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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Kiruna 
2020-10-22, kl. 08:30 – 16-15, Ej radiosänt, arbetsnämnd. 

Beslutande Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1. 

Utses att justera  Hanna Fredriksson (SJVP), Therese Olofsson (S) 

Övriga deltagande Förvaltningschef Eva Lönnelid 
Kulturchef/Biträdande förvaltningschef Conny Persson 
Controller Rolf Särkimukka § 122- § 127, § 129- § 130, § 138 
Ekonom Elin Jönsson § 122- § 127, § 129- § 130, § 138 
Handläggare/nämndsekreterare Sofia Lagerlöf Määttä  
Ilkka Tapojärvi § 128 
Carin Fjellborg § 128 
Anne Henriksson § 128  
Siv-Britt Mangi § 128 
Nils Vasara-Hammare § 128 
Marion Patron § 128 
Anna Holmström § 128 
Riitta Kotavuopio-Olsson § 128 
Annika I Andersson § 128  
Eva Aspvik § 128 
Linda Johansson § 128 
Ulrika Törneborg § 128 
Marie Jonasson § 128 
Anne-Maj Stålnacke § 128 
Annica Turovaara § 128 
Christina Karinen-Sturk § 128 
Revisionens ordförande Ann-Kristin Nilsson § 138 
Kristian Damlin, revisor PWC § 138 
Sigurd Pekkari kommunrevisionen § 138 
Roger Aitomäki kommunrevisionen § 138 (Deltog på distans) 
Sören Sidér kommunrevisionen § 138 (Deltog på distans) 

Bilagor Närvaroförteckning - bilaga 1.  

Sekreterare: _________________________ 
Sofia Lagerlöf Määttä 

Ordförande:__________________________________________________________ 
Annica Henelund (C) 

Justerande: ___________________________________________________________ 
 Hanna Fredriksson (SJVP) Therese Olofsson (S) 

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

Sammanträdesdatum 2020-10-22 
Datum för anslags uppsättande 
Datum för anslags nedtagande 
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsnämndens kansli 

____________________________ 
Sofia Lagerlöf Määttä 
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§ 122    20-054-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 

1. Ekonomisk rapport per september 2020  
2. Förslag - revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2020 
3. Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020 
4. Förslag - Revidering av nämndens investeringsbudget för 2020 

a) Förslag - Jägarköket 
b) Förslag - Centralt förskolekök temperaturutrustning 
c) Förslag - Staket Lombolo förskola 

5. Kommunkontakt Inför aktiv porrprevention för barn 
6. Seminarium - kvalitetsuppföljning 

a) Analys av måluppfyllelsen i nämndens pedagogiska verksamheter 
b) Prioriterade processer 
c) Aktuella behov och utmaningar 

7. Information - Skola tillsammans 
8. Delårsrapport 2020, månad 1-8 kompletterande sammanfattning 
9. Förvaltningschefen informerar 
10. Kulturchefen informerar 
11. Ordförande informerar 
12. Delgivning av inkomna handlingar 
13. Anmälan av delegationsbeslut 
14. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
15. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden  
16. Kommunrevisorernas överläggning med KUN 

 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att fastställa dagordningen. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 123    20-055-606 
 
 
Ekonomisk rapport per september 2020  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  Kultur och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en redovisning  

över pågående investeringsprojekt,  
 
att  för övrigt lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Rolf Särkimukka föredrar för föreliggande rapport ”Ekonomisk rapport Kultur- och 
utbildningsnämnden” daterad 2020-10-08.  
 
Ny redovisningsmall presenteras och nedan kommer en mer detaljerad beskrivning av resultatrapport, 
förändring av budgetramar, analys samt årsredovisning. 
 
Perioden  
(tkr)            
Avv mot 
budget 

Intäkter Personal Lokaler M&T 
Kapital-
tjänst 

Totalsumma 
avvikelse 

Årsbudget Årsprognos 

KUN -31 916 271 438 41 199 100 694 3 100 384 515 509 029 509 029 

  -31 916 271 438 41 199 
100 
694 3 100 384 515 509 029   

 
I årsprognosen finns följande med: 

a) Intäkter på 3,0 mnkr i form av etableringsstöd. 
b) Intäkter på 1,3 mnkr i form av återbetalda sjuklönekostnader på grund av Covid-19. 
c) Budgeten för lönerevision år 2019 uppgick till 6,1 mnkr vilket finns med i årsprognosen år 2020. 

 

Utfall för perioden visar på ett underskott om cirka 3 mnkr, men intäkter väntas enligt tabell två 
nedan och resultatet för 2020 uppskattas således till ett plus minus noll resultat eller ett överskott.  
 
Resultat- Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Prog. avv.   Utfall 

räkn. (tkr) perioden   perioden   perioden   helår    helår   per.fg.år 

Intäkter -31 916   -28 988   2 927   -47 175   4 300 a -40 776 

Personal 271 438  265 099  -6 338 b 360 860  -2 300 d 286 629 

Lokal o anl 41 199  43 247  2 048  57 166  0  7 130 

Material o tj. 100 694  99 286  -1 408  134 053  -2 000  95 702 

Kapitaltjänst. 3 100  3 098  -2  4 125  0  2 960 

Nettokost. 384 514   381 742   -2 772 c 509 029   0 e 351 645 

a) KUN skall få intäkter på 3,0 mnkr i form av etableringsstöd.     
a) KUN skall få intäkter på 1,3 mnkr i form av återbetalda sjuklönekostnader på grund av Covid-19. 

b) Lönerevision motsvarande period föregående år uppgår till 4,1 mnkr.    
c) Resultat i augusti inklusive lönerevision uppskattas till plus 1,3 mnkr.    
d) Lönerevision 2019 uppgick till 6,1 mnkr.       
e) Resultatet år 2020 uppskattas till ett plus minus noll resultat eller ett överskott.   
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§ 123 fortsättning

Det löpande redovisningsarbetet med Kultur- och utbildningsnämndens investeringar har avstannat. 
Sent färdigställda protokoll från Kultur- och utbildningsnämnden år 2019 i kombination med 
personalomsättning på ekonomiavdelningen och införandet av projektdirektiv har bromsat det löpande 
redovisningsarbetet med facknämndens investeringar. 

Det löpande redovisningsarbetet med Kultur- och utbildningsnämndens externa projekt har avstannat. 
Ändrade redovisningsrutiner i kombination med en vakans har påverkat det löpande redovisningsarbetet 
med facknämndens externa driftprojekt. 

Nu finns en ekonom kopplat till kultur- och utbildningsförvaltningen/nämnden på plats och arbetet är 

återupptaget. 

Yrkande och beslut 

Yrkanden i nämnden  

av Annica Henelund (C) 

att Kultur och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en redovisning 
över pågående investeringsprojekt,  

att  för övrigt lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna.  

Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Jonas Stålnacke (S) och Lars-Jonas Kemi (SL). 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 124 19-800-942

Förslag - revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2020 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att punkten utgår från dagens sammanträde.   

Beskrivning av ärendet 

Föreligger inget underlag varför punkten utgår. 

Yrkande och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att punkten utgår från dagens sammanträde.  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 125 19-800-942

Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020, 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att punkten utgår från dagens sammanträde.   

Beskrivning av ärendet 

Föreligger inget underlag varför punkten utgår. 

Yrkande och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att punkten utgår från dagens sammanträde. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 126 a 20-066-606

Förslag - Jägarköket diskmaskin 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att 250 tkr omfördelas från IV- 10886 Anpassningar av grund- och förskola till Jägarköket 
diskmaskin. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Äskande investeringsmedel” daterad 2020-10-12. Ur vilken framgår att Jägarköket 
är det kök som tar emot produktionen från andra kök i samband med stadsomvandlingen och 
reparation av andra kök. Jägarköket servar dessutom äldreomsorg och externa kunder med 
matleveranser. Maskinparken är äldre och ett stort behov av uppdatering av maskinparken är synligt. 
Ett planeringsarbete har påbörjats men maskiner och grytor är redan nu i ett läge där reparationer inte 
längre är möjligt och nu har båda diskmaskinerna gått sönder och är tillfälligt lagade. Om det ska vara 
möjligt att kunna försörja äldreomsorg, sjukhus, mat för hemmaboende och skolor med mat måste 
trasiga maskiner förnyas. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  

att 250 tkr omfördelas från IV- 10886 Anpassningar av grund- och förskola till Jägarköket Diskmaskin. 

Yrkande och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att  bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 126 b 20-066-606

Förslag - Centralt förskolekök temperaturutrustning 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att 80 tkr omfördelas från IV- 10886 Anpassningar av grund- och förskola till Centralt 
Förskolekök Temperaturutrustning. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Förslag till omföring av investeringsmedel” daterad 2020-10-12. Ur vilken framgår 
att det är ett lagkrav att frys- och kylrum som är större än 10 m³(kubikmeter) har automatisk utrustning 
som registrerar temperatur. I det centrala förskoleköket är alla kyl- och frysrum större än 10 m³ 
(kubikmeter). Vid nybyggnation ingår automatiska temperaturtagningssystem i projekten men det ingår 
inte i ombyggnationer. Denna formalitet förbisågs vid projekteringen av det centrala förskoleköket som 
är en ombyggnation av Vilans gamla kök. Därför saknas det nu medel för ett automatiskt 
temperaturtagningssystem till Kiruna centrala förskolekök. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 

att 80 tkr omfördelas från IV- 10886 Anpassningar av grund- och förskola till Centralt Förskolekök 
Temperaturutrustning. 

Yrkande och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att  bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 126 c 20-066-606

Förslag - Staket Lombolo förskola 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att 300 tkr omfördelas från IV- 10886 Anpassning av för- och grundskola till nytt staket på 
Lombolo förskola. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Förslag till omföring av investeringsmedel från Anpassning av för- och grundskola” 
daterad 2020-10-14. Ur vilken framgår att Lombolo förskola består av 5 avdelningar där ca 80 barn 
vistas varje dag. Förskolan angränsar till flera stora och väl trafikerade vägar bland annat österleden. 
Förskolans gård är stor och bra men med ett gammalt staket runt om. Staketet är i stort behov av att 
bytas ut. Under årens lopp har hål lappats och lagats i staketet. Nya hål i staketet där barnen kan smita ut 
uppstår med jämna mellanrum. Under 2020 har rektorn för förskolan tagit emot flera 
tillbudsanmälningar där barn antingen klättrat över staketet eller fastnat i det. Personalen går ständigt 
med en oro att något barn ska smita eller göra sig illa i staketet. Ett nytt staket innebär en säkrare 
utemiljö för barnen och vårdnadshavare kan känna sig trygga att lämna sina barn på förskolan. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 

att 300 tkr omfördelas från IV- 10886 Anpassning av för- och grundskola till nytt staket på Lombolo 
förskola. 

Yrkande och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att  bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 127 20-944-600

Kommunkontakt, Inför aktiv porrprevention för barn 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att ändra formuleringen i att-sats tre till ”anses besvarad” istället för ”bordläggs”,  

att anta yttrandet som sitt eget och skicka vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag 2020-08-26 till kommunkontakten från Sofia Heikki. Av förslaget framgår bland 
annat att Kiruna kommun är en av få kommuner som inte uppfört eller arbetar med detta oerhört 
angelägna problem. Detta då ungdomsmottagningen samtidigt ligger vilande då mödravården inte har 
en endaste fast anställd barnmorska, utan lånar ungdomsmottagningen, är ju detta än mer viktigt. På 
internet har barn enkel tillgång till miljontals gratis porrfilmer som ofta innehåller grov sexism, 
rasism, homofobi och våld bland annat så kallat “strypsex”. Enligt forskning innehöll 89.8 % av alla 
scener i den vanliga nätpornografin fysisk aggression. Porrindustrins aggressiva marknadsföring når 
även barn som inte själva söker aktivt efter nätpornografi bland annat genom pop-up-annonser, enkla 
sökord t.ex. “xxx” och länkade filmer. Det är även vanligt att barn exponeras genom att ett annat barn 
visar, det sker ofta i skolan. Enligt Unga Relationer har de flesta 10-åringar idag exponerats för 
nätpornografi och många tittar regelbundet. 

Som kommuninvånare förväntar förslagsställaren sig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra 
platser i kommunens regi där barn vistas ska vara en porrfri zon. För att porrfria zoner ska bli realitet 
är det nödvändigt att kommunen inför aktiv porrprevention genom följande punkter: 
● Inför åldersanpassad regelbunden porrkritisk undervisning och samtal med barn i kommunens
skolor.
● Installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter och wi-fi-nätverk i
verksamheter där kommunen är huvudman.
● Inför porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp nätpornografi varken via kommunens
nätverk, kommunens digitala enheter eller privat teknisk utrustning som till exempel privat smart-
phone på de verksamheter som kommunen är huvudman för där barn vistas.

Hantering av ärendet 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutar 2020-09-21 § 165 således att inhämta yttrande i ärendet 
från kultur- och utbildningsnämnden. 

Föreligger yttrande ”Kommunkontakt, Inför aktiv porrprevention för barn” daterad 2020-10-05 i 
vilken kultur-och utbildningsförvaltningen föreslår följande 

att frågan om en teknisk lösning för att möjliggöra filtrering av pornografiskt material ställs till 
kommunens IT-avdelning, 

att frågan om en porrfri policy alternativt riktlinje för Kiruna kommun utreds vidare, 

att frågan om införandet av porrkritisk undervisning bordläggs då detta redan är reglerat i nationella 
styrdokument för skolan. 
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§ 127 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  ändra formuleringen i att-sats tre till ”anses besvarad” istället för ”bordläggs”,   
 
att anta yttrandet som sitt eget och skicka vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 128 a 20-956-600

Seminarium kvalitetsuppföljning - Analys av måluppfyllelsen i nämndens pedagogiska 
verksamheter 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att anta förvaltningens redovisning och analys avseende resultatuppföljning kultur- och 
utbildningsnämndens pedagogiska verksamheter – läsåret 2019/2020 som sin egen. 

Beskrivning av ärendet  

Föreligger rapport ”Resultatuppföljning kultur- och utbildningsnämndens pedagogiska verksamheter 
- läsåret 2019/2020”, bilaga 1” Prioriterade processer förskolan 2020”, bilaga 2 ”Grundskolans analys
- prioriterade processer 2020” och bilaga 3” Uppföljning trygghet och studiero 2020”, samtliga
daterade 2020-10-22, för vilka kvalitetsutvecklare Caroline Andersson sammanfattar.

Under läsåret 2019/2020 har huvudfokus inom det systematiska kvalitetsarbetet för kultur- och 
utbildningsnämndens pedagogiska verksamheter varit Trygghet och studiero samt Nyanländas 
lärande. Förutom att det i kommunens tidigare systematiska kvalitetsarbete har framkommit behov 
av att utveckla och förbättra nämndens verksamheter inom dessa områden så ligger också 
skolinspektionens förelägganden avseende området trygghet och studiero samt ingången 
överenskommelse med skolverket om utvecklingsinsatser avseende nyanländas lärande till grund för 
prioriteringen. 
Rapport för läsåret 2019/2020 innehåller redovisningar av statistiskt underlag samt kommentarer 
och analyser med utgångspunkt i rektorernas redovisningar av måluppfyllelse och prioriterade 
processer. För området trygghet och studiero ligger också i huvudsak en rapport utifrån 
skolinspektionens skolenkät hösten 2019 samt kommunens egen elevenkät med fokus på trygghet 
och studiero för årskurs 3 till grund.  

Efter redovisningen genomfördes ett dialogseminarium med nämndens ledamöter, 
förvaltningsledningen samt rektorerna för förskolan, grundskolan och grundsärskolan med fokus på 
området trygghet och studiero. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden 

att anta förvaltningens redovisning och analys avseende resultatuppföljning kultur- och 
utbildningsnämndens pedagogiska verksamheter – läsåret 2019/2020 som sin egen. 

Yrkande och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att bifalla förvaltningens förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 128 b     20-956-600 
 
 
Seminarium kvalitetsuppföljning - Prioriterade processer 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in och tydliggöra begreppet värdegrund i  

måldokumentet och redovisa vid nästkommande nämndssammanträde, 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att prioritera områdena trygghet och studiero i  

framtagandet av ny kompetensutvecklingsplan för åren 2021-2023,  
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på insatser inom statsbidraget Likvärdig  

skola 2021 med inriktning på trygghet utanför klassrummet och studiero i  
undervisningen,  

 
att  ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till försteläraruppdrag med utgångspunkt  

i framkomna behov i det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger samma underlag som i § 128 a för vilka Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 
sammanfattar. Efter redovisningen genomfördes ett dialogseminarium med nämndens ledamöter, 
förvaltningsledningen samt rektorerna för förskolan, grundskolan och grundsärskolan med fokus på 
området trygghet och studiero. Vid sammanträdet diskuteras också kultur- och utbildningsnämndens 
måldokument för nämndens pedagogiska verksamheter. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur och utbildningsnämnden  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att prioritera områdena trygghet och studiero i framtagandet av ny 
kompetensutvecklingsplan för åren 2021-2023, 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på insatser inom statsbidraget Likvärdig skola 2021 
med inriktning på trygghet utanför klassrummet och studiero i undervisningen,  
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till försteläraruppdrag med utgångspunkt i 
framkomna behov i det systematiska kvalitetsarbetet,  
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in och tydliggöra begreppet värdegrund i 

måldokumentet och redovisa vid nästkommande nämndssammanträde, 
 
att bifalla förvaltningens förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
 
 
 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-10-22  14 av 26 

 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
§ 128 c    20-956-600 
 
 
Seminarium kvalitetsuppföljning - Aktuella behov och utmaningar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  seminariet för kvalitetsuppföljning har genomförts och informationen som delgivits har 

tagits i beaktande.  
 
Beskrivning av ärendet  
 
Föreligger samma underlag som i § 128 a och § 128 b.  
 
Dialogseminarium med rektorer för förskolan, grundskolan och grundsärskolan genomfördes där 
rektorerna utifrån sin roll som rektor lyft in vilka möjligheter och svårigheter de ser att de skulle 
behöva stöd från kultur- och utbildningsnämnden för en framgångsrik utveckling inom området 
trygghet och studiero. Nämndens ledamöter gavs möjlighet att utifrån sin roll som politiker få den 
information de behöver från verksamheterna avseende förskolornas och skolornas förutsättningar 
för att kunna fatta beslut som stödjer en framgångsrik utveckling inom området. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att seminariet för kvalitetsuppföljning har genomförts och informationen som delgivits har 

tagits i beaktande. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 129    20-533-601 
 
 
Information - Skola Tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2019-05-16 § 58, beslutades det om en process för förändrings-
arbete 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. 
Processen får namnet ”Skola tillsammans”. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 a, att genomföra skolstruktur-
förändringen 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. Årskurs-
indelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 6. Språkcentrum och 9. Nya grundskolan i nya 
centrum som avslutade.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-11 § 86 att lägga till ett tionde delmoment - 
skolgårdar till processen Skola tillsammans. Förvaltningen fick i uppdrag att göra en översyn över 
kommunens skolgårdars upprustningsbehov och att redovisa detta vid arbetsutskottet 2020-09-03.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-11 § 78 om investeringsäskande gällande 
utveckling skolgårdar till budgetberedningen 2021-2023, inväntar beslut från budgetberedningen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-17 § 114 att lägga informationen med 
godkännande till handlingarna.  
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§ 129 fortsättning  
 
 
Vid sammanträdet informerar förvaltningschef Eva Lönnelid och kulturchef/biträdande förvaltningschef 
att det för tillfället mest jobbas med elevströmmar och trafiksäkerhet. En skrivelse har skickats till miljö- 
och byggnadsförvaltningen där kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår olika lösningar för 
trafiksituationen vid korsningen Gruvvägen och Adolf Hedinsvägen. Under vecka 44 kommer det att 
arbetas med en bemanningsplan för den nya skolstrukturen med förhoppningen om att det därefter kan 
verkställas för att börja arbeta ihop de nya arbetslagen och personalgrupperna.  
 
Föreligger beslut Kommunstyrelsen 2020-10-05 § 273 gällande anhållan tilläggsbudgetering av 
driftbudget samt investeringsmedel 2020 för ombyggnad kök Jukkasjärvi skola där kommunstyrelsen 
föreslår 
att kultur- och utbildningsnämnden tilläggsbudgeteras investeringsmedel år 2020 med 4 205 tkr för nytt 
objekt Inköp av moduler till Jukkasjärvi skola  
att kultur- och utbildningsnämnden tilläggsbudgeteras investeringsmedel år 2020 med 200 tkr för nytt 
objekt Åtgärder Jukkasjärvi matsal  
att medel för drift av moduler får tas inom kultur- och utbildningsnämndens egen driftbudgetram 
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att köpa in moduler till Jukkasjärvi skola   
Ordförande Annica Henelund informerar om att kommunfullmäktige 2020-10-19 beslutade enligt 
förslaget men att kultur- och utbildningsnämnden även får tilläggsbudgetering för driften.  
 
Ordförande Annica Henelund informerar om att hon signalerat till rektorerna att de behöver bli mer 
synliga i processen, då det är rektorerna som väckt frågan om situationen som lett till 
skolstrukturbeslutet till politiken. Det kommer också in mycket frågor direkt till ordförande och 
förvaltningschefen.  Vårdnadshavarna vänder sig inte till berörd klasslärare eller till respektive rektor, 
vilket är den naturliga gången i frågor som rör barnens skolsituation. Förvaltningschef Eva Lönnelid 
meddelar att signalerna nått fram och rektorerna står bakom beslutet.  
 
Ordförande Annica Henelund informerar om att gällande investeringsäskande för utveckling skolgårdar 
som kultur- och utbildningsnämnden skickade till budgetberedningen, beslutade kommunfullmäktige 
2020-10-19 att KBAB beviljas medel om 2 mnkr 2021-2023 för lekmiljö skolgårdar. Skriftligt beslut har 
inte inkommit vid sammanträdet.  
 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Lars-Jonas Kemi (SL), Jonas Stålnacke (S), Rune Lans (C),  
Jenny Mäki (V) och Hanna Fredriksson (SJVP). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 130 20-849-606

Delårsrapport 2020, månad 1-8 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ” Delårsrapport Kultur- och utbildningsnämnden månad 1-8 2020” daterad 
2020-09-02, reviderad 2020-09-14. 

Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter innefattar för- och grundskolor, kommunala 
kulturverksamheter, måltidsverksamhet, skoltransporter samt elevhälsa. Delårsrapporten sammanfattar 
delåret under rubrikerna årets händelser, utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse i för- och 
grundskola, ekonomi och framtid. 

Hantering av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-09-17 att anta delårsrapporten som sin egen. 

Nya rutiner för utformandet för rapporter har antagits varför en sammanfattning i delårsrapporten 
ansetts saknats och nu kompletterats med i delårsrapporten för kultur- och utbildningsnämnden månad 
1-8 2020. I samband med att sammanfattningen lades till uppdaterades även prognosen för helåret till
nuvarande prognos om plus minus noll resultat.

Tillagda sammanfattning lyder: 
Nämndens arbete har självklart påverkats av rådande pandemi. Förutom initial sjukfrånvaro har 
kulturen drabbats av inställda arrangemang och program. Nämnden har också vidtagit olika åtgärder för 
en budget i balans.  Arbetet med beslutad skolstruktur har fortsatt planering inför genomförandet. 
Nämnd har tillsammans med rektorer genomfört en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete vilket varit 
en del av den större kompetensatsningen nyanländas lärande. Likaså har arbetet med inflyttning och 
planering av verksamhet i det nya kulturhuset pågått under perioden.  

Yrkande och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 131    20-067-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.   
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar enligt följande: 
 
Inför hösten 2021 finns en oro med anledning av att det väntas stora pensionsavgångar i kultur- och 
utbildningsförvaltningen. Detta kommer medföra ett stort arbete med att rekrytera personal under 
våren 2021. Varje chef har i uppdrag att genomföra ett avslutningssamtal med personerna som 
väntas gå i pension och erbjuda dem att arbeta vidare om de anser att det är möjligt efter 
förutsättningarna och arbetsförhållandena. Personer har rätt att fortsätta arbeta fram till 68 års 
ålder och det finns ett beslut om att efter 67 år ålder kunna erbjudas en bonus om chef/rektor anser 
det motiverat för att behålla personen som personal.  

 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.   
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Hanna Fredriksson (SJVP) och Rune Lans (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 132 20-056-600

Kulturchefen informerar 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande: 

Arbetet med nya kulturhuset går fort framåt. Nu arbetas det med drift- och bemanningsfrågor. Beslut har 
tagits om att kulturhuset ska drivas som ett kommunalt bolag. Tre stycken konstnärer har fått 
skissuppdrag för den konstnärliga gestaltningen som ska utföras på den stora väggen som även kommer 
att synas utifrån torget.  

I simhallen har konstverket Moln över metapontyon monterats ner och ska sättas upp i nya simhallen 
om det är ekonomiskt försvarbart. Wipps mosaikvägg undersöks nu också för att kunna ta ställning till 
vad det kan kosta att montera ner den och upp den igen. När dessa ekonomiska underlag är färdiga 
kommer ett beslut fattas om vad som är möjligt att flytta med till nya simhallen. Efter detta beslut fattas 
det beslut om konst till kunskapsstaden. Dessa fastigheter omfattas av GP2-avtalet som är ett avtal där 
tio fastigheter i nuvarande centrum som ersätts av 8 fastigheter i nya centrum har 21 mnkr att dela på för 
flytt eller uppförande/inköp av ny konst.  

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 133 20-376-600

Ordföranden informerar 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ordföranden Annica Henelund informerar om att hon har träffat vårdnadshavare på Triangelskolan till 
följd av den skrivelse och namninsamling de inlämnat som ordförande informerade om på föregående 
sammanträde. Ordförande har också haft mailkontakt med vårdnadshavare för andra skolor kring frågor 
rörande nya skolstrukturen för Kiruna C. Det vårdnadshavarna inte gjort är att ställa frågorna till berörd 
klasslärare eller till respektive rektor, vilket är den naturliga gången i frågor som rör barnens 
skolsituation.  

Yrkanden och beslut 

Yrkande i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 134 20-058-600

Delgivning av inkomna handlingar 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delgivningen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger en rapport daterad 2020-10-13 över inkomna handlingar 2020-88-26- -2020-10-13. 

Yrkande och beslut 

Yrkande i nämnden  

av Annica Henelund (C) 

att lägga delgivningen till handlingarna. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 135 20-059-602

Anmälan av delegationsbeslut 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delgivningen med beaktande till handlingarna, 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att återuppta samisk integrering på 
Högalidskolan inför kommande läsår.  

Beskrivning av ärendet 

Föreligger en rapport daterad 2020-10-13 över anmälan av delegationsbeslut 2020-08-26-
-2020-10-13.

Ur rapporten lyfts för tydligare delgivning följande delegationsbeslut: 

Aktivitetsstöd våren 2020, daterad 2020-10-13. Föreningarna har fått samma summa som för våren
2019 utbetalt för att täcka upp deltagarbortfall till följd av covid-19. Tre föreningar fick större summa
då de redovisat högre deltagaraktivitet. Delegationsbeslut handläggare. 

KIRUNA KOMMUN, Kultur-och utbildningsnämndens attestreglemente KUN 2020-09-17§ 99, 
daterad 2020-09-23. Rör ersättare för attesterare kulturskolans kostnadsställen och konterare 
Vittangi/Svappavaaras ansvarsområden. Delegationsbeslut förvaltningschef.  

Beslut gällande Ung idé för skateboardramp och inköp av två skateboards, daterad 2020-09-29. 
Beviljade 10 tkr för gratis åkning ungdomar 13-17 år hos skateklubben 30 september-30 december 
2020 samt inköp av två låneskateboards. Delegationsbeslut kulturchef. 

Samisk integrering Högalidskolan, daterad 2020-10-13.  Sammanfattningsvis har avtalet för samisk 
integrerad undervisning på Högalidskolan sagts upp då det inte finns möjlighet att genomföra 
undervisningen på grund av problem med att hitta lärare. Delegationsbeslut förvaltningschef.  

Upphandling leasingfordon till skolskjuts, daterad 2020-10-13. Förvaltningen har behov av att ersätta 
fem gamla fordon med fem nya för att öka effektivitet och säkerhet vad gäller skolskjuts. 
Delegationsbeslut förvaltningschef/skolchef. 

Anhållan om tilläggsbudgetering för driftbudget avseende etablering av moduler på Bergaskolan, 
daterad 2020-09-21. I maj uppdagades skador på Bergaskolan och behov av moduler är nödvändigt, 
varpå anhållan om tilläggsbudgetering gjorts till Kommunstyrelsens arbetsutskott/delegation 
Kommunalråd. Delegationsbeslut ordförande kultur- och utbildningsnämnden.  
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§ 135 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  lägga delgivningen med beaktande till handlingarna,  
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att återuppta samisk integrering på  
  Högalidskolan inför kommande läsår.  
 
Yttrande i Kultur- och utbildningsnämnden Lars-Jonas Kemi (SL), Rune Lans (C), Hanna Fredriksson 
(SJVP) och Jenny Mäki (V).  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 136    20-068-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget att delge till dags dato.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 137    20-069-600 
 
 
Kurser, konferenser, förrättningar m.m. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att godkänna ordförandens deltagande vid Norrbottens kommuners länsträff. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund har medverkat vid Norrbottens kommuners länsträff i förra veckan. 
Träffen genomfördes digitalt och behandlande bland annat kommunernas hantering av Covid-19. 
Ordförande vill att nämnden beslutar om arvode för deltagandet vid träffen kan godkännas. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att godkänna ordförandens deltagande vid Norrbottens kommuners länsträff. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 138    20-955-600 
 
Kommunrevisorernas överläggning med KUN 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  lägga ärendet till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse från kommunrevisorerna ”Grundläggande granskning och ansvarsprövning” 
daterad 2020-10-14 samt bifogade frågeställningar. I skrivelsen framgår att Kiruna kommuns revisorer 
genomför årligen en så kallad ansvarsprövning av samtliga nämnder/styrelser i Kiruna kommun. Ett 
led i granskningen är att träffa samtliga nämnder och dess ledamöter samt deltagande ersättare för 
genomgång av uppdraget och dess genomförande. Utgångspunkten för mötet är bifogade 
frågeställningar som består av dels generella frågeställningar som ställs till samtliga nämnder dels 
specifika frågeställningar för respektive nämnd.  
 
Kommunrevisorerna presenterar sig för nämnden och förklarar upplägget för överläggningen, varefter 
samtliga närvarande får presentera sig och sin funktion. Nämnden besvarar frågeställningarna 
tillsammans med förvaltningen. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  lägga ärendet till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

2020-10-22  kl. 08:30 - 16:15 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 § 122- § 137
                                

C Magnus Gustafsson

C Monica Sundberg

SJVP Hanna Fredriksson  

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

S Kenneth Nilsson    § 128 och § 138 Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,

 i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S Therese Olofsson

V Jenny Mäki

SL Lars-Jonas Kemi     

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson
                  

C Peter Göransson

C Stanislav Kall  IR § 138 

SJVP Bo Ek 

KD Ruth Thylin

FI Frida Kullebjörk
                                    

S Jan Sydberg 
                                    

S Jonas Stålnacke   § 122-§ 127, § 129 - § 137

S Barbro Olofsson

M Elisabeth Andersson  § 122-§ 127, § 129 - § 137

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen 
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