökt via kommunens bidragssystem Actor Smartbook, vid behov har 
handläggaren assisterat och varit behjälplig. Utbetalning kommer i år att ske via systemet. 
Information om bidraget finns på Kiruna kommuns hemsida där de andra föreningsbidragen finns, 
det är också synligt på alla kulturföreningars bidragssida i Actor Smartbook, kultursekreteraren 
annonserar även i Annonsbladet inför ansökningsperioden. 30 föreningar har ansökt om årsanslag 
2022, varav tre föreningar inte ansökt tidigare, det visar att information om bidraget i år delvis nått 
bredare ut till föreningarna 
 
Ingen återbetalning har krävts för beviljade bidrag 2021, då covid-19 fortfarande gjort det svårt för 
föreningarna att bedriva den verksamhet de planerat. Även i år tar föreningarna höjd för att de kan 
behöva justera verksamhetsplan beroende på hur restriktioner utvecklar sig.  
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§ 40 fortsättning 
 
 
Enligt rådande bidragsregler föreslår kultur- och utbildningsförvaltningen att avslå Norrbottens 
föreningsarkivs ansökan. Detta då bidragsreglerna säger att sökande förening ”ha sin huvudsakliga 
verksamhet och hemvist i Kiruna kommun”. Norrbottens föreningsarkiv har hemvist i Luleå och 
planerar inga kulturella aktiviteter i Kiruna kommun. Men Norrbottens föreningsarkiv är en viktig 
instans som bidrar med service till Kiruna kommuns föreningar. Därför föreslår kultur- och 
utbildningsförvaltningen att 15 000 kr tas från bidragspotten Årsanslag kulturföreningar för att skapa 
ett årligt verksamhetsbidrag till Norrbottens föreningsarkiv, vilket upprättas i avtalsform. 
 
Enligt bifogat förslag på fördelningen av årsanslagen till kulturföreningar resulterar det i en summa 
av 434 800 kr. Om 15 000 kr avsätts till ett årligt verksamhetsbidrag för Norrbottens föreningsarkiv 
finns då 15 200 kr finns kvar att fördela. Detta kan sparas om någon förening kommer in med en sen 
ansökan eller om kultur- och utbildningsnämnden vill fördela ut summan på de föreningar som redan 
ansökt.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår således 
 
att  fördelning av bidraget Årsanslag till kulturföreningar fördelas enligt bifogat förslag,  
 
att  15 000 kr fördelas från kst 340 100 (Årsanslag kultur) till ett lämpligt kostnadsställe för 

ett årligt verksamhetsbidrag till Norrbottens föreningsarkiv.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att fördelning av bidraget Årsanslag till kulturföreningar fördelas enligt bifogat förslag,  
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna till annat 

finansieringsalternativ för Norrbottens föreningsarkiv och återkomma till kultur- och 
utbildningsnämnden. 

   
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
 
Jenny Mäki (V) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet. 
 
_______ 
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§ 41  Dnr 22-146-600 
 
 
Utvärdering Extraordinära stödåtgärder 2021 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Resultat av extraordinära stödåtgärder 2021”, daterad 2022-02-28. Ärendet 
föredras av handläggare och specialpedagog Anna Ersson. 
 
Under år 2021 har kultur- och utbildningsförvaltningen fortsatt att arbeta med att kvalitetssäkra arbetet 
med processen kring ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder och bedömning av vilka 
elever som har rätt till extraordinära stödåtgärder. Det har införts tydliga rutiner kring vad som krävs för 
att ansöka och vilka dokument som ska bifogas. När en ansökan kommer in så görs en individuell 
bedömning av kultur- och utbildningsförvaltningen som sedan presenteras för kultur- och 
utbildningsnämnden som tar beslut utifrån det presenterade förslaget. Efter att ett beslutet är taget så 
skickas individuella beslut till ansvarig rektor.  

Inför höstterminen 2021 fick kultur- och utbildningsförvaltningen in 108 ansökningar, av dessa så har 76 
elever beviljats tilläggsbelopp i varierande grad utifrån deras individuella behov. Ansökningarna kommer 
från kommunala skolor samt fristående alternativ och Sameskolstyrelsen. I bedömningen inför 
höstterminen 2021 har det tagits hänsyn till skolstrukturomvandlingen då det finns elever som har svårt 
med bland annat förändringar.  

Det man kan se är att de flesta tilläggsbelopp används till elevassistent som arbetar antingen i grupp eller 
enskilt. Elevassistenterna har lite olika arbetsuppgifter eftersom eleverna de arbetar med har olika 
behov. Vissa av eleverna kan arbeta i klassrummet med stöd av elevassistent medan andra behöver sitta 
på en annan plats än i skolan för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

 

Hantering av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10 § 37 att ärendet föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2022-03-24. 
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§ 41 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Lars-Jonas Kemi (SL) 
 
_______ 
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§ 42   Dnr 22-147-628 
 
 
Förskoleplatser och platstillgång 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Rapport förskolekö 2022-03-04”, daterad 2022-03-16. Ärendet föredras av 
tillförordnad förvaltningschef Conny Persson. 
 
Fram till sista garantidatum 2022-06-24 finns för närvarande 25 barn i kö. Kultur- och 
utbildningsförvaltningen avser att lösa detta genom tillfälliga utökningar. Inför höstterminen 2022 
kommer en väsentligt större del barn att lämna förskolan för förskoleklass än vad som kommer att 
skrivas in i förskolan. Detta innebära att förskolorna får en tillfällig personalförstärkning under fem 
månader. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10 § 38 att ärendet föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2022-03-24. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans (C) yrkande. 
 
_______ 
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§ 43    Dnr 21-600-603 
 
 
Personalbokslut frisk- och ohälsotal 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Redovisning av frisk- och ohälsotal 2021”, daterad 2022-03-15. Ärendet föredras av 
hälsosamordnare Mia Bjurklint. 
 
Den totala sjukfrånvaron i Kiruna kommun inom kultur- och utbildningsförvaltningen minskade under 
2021 jämfört med 2020. Både kort- och långtidssjukfrånvaron minskade i Kiruna kommun under 
föregående år. Vid Kultur- och utbildningsförvaltningen minskade korttidsfrånvaron från 4,54% (2020) 
till 4,21% samt långtidssjukfrånvaron från 3,33% till 2,8%. En förklaring till den positiva utvecklingen 
gällande sjuktalen kan vara möjligheterna till restriktionerna, snabbtester vid förkylningssymptom samt 
att vaccinationerna mot Covid-19. 
 
Sjukfrånvaron inom förvaltningens avdelningar sjönk med undantag för, Kulturskolan, Vittangi, 
Förskolor, Språkcenter och Måltidsverksamheten. Kulturskolans utfall förklaras med att den är en liten 
enhet där enskilda sjukfall ger genomslag i statistiken. Övriga avdelningars ökning kan förklaras av 
restriktionerna, stanna hemma vid symtom, och utbrott av Covid-19 på avdelningarna. 
 
Under 2021 sjönk sjukfrånvaron för yrkesgruppen med undantag för grupperna övrig skolpersonal och 
barnskötare. Både långtids- och korttidsfrånvaron har sjunkit under 2021 jämfört med 2020. Det är en 
diskrepans mellan kön för sjukfrånvaron, där fler kvinnor än män är sjukskrivna både vad gäller 
långtids- och korttidsfrånvaron. 
 
Sjukfrånvaron inom de olika åldersgrupperna visade på en positiv utveckling under 2021 jämförelse med 
2020. En bidragande orsak kan vara möjligheten att vaccinationerna för samtliga åldrar. Under 2021 
ökade andelen medarbetare utan sjukfrånvaro, frisktalet (0 sjukdagar) ökat till 25,73% från 2020 då 
andelen var 24,37%.  
 
I analysen av hälsoläget för 2021 utgör givetvis pandemin, skilda och föränderliga restriktioner och 
vaccineringen en avgörande faktor. 
 
Enligt en ögonblicksbild i systemet ADATO till dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden 
så har kultur- och utbildningsförvaltningen 81 pågående rehabiliteringsärenden och 81 bevakningar som 
förvaltningen behöver följa upp. För att få ner sjuktalen i förvaltningen och förhindra 
långtidssjukskrivningar, och minska rehabiliteringar krävs ett aktivt arbete med korttidsfrånvaro och 
tidiga insatser i den arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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§43 fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10 § 39 att ärendet föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2022-03-24. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
 
_______ 
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§ 44 22-148-623 
 
 
Måltidsverksamheten- Måltidernas näringsriktighet, produktion, distribution och 
hantering 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till nästa kultur- och 

utbildningsnämnd 2022-04-07 återkomma med reviderat förslag ”Taxor och avgifter 
2023” avseende måltidsverksamheten. 

 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Förskolekök, verksamhetsredovisning”, daterad 2022-02-21, rapport 
”Skolmåltiderna verksamhetsredovisning 2021”, daterad 2022-03-08, rapport ”Verksamhetsredovisning 
för Jägarköket och Ängsgårdens kök, daterad 2022-03-15 , rapport ”Rapport ekologiska livsmedel 2021”, 
daterad 2022-03-08 och tillhörande missiv ”Måltidsverksamhetens rapport 2021”. Kostchefer Maria 
Stoltz och Jenny Lejon föredrar ärendet. 
 
Pandemin har dominerat hela året. Kommunens alla medborgare är helt beroende av att 
måltidsverksamheten fungerar så att barn, elever, äldre, funktionsvarierade och patienter kan få sina 
måltider. Hittills har man klarat alla verksamheter men det har varit tufft då det har varit många hemma 
med symptom och som fått vänta länge på testsvar.  
 
Så trots en mycket ansträngd situation i och med pandemin så har man lyckats hålla samma kvalitet och 
servicenivå varje dag överallt till skillnad från många andra kommuner. Verksamheterna har också fått 
vara flexibla för myndigheternas och regeringens beslut till exempel vad gäller nedstängning av 
gymnasiet. Personalen har gjort ett gigantiskt heroiskt arbete, skolmåltidspersonalen exempelvis har 
varje dag stått mitt ute i ”slagfältet” och dagligen mött alla elever och vuxna på skolorna. Alla ska ju äta. 
 
Kvaliteten på och näringsriktigheten av måltiderna garanteras av verksamhetens strikta urval och av 
uppföljning av upphandlade livsmedel (att man får de livsmedel som man har ställt krav på) och av 
verksamheternas näringsberäknade matsedlar. Tyvärr är ingen måltid näringsriktig förrän den är 
uppäten men man kan ju av naturliga skäl inte bestämma vad matgästen väljer att äta. 
 
Återbesättningsprövningar av vakanta tjänster har varit en utmaning under året. I kök kan man inte 
avvara personal. Svårigheter att rekrytera ny personal bland annat på grund av brist på boende i Kiruna. 
Behovet av och krav om specialkoster ökar och frågan om detta diskuterades på dagens sammanträde i 
kultur- och utbildningsnämnden.  
 
Stadsutvecklingen påverkar Måltidsverksamheten, kök i gamla staden kommer att försvinna och måste 
ersättas förstås. Detta kommer att kräva ökade investeringar som inte är budgeterade idag. 
 
Under 2021 har priset på el och drivmedel stigit. Man ser en ökad inflationstakt, ökade räntekostnader 
och råvarubrist som fortsättningsvis kommer att generera ökade livsmedelskostnader. Finns nya 
ekonomiska utmaningar under 2022 som till exempel svårigheter för Sveriges livsmedelsproducenter. 
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§ 44 fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-03-10 § 40 att ärendet föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2022-03-24. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Magnus Gustafsson 
 
att förslaget ”Taxor och avgifter 2023” revideras avseende måltidsverksamheten. 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till nästa kultur- och utbildningsnämnd 

2022-04-07 återkomma med reviderat förslag ”Taxor och avgifter 2023” avseende 
måltidsverksamheten. 

 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Rune Lans (C), Krister Pounu (KD), Emma Taube (FI), 
Magnus Gustafsson (C), Jenny Mäki (V), Hanna Fredriksson (SJVP) 
 
_______ 
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§ 45 a 21-012-676 
 
 
Stipendier- Lina Hjorts kulturstipendium 2021 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Stipendiet på 10 000 kronor utdelas av kultur- och utbildningsutskottet, för att premiera allmänkulturell 
insats utförd inom Kiruna kommun eller för att uppmuntra pågående verksamhet på det kulturella 
området. Stipendiet benämndes tidigare år ”Allmänkulturella stipendiet” men från 2015 heter det ”Lina 
Hjorts Kulturstipendium”  
 
Utmärkelsen grundar sig på de nomineringar som allmänheten har lämnat in till kultur- och 
utbildningsförvaltningen under perioden november-december, innevarande år. Nomineringarna 
behandlas därefter inom kulturutskottet som fattar beslut. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-03-10 § 24 beslutar att Lina Hjorts 
kulturstipendium ges till Anders Skoglind och att ordförande för kulturutskottet utformar 
motiveringen. 
 
 
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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§ 45 b Dnr 22-122-676 
 
 
Stipendier- Hjalmar Nyströms föreningsstipendium 2021 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Stipendiet på 10 000 kr instiftades 1979 under namnet ”Hjalmar Nyströms Stipendium”.  
År 2015 ändrades titeln till ”Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium” och syftet är att premiera och 
främja ideellt ungdomsarbete i ideell föreningsverksamhet inom Kiruna kommun.  
Utmärkelsen grundar sig på de nomineringar som allmänheten har lämnat in till kultur- och 
utbildningsförvaltningen och nomineringarna behandlas därefter inom kulturutskottet som fattar beslut. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-03-10 § 25 beslutar att Hjalmar Nyströms 
föreningsstipendium ges till Kiruna Slädhundsklubb och att ordförande för kulturutskottet utformar 
motiveringen. 
 
 
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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§ 45 c 
 
 
Stipendier- Kirunastipendium 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kirunastipendiet har funnits sedan 1959 och har, i och med årets utmärkelse, erhållits av totalt 106  
konstnärer. Stipendiaten erhåller ett belopp på 30 000 kr och kommunen köper även in stipendiatens  
konst till ett värde av max 40 000 kr. Kirunastipendiaten har också företräde till kommunens  
konstnärslägenhet.  
 
Jury för kulturutskottet består av Kulturutskottets ledamöter, representant från Konstmuseet i Norr och 
Konstgillet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Juryn har inom processen för Kirunastipendiet 2021 röstat fram fem finalister, utifrån sammanlagt 202 
sökande. Alla fem finalister har levererat tre konstverk var till Kiruna. Finalutställningen på Kiruna 
konstgille/Kiruna konsthall pågår mellan 9–30 mars.  
 
Efter rösträkning beslutar juryn för Kirunastipendiet att utse konstnären Knutte Wester till 
Kirunastipendiat 2021, med följande motivering; ” Med ett tidlöst uttryck lyfter konstnären 
mänsklig utsatthet och de små och svagas raster på ett tankeväckande sätt”. 
 
 
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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§ 46 22-023-600 
 
Förvaltningschefen informerar  

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson informerar om att kultur- och utbildningsförvaltningen 
samarbetar med andra verksamheter i Kiruna kommun kring frågan om mottagandet av flyktingar från 
Ukraina och ser över förutsättningar att ta emot barn och elever samt avvaktar vidare besked. 
 
Granskningar av PwC har genomförts som handlar om intern kontroll samt om barn och ungdomars 
psykiska hälsa. 
 
Arbetsmiljöverken har gjort en inspektion där kultur- och utbildningsförvaltningen har fått föreläggande 
om att ta fram nya rutiner för arbetsmiljöarbetet samt ta fram rutiner om samverkan mellan 
verksamheter i organisationen. 
 
Skolinspektionen genomför nu den regelbundna tillsynen som genomförs var tredje år. 
 
 
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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§ 47 22-029-600 
 
 
Kulturchefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Tillförordnad förvaltningschef tillika kulturchef Conny Persson informerar om projektet Artscape där 
flera olika finansiärer är med förutom Kiruna kommun. Det handlar om stora väggmålningar i gamla 
centrum och det finns förslag på var konstverken kan placeras. Arbetet planeras att genomföras under 
två veckor i slutet på augusti i år. 
 
Konsten i Kristallen ska sättas upp på väggarna och arbetet med detta har nu påbörjats. 
 
 
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. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-24  

Sida 
44 av 48 

 

 

 
 
 
 
§ 48      22-028-600 
 
 
Ordföranden informerar  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
På grund av förhinder deltar inte ordinarie ordförande i dagens sammanträde. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______ 
 
 
  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-24  

Sida 
45 av 48 

 

 

 
 
 
 
§ 49 22-024-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ” Delgivning av inkomna handlingar 2022-01-10-2022-03-01” daterad  
2022-03-02. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-03-10 § 20 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-10 § 43 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
 
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. 
_______ 
 
  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-24  

Sida 
46 av 48 

 

 

 
 
 
 
§ 50 22-025-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Anmälan av delegationsbeslut 2022-01-10-2022-03-01”. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-03-10 § 21 beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-10 § 44 beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
 
 
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. 
_______ 
  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-24  

Sida 
47 av 48 

 

 

 
 
 
 
§ 51 22-026-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning över anmälningar om kränkande behandling 2022-01-10-2022-03-01. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-10 § 45 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
 
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. 
 
_______ 
  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-24  

Sida 
48 av 48 

 

 

 
 
 
 
§ 52 22-027-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-03-24 finns ingen information om något 
kommande deltagande i kurser eller konferenser. 
 
 
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. 
 
_______ 



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

KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

2022-03-24  kl. 08:15-17:00 JA NEJ JA NEJ JA NEJ

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

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

C Rune Lans                                        
                                

C Magnus Gustafsson

C Monica Sundberg                          

SJVP Hanna Fredriksson  
S, V, SL och FI = oppositionsgrupp. Ersättare:

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

S Therese Olofsson  

V Jenny Mäki- ej § 42 och §§ 44-52

SL Lars-Jonas Kemi   

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson                       

C Peter Göransson                          

SJVP Bo Ek    

KD Krister Pounu - ej § 42 och §§ 46-52

FI Emma Taube   
                                    

S Jan Sydberg
                                    

S Jonas Stålnacke   

S Barbro Olofsson- ej §§ 28-32

M Elisabeth Andersson                

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen 
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