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Beslutande                      Se sidan 2 för närvaroförteckning och votering 
 
Utses att justera  Christine Brännvall (FI) och Edwin Styrberg (M)  
  
Närvarande tjänstemän Förvaltningschef Viktoria Björklund 
   Kulturchef/biträdande förvaltningschef Markus Forsberg 
   Controller Rolf Särkimukka §4 
   Nämndsekreterare Fredrik Lundholm 

 
 
   
 
 
Sekreterare:  Fredrik Lundholm 
 
Ordförande: Emilia Töyrä (S)  
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Justering av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. 

Sammanträdesdatum    2023-01-10 – 2023-01-11 
Datum för anslags uppsättande  
Datum för anslags nedtagande
  

2023-01-10 KUN protokoll
(Signerat, SHA-256 96C240F446EBA6454CDE2F12E7E73DA4AE294076128F8AD08C11330DE5AB0151)

Sida 1 av 12



Justering genom digital signering 
 

Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2023-01-10—2023-01-11 

Sida 
2 av 11 

 

 

 

 
 
  

NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA

KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

2023-01-10 kl. 08:15-2023-01-11 kl 16.00 JA NEJ JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

S Emilia Töyrä

S Roger Mikko
                                

S Hanna Rannerud Närvä

V Jenny Mäki

SL Per-Olof Nutti

FI Christine Brännvall 

KD Niklas Sarri 

M Ann-Helen Dalhägg

C Annica Henelund

ERSÄTTARE

S Egil Sturk

S Ida-Maria Svonni

S Katarina Wedegren 

V Charlotta Rosengren

SL Marie Enoksson
                                    

FI Emma Taube   
                                    

KD Gudrun Hofling

M Edwin Styrberg

SJVP Martti Kivimäki 

I §1

UTFALL:

IR §§7-8

IR §§1-8

IR §§1-6

I §7-8

IR §§7-8

IR §§7-8

I §1-6

I

I

I

I §§1-6

I

I

KUN

§ § § 

I §§1-6

KUN KUN

I = närvarande,      
R = 
röstberättigad 
ersättare

2023-01-10 KUN protokoll
(Signerat, SHA-256 96C240F446EBA6454CDE2F12E7E73DA4AE294076128F8AD08C11330DE5AB0151)

Sida 2 av 12



Justering genom digital signering 
 

Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2023-01-10—2023-01-11 

Sida 
3 av 11 

 

 

 
 
§ 1 22-1300-600 
 
Dagordning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att punkt 3, ”Val av ledamot till Tornedalsteaterns styrelse” stryks från dagordningen, 
 
att punkterna ”Val till kommunala handikapprådet” samt ”Val till kommunala 

pensionärsrådet” läggs till dagordningen som punkt 3 och 4 före punkten ”Driftbudget 
2023” och att lägga ”Val av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott” samt ”Val av 
kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott” efter punkten ”Kulturchefen informerar” 
samt i övrigt anpassa ordningen av övriga punkter, 

 
att i övrigt fastställa dagordningen.   
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ärendelistan enligt kallelse till sammanträdet: 

 

Kun 
nr Ärenden Ärendenr 

1 Val av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 22-1297-600 

2 Val av kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 22-1298-600 

3 Val av ledamot till Tornedalsteaterns styrelse 22-1299-600 

4 Driftbudget 2023 22-813-606 

5 Förvaltningschefen informerar 23-24-600 

6 Kulturchefen informerar 22-25-600 

7 Politikerutbildning - kultur och utbildning - 

8 Politikerutbildning - beredningsprocesser    
  

- 
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§ 2 23-34-600 
 
Val av ledamot i kommunala handikapprådet 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att till kommunala handikapprådet utse följande ledamot och ersättare: 
 
 ledamot  Christine Brännvall (FI)  
 ersättare  Roger Mikko (S) 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden enligt beslut från kommunfullmäktige utse en ledamot och en ersättare 
till kommunala handikapprådet. Ledamoten ska enligt rådets reglemente vara nämndens ordförande 
eller vice ordförande. 
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§ 3 23-34-600 
 
 
Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att till kommunala pensionärsrådet utse följande ledamot och ersättare: 
 
 ledamot  Emilia Töyrä (S)  
 ersättare  Jenny Mäki (V) 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från kommunfullmäktige utse en ledamot och en 
ersättare till kommunala pensionärsrådet. Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens 
styrelser och nämnder. 
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§ 4 22-813-606 
 
Driftbudget 2023  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att ärendet återremitteras till förvaltningen för att behandlas under Kultur- och 

utbildningsnämndens sammanträde 2023-02-09, 
 
att  uppdra kultur- och utbildningsförvaltningen att återkomma med ett utvecklat beslutsunderlag 

inför Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-02-09.  
 

I beslutsunderlaget ska följande ingå: 
 De två alternativa scenarierna gällande minskning av förskolekoefficienterna ska utvecklas till 

fullständiga scenarier.  
 Koefficientförändringarnas konsekvenser för antalet barn per pedagog och dess konsekvenser 

för bidrag till fristående och statlig verksamhet ska klargöras. 
 Underlaget ska också innefatta en redovisning av barngruppernas storlek i Kiruna samt 

jämförelser med andra jämförbara kommuner.  
 Statistik om barn- och elevantal per enhet i Kiruna och i jämförbara kommuner 
 Statistik om ungdomsverksamhet och öppen förskola. 
 En beskrivning av svårigheten att bedriva kvalitativ utbildning vid små enheter. 
 Senaste utförda analys av konsekvenserna av att lägga ner Svappavaara skola. 
 Underlaget ska även klargöra vilka av de föreslagna budgetminskningarna som av olika skäl 

inte går att verkställa direkt samt vilka av minskningarna vars möjlighet att verkställa i sin tur 
är beroende av en förändring i en annan post.  

 Klargörande om vilka punkter som innebär nedläggning och vilka som innebär neddragningar. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram för år 2023 fastställs av Kommunfullmäktige den 
2022-06-07--08. Budgetramarna baseras på de antaganden som angavs i beräkningsunderlaget för 
budget 2023–2026. Kultur- och utbildningsnämnden har en teknisk ram om 508 527 tkr tillsammans 
med beslutade prioriteringar om 50 800 tkr är nämndens budget för 2023 totalt 559 327 tkr. 
 
Enligt prislappsbudgeteringsmodellen ska varje nämnd klara av att utföra sin verksamhet till ett 
genomsnittligt pris och en genomsnittlig kvalitet. Det är det som de tekniska ramarna ska räcka till. 
Modellen tar hänsyn till volymökningar och minskningar i de tekniska ramarna. Ökade ambitioner är 
däremot inte medräknade i de tekniska ramarna. Det är upp till politiken att fatta beslut om dessa 
prioriteringar. År 2023 är tillskottet 50 mnkr utöver den tekniska ramen enligt beslut från 
Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges målsättning är att minska driftbudgetramen under planperioden 2022–2025 med 
21 mnkr, denna minskning ska ske med 5 mnkr årligen. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden 2022-01-10 har nämnden tagit del av 
underlaget ”Inriktning för arbetet med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2023”.  
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§ 4 fortsättning 
 
Tidigare hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2022-06-16 § 80 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i  
uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 med förslag till  
inriktningsbeslut för arbetet med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget år 2023. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-09-01 § 51 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 ge en  
sammanställning över de utökade kostnaderna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 87 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 redovisa en  
sammanställning över de utökade kostnaderna och att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag  
att påbörja en nyckeltalsanalys som kan förklara varför skolorna i Kiruna kommun har högre kostnader  
än vad referenskostnaderna i prislappsbudgeteringsmodellen medger. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden § 104 2022-09-15 § 104 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag om åtgärder och anpassningar för att klara de  
utökade kostnaderna för 2023. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-10-13 § 62 beslutar att lägga dagens information  
med beaktande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-10-13 § 104 beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att den 31 januari 2023 betala ut en tolftedel av 80 procent av Bidrag till  
fristående alternativ och Sameskolan år 2022 enligt KUN 2021-12-16, att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att den 28 februari 2023 betala ut en  tolftedel av 80 procent av Bidrag till  
fristående alternativ och Sameskolan år 2022 enligt KUN 2021-12-16 och att lägga dagens information  
med beaktande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2022-11-17 § 148 beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-15 ta fram exakta förutsättningar för 
driftbudget 2023 samt förslag om åtgärder för en budget i balans år 2023. 
  
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-12-01 § 74 beslutar att ärendet föredras på kultur-  
och utbildningsnämnden 2022-12-15. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-12-01 § 126 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till KUN 2022-12-15 ta fram aktuell statistik för förskola  
nattis och att ärendet föredras på kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-15. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-15 §155 beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att i samråd med det avgående och tillträdande presidiet arbeta vidare med ett underlag för 
driftbudget 2023 samt att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med det 
tillträdande presidiet kalla till en extra kultur- och utbildningsnämnd i januari.  
 
Yttranden i nämnden av Roger Mikko (S), Jenny Mäki (V), Annica Henelund (C), Christine Brännvall 
(FI), Per-Olof Nutti (SL), Ann-Helen Dalhägg (S), Emma Taube (FI) 
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§ 5         23-023-600 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att  lägga informationen till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde tagit del av förvaltningschefens 
information. Nämnden informeras också särskilt om delegationsbeslutet ”Beslut om 
förstärkande insatser vid Nya Raketskolans mellanstadium” (dnr 23-27-606). 
 
Grundskoleverksamheten i Kiruna kommun präglas generellt sett av engagemang och kompetens i väl 
fungerande verksamheter. De flesta grundskolor har generellt hög behörighet men kvaliteten är inte 
likvärdig i utbildningen i kommunen. Vi har en generell lärar- och förskollärarbrist och korta och lite 
längre vikariat är mycket svåra att besätta. Vårt resursteam räcker inte till då det inte täcker in byarna. 
Vid sjukdom och frånfälle måste ordinarie personal täcka vakans. Vi har också en sjunkande trend kring 
behörighet och kompetens. 
 
Kommunen har flera särskilt svårrekryterade enheter 

• Abisko 
• Vittangi 
• Jukkasjärvi förskola och skola 
• Nya Raketskolans mellanstadium 

 
Tre förskolor saknar helt förskollärare och behörigheten för förskollärare är totalt sett 40%. 
En enhet som sticker ut positivt är Karesuando skola som har högst behörighet i kommunen och även 
hög måluppfyllelse. 
 
Nya raketskolans enhetet med årskurserna 4-6 har gått igenom en extremt turbulent höst.  Elevers 
trygghet och studiero, personals arbetsro, oro från vårdnadshavare och annan personal på skolan 
Har varit utvecklingsområdena. Problemen på skolan har lett till negativ uppmärksamhet svår 
rekrytering och bidragit till olikvärdig utbildning i kommunen. Behoven på kort och lång sikt är arbete 
med rutiner och struktur, kvalitet i undervisningen. Nuläget i bemanningen är att samtliga tjänster är 
besatta under januari. Förvaltningen har tagit beslut om flera förstärkande stödinsatser: Rekrytering av 
fler stödresurser till skolan i form av tillfällig förflyttning av en pedagog med lönetillägg, rekrytering av 
förstelärare, en handlingsplan arbetsmiljö, kompetensutveckling, en lönesatsning. Elevhälsoförstärkning 
sker också med skolpsykolog 60%, kurator 75%, specialpedagogisk kompetens 50% (kommunlektor) 
samt utökad närvaro av skolsköterska. Nya raketskolan 4-6 kommer också att få delta i den statliga 
satsningen ”Samverkan för bästa skola” där fokus är skolutveckling, stabil organisation för lärande, 
samverkan och delaktighet, undervisningens kvalitet och arbetsmiljö för elever och personal. 
 
 
Yttranden i nämnden av Charlotta Rosengren (V), Emilia Töyrä (S), Roger Mikko (S) 
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§ 6         23-25-600 
  
Kulturchefen informerar  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att  lägga informationen till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Markus Forsberg föredrar för aktuella händelser inom kulturens område och beskriver arbetet som 
kommer att bedrivas i kulturutskottet under kommande månader. 
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§ 7 22-1297-600 
 
Val av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott utse följande ledamöter och ersättare: 
 
 ordförande  Emilia Töyrä (S)  
 vice ordförande Christine Brännvall (FI) 
 ledamot  Gudrun Hofling (KD) 
 
 ersättare  Hanna Rannerud Närvä (S) 
 ersättare  Jenny Mäki (V) 
 ersättare  Annica Henelund (C)  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Enligt kultur- och utbildningsnämndens reglemente ska det inom kultur- och utbildningsnämnden 
finnas två utskott, ett arbetsutskott och ett kulturutskott. Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och 
tre ersättare. Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs av kultur- och utbildningsnämnden bland 
nämndens ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden. Kultur- och 
utbildningsnämnden väljer bland arbetsutskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande i 
utskottet för den tid fullmäktige bestämmer. 
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§ 8    22-1298-600 
 
 
Val av kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att till kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott utse följande ledamöter och ersättare: 
 
 ordförande  Per-Olof Nutti (SL)  
 vice ordförande Emilia Töyrä (S) 
 ledamot  Jenny Mäki (V) 
 ledamot  Annica Henelund (C) 
 ledamot  Edwin Styrberg (M) 
 
 ersättare  Ida-Maria Svonni (S) 
 ersättare  Egil Sturk (S) 
 ersättare  Emma Taube (FI) 
 ersättare  Martti Kivimäki (SJVP) 
 ersättare  Gudrun Hofling (KD) 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Enligt kultur- och utbildningsnämndens reglemente ska det inom kultur- och utbildningsnämnden 
finnas två utskott, ett arbetsutskott och ett kulturutskott. Kulturutskottet ska bestå av fem ledamöter och 
fem ersättare. Ledamöter och ersättare i kulturutskottet väljs av kultur- och utbildningsnämnden bland 
nämndens ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden. Kultur- och utbildnings-
nämnden väljer bland kulturutskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande i utskottet för 
den tid fullmäktige bestämmer, varav en ska vara ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. 
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Plats och tid  Scandic hotell, Kiruna 
2023-01-10, kl. 08:15 -- 2023-01-11 16:00  


 
Beslutande                      Se sidan 2 för närvaroförteckning och votering 
 
Utses att justera  Christine Brännvall (FI) och Edwin Styrberg (M)  
  
Närvarande tjänstemän Förvaltningschef Viktoria Björklund 
   Kulturchef/biträdande förvaltningschef Markus Forsberg 
   Controller Rolf Särkimukka §4 
   Nämndsekreterare Fredrik Lundholm 


 
 
   
 
 
Sekreterare:  Fredrik Lundholm 
 
Ordförande: Emilia Töyrä (S)  
   
Justeras av:  Christine Brännvall (FI) och Edwin Styrberg (M) 


 
 
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Justering av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum för anslags uppsättande  
Datum för anslags nedtagande
  







Justering genom digital signering 
 


Utdragsbestyrkande 


KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2023-01-10—2023-01-11 


Sida 
2 av 11 


 


 


 


 
 
  


NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA


KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN


2023-01-10 kl. 08:15-2023-01-11 kl 16.00 JA NEJ JA NEJ JA NEJ


LEDAMÖTER


S Emilia Töyrä


S Roger Mikko
                                


S Hanna Rannerud Närvä


V Jenny Mäki


SL Per-Olof Nutti


FI Christine Brännvall 


KD Niklas Sarri 


M Ann-Helen Dalhägg


C Annica Henelund


ERSÄTTARE


S Egil Sturk


S Ida-Maria Svonni


S Katarina Wedegren 


V Charlotta Rosengren


SL Marie Enoksson
                                    


FI Emma Taube   
                                    


KD Gudrun Hofling


M Edwin Styrberg


SJVP Martti Kivimäki 
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§ 1 22-1300-600 
 
Dagordning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att punkt 3, ”Val av ledamot till Tornedalsteaterns styrelse” stryks från dagordningen, 
 
att punkterna ”Val till kommunala handikapprådet” samt ”Val till kommunala 


pensionärsrådet” läggs till dagordningen som punkt 3 och 4 före punkten ”Driftbudget 
2023” och att lägga ”Val av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott” samt ”Val av 
kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott” efter punkten ”Kulturchefen informerar” 
samt i övrigt anpassa ordningen av övriga punkter, 


 
att i övrigt fastställa dagordningen.   
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ärendelistan enligt kallelse till sammanträdet: 


 


Kun 
nr Ärenden Ärendenr 


1 Val av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 22-1297-600 


2 Val av kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 22-1298-600 


3 Val av ledamot till Tornedalsteaterns styrelse 22-1299-600 


4 Driftbudget 2023 22-813-606 


5 Förvaltningschefen informerar 23-24-600 


6 Kulturchefen informerar 22-25-600 


7 Politikerutbildning - kultur och utbildning - 


8 Politikerutbildning - beredningsprocesser    
  


- 
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§ 2 23-34-600 
 
Val av ledamot i kommunala handikapprådet 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att till kommunala handikapprådet utse följande ledamot och ersättare: 
 
 ledamot  Christine Brännvall (FI)  
 ersättare  Roger Mikko (S) 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden enligt beslut från kommunfullmäktige utse en ledamot och en ersättare 
till kommunala handikapprådet. Ledamoten ska enligt rådets reglemente vara nämndens ordförande 
eller vice ordförande. 
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§ 3 23-34-600 
 
 
Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att till kommunala pensionärsrådet utse följande ledamot och ersättare: 
 
 ledamot  Emilia Töyrä (S)  
 ersättare  Jenny Mäki (V) 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från kommunfullmäktige utse en ledamot och en 
ersättare till kommunala pensionärsrådet. Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens 
styrelser och nämnder. 
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§ 4 22-813-606 
 
Driftbudget 2023  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att ärendet återremitteras till förvaltningen för att behandlas under Kultur- och 


utbildningsnämndens sammanträde 2023-02-09, 
 
att  uppdra kultur- och utbildningsförvaltningen att återkomma med ett utvecklat beslutsunderlag 


inför Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-02-09.  
 


I beslutsunderlaget ska följande ingå: 
 De två alternativa scenarierna gällande minskning av förskolekoefficienterna ska utvecklas till 


fullständiga scenarier.  
 Koefficientförändringarnas konsekvenser för antalet barn per pedagog och dess konsekvenser 


för bidrag till fristående och statlig verksamhet ska klargöras. 
 Underlaget ska också innefatta en redovisning av barngruppernas storlek i Kiruna samt 


jämförelser med andra jämförbara kommuner.  
 Statistik om barn- och elevantal per enhet i Kiruna och i jämförbara kommuner 
 Statistik om ungdomsverksamhet och öppen förskola. 
 En beskrivning av svårigheten att bedriva kvalitativ utbildning vid små enheter. 
 Senaste utförda analys av konsekvenserna av att lägga ner Svappavaara skola. 
 Underlaget ska även klargöra vilka av de föreslagna budgetminskningarna som av olika skäl 


inte går att verkställa direkt samt vilka av minskningarna vars möjlighet att verkställa i sin tur 
är beroende av en förändring i en annan post.  


 Klargörande om vilka punkter som innebär nedläggning och vilka som innebär neddragningar. 


 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram för år 2023 fastställs av Kommunfullmäktige den 
2022-06-07--08. Budgetramarna baseras på de antaganden som angavs i beräkningsunderlaget för 
budget 2023–2026. Kultur- och utbildningsnämnden har en teknisk ram om 508 527 tkr tillsammans 
med beslutade prioriteringar om 50 800 tkr är nämndens budget för 2023 totalt 559 327 tkr. 
 
Enligt prislappsbudgeteringsmodellen ska varje nämnd klara av att utföra sin verksamhet till ett 
genomsnittligt pris och en genomsnittlig kvalitet. Det är det som de tekniska ramarna ska räcka till. 
Modellen tar hänsyn till volymökningar och minskningar i de tekniska ramarna. Ökade ambitioner är 
däremot inte medräknade i de tekniska ramarna. Det är upp till politiken att fatta beslut om dessa 
prioriteringar. År 2023 är tillskottet 50 mnkr utöver den tekniska ramen enligt beslut från 
Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges målsättning är att minska driftbudgetramen under planperioden 2022–2025 med 
21 mnkr, denna minskning ska ske med 5 mnkr årligen. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden 2022-01-10 har nämnden tagit del av 
underlaget ”Inriktning för arbetet med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2023”.  
 
 
 
 
 
 
 







Justering genom digital signering 
 


Utdragsbestyrkande 


KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2023-01-10—2023-01-11 


Sida 
7 av 11 


 


 


 
§ 4 fortsättning 
 
Tidigare hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2022-06-16 § 80 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i  
uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 med förslag till  
inriktningsbeslut för arbetet med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget år 2023. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-09-01 § 51 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 ge en  
sammanställning över de utökade kostnaderna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 87 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 redovisa en  
sammanställning över de utökade kostnaderna och att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag  
att påbörja en nyckeltalsanalys som kan förklara varför skolorna i Kiruna kommun har högre kostnader  
än vad referenskostnaderna i prislappsbudgeteringsmodellen medger. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden § 104 2022-09-15 § 104 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag om åtgärder och anpassningar för att klara de  
utökade kostnaderna för 2023. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-10-13 § 62 beslutar att lägga dagens information  
med beaktande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-10-13 § 104 beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att den 31 januari 2023 betala ut en tolftedel av 80 procent av Bidrag till  
fristående alternativ och Sameskolan år 2022 enligt KUN 2021-12-16, att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att den 28 februari 2023 betala ut en  tolftedel av 80 procent av Bidrag till  
fristående alternativ och Sameskolan år 2022 enligt KUN 2021-12-16 och att lägga dagens information  
med beaktande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2022-11-17 § 148 beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-15 ta fram exakta förutsättningar för 
driftbudget 2023 samt förslag om åtgärder för en budget i balans år 2023. 
  
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-12-01 § 74 beslutar att ärendet föredras på kultur-  
och utbildningsnämnden 2022-12-15. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-12-01 § 126 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till KUN 2022-12-15 ta fram aktuell statistik för förskola  
nattis och att ärendet föredras på kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-15. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-15 §155 beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att i samråd med det avgående och tillträdande presidiet arbeta vidare med ett underlag för 
driftbudget 2023 samt att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med det 
tillträdande presidiet kalla till en extra kultur- och utbildningsnämnd i januari.  
 
Yttranden i nämnden av Roger Mikko (S), Jenny Mäki (V), Annica Henelund (C), Christine Brännvall 
(FI), Per-Olof Nutti (SL), Ann-Helen Dalhägg (S), Emma Taube (FI) 
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§ 5         23-023-600 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att  lägga informationen till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde tagit del av förvaltningschefens 
information. Nämnden informeras också särskilt om delegationsbeslutet ”Beslut om 
förstärkande insatser vid Nya Raketskolans mellanstadium” (dnr 23-27-606). 
 
Grundskoleverksamheten i Kiruna kommun präglas generellt sett av engagemang och kompetens i väl 
fungerande verksamheter. De flesta grundskolor har generellt hög behörighet men kvaliteten är inte 
likvärdig i utbildningen i kommunen. Vi har en generell lärar- och förskollärarbrist och korta och lite 
längre vikariat är mycket svåra att besätta. Vårt resursteam räcker inte till då det inte täcker in byarna. 
Vid sjukdom och frånfälle måste ordinarie personal täcka vakans. Vi har också en sjunkande trend kring 
behörighet och kompetens. 
 
Kommunen har flera särskilt svårrekryterade enheter 


• Abisko 
• Vittangi 
• Jukkasjärvi förskola och skola 
• Nya Raketskolans mellanstadium 


 
Tre förskolor saknar helt förskollärare och behörigheten för förskollärare är totalt sett 40%. 
En enhet som sticker ut positivt är Karesuando skola som har högst behörighet i kommunen och även 
hög måluppfyllelse. 
 
Nya raketskolans enhetet med årskurserna 4-6 har gått igenom en extremt turbulent höst.  Elevers 
trygghet och studiero, personals arbetsro, oro från vårdnadshavare och annan personal på skolan 
Har varit utvecklingsområdena. Problemen på skolan har lett till negativ uppmärksamhet svår 
rekrytering och bidragit till olikvärdig utbildning i kommunen. Behoven på kort och lång sikt är arbete 
med rutiner och struktur, kvalitet i undervisningen. Nuläget i bemanningen är att samtliga tjänster är 
besatta under januari. Förvaltningen har tagit beslut om flera förstärkande stödinsatser: Rekrytering av 
fler stödresurser till skolan i form av tillfällig förflyttning av en pedagog med lönetillägg, rekrytering av 
förstelärare, en handlingsplan arbetsmiljö, kompetensutveckling, en lönesatsning. Elevhälsoförstärkning 
sker också med skolpsykolog 60%, kurator 75%, specialpedagogisk kompetens 50% (kommunlektor) 
samt utökad närvaro av skolsköterska. Nya raketskolan 4-6 kommer också att få delta i den statliga 
satsningen ”Samverkan för bästa skola” där fokus är skolutveckling, stabil organisation för lärande, 
samverkan och delaktighet, undervisningens kvalitet och arbetsmiljö för elever och personal. 
 
 
Yttranden i nämnden av Charlotta Rosengren (V), Emilia Töyrä (S), Roger Mikko (S) 
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§ 6         23-25-600 
  
Kulturchefen informerar  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att  lägga informationen till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Markus Forsberg föredrar för aktuella händelser inom kulturens område och beskriver arbetet som 
kommer att bedrivas i kulturutskottet under kommande månader. 
 
 
  







Justering genom digital signering 
 


Utdragsbestyrkande 


KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2023-01-10—2023-01-11 


Sida 
10 av 11 


 


 


 
 
§ 7 22-1297-600 
 
Val av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott utse följande ledamöter och ersättare: 
 
 ordförande  Emilia Töyrä (S)  
 vice ordförande Christine Brännvall (FI) 
 ledamot  Gudrun Hofling (KD) 
 
 ersättare  Hanna Rannerud Närvä (S) 
 ersättare  Jenny Mäki (V) 
 ersättare  Annica Henelund (C)  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Enligt kultur- och utbildningsnämndens reglemente ska det inom kultur- och utbildningsnämnden 
finnas två utskott, ett arbetsutskott och ett kulturutskott. Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och 
tre ersättare. Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs av kultur- och utbildningsnämnden bland 
nämndens ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden. Kultur- och 
utbildningsnämnden väljer bland arbetsutskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande i 
utskottet för den tid fullmäktige bestämmer. 
 
 
  







Justering genom digital signering 
 


Utdragsbestyrkande 


KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2023-01-10—2023-01-11 
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11 av 11 


 


 


 
 
§ 8    22-1298-600 
 
 
Val av kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att till kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott utse följande ledamöter och ersättare: 
 
 ordförande  Per-Olof Nutti (SL)  
 vice ordförande Emilia Töyrä (S) 
 ledamot  Jenny Mäki (V) 
 ledamot  Annica Henelund (C) 
 ledamot  Edwin Styrberg (M) 
 
 ersättare  Ida-Maria Svonni (S) 
 ersättare  Egil Sturk (S) 
 ersättare  Emma Taube (FI) 
 ersättare  Martti Kivimäki (SJVP) 
 ersättare  Gudrun Hofling (KD) 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Enligt kultur- och utbildningsnämndens reglemente ska det inom kultur- och utbildningsnämnden 
finnas två utskott, ett arbetsutskott och ett kulturutskott. Kulturutskottet ska bestå av fem ledamöter och 
fem ersättare. Ledamöter och ersättare i kulturutskottet väljs av kultur- och utbildningsnämnden bland 
nämndens ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden. Kultur- och utbildnings-
nämnden väljer bland kulturutskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande i utskottet för 
den tid fullmäktige bestämmer, varav en ska vara ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. 
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