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§ 68 21-001-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 
att  punkt 3 blir 3 a-e, 
 
att lägga till punkt 6 c ”Äskande investeringsmedel Bergkristallens förskola”, 
 
att  punkt 8 blir 8 a och 8 b, 
 
att punkt 14 ”Rapport Allmänkultur” utgår, 
 
att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
1.  Ekonomisk rapport per maj 2021 
2.  Driftbudget 2022 
3. Tilläggsbelopp ht 2021 extraordinära stödåtgärder 
4. Tilläggsbelopp vt 2021 modersmål till fristående alternativ och Sameskolan 
 a) Thoren Framtid Vargen 
 b) Thoren Framtid Vita vidderna 
5. Överklagan förvaltningsrätten Luleå 
6. Revidering av nämndens investeringsbudget för 2021 
 a) Stolar till Luossavaaraskolans matsal 
 b) Äskande investeringsmedel Bolagsförskola 
7. Måltidsdeklaration 
8. Mål och verksamhetsplan 2021/2022 
9. Rutiner för hantering av sammanträden med deltagare på distans 
10.  Aktivitetsstöd vårterminen 2021 
11. Uppföljning - kompetensutveckling 
12.  Personalbokslut frisk- och ohälsotal 
13.  Språkcentrum/Nyanländas lärande 
14.  Allmänkultur 
15.  Skola tillsammans 
16. Förvaltningschefen informerar 
17. Kulturchefen informerar 
18. Ordförande informerar 
19. Delgivning av inkomna handlingar 
20. Anmälan av delegationsbeslut 
21. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
22. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
 
Punkt 14 utgår då rapporten ej kunnat färdigställas på grund av oförutsedda omständigheter.   
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§ 68 fortsättning 
 
 

Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  punkt 3 blir 3 a-e, 
 
att lägga till punkt 6 c ”Äskande investeringsmedel Bergkristallens förskola”, 
 
att  punkt 8 blir 8 a och 8 b, 
 
att punkt 14 ”Rapport Allmänkultur” utgår, 
 
att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.  
_______  
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§ 69 20-900-606 
 
 
Ekonomisk rapport per maj 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att om några större avvikelser uppdagas  
 under sommaren omgående kontakta presidiet, 
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Ekonomisk rapport kultur- och utbildningsförvaltningen jan-maj 2021” daterad 2021-05-31, 
vilken controller Rolf Särkimukka föredrar, sammanfattningsvis: 
 

Resultat- Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Prog. avv.   Utfall 

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

Intäkter -17 026   -16 128   898   -42 935       -17 934 

Personal 152 761  149 060  -3 701  363 824   
 150 694 

Lokal o anl 7 274  7 245  -29  13 343   
 3 087 

Material o tj. 28 733  30 434  1 702  66 576   
 28 641 

Nettokost. 171 742   170 611   -1 130   405 678 *     164 488 

*Helårsbudgeten uppgår till 554 160 tkr inkl frist.alt, Samesk, intenhyra, kap tj och lönerev 21. 

Verksam- heter 
(tkr) 

Utfall 
perioden 

  Budget 
perioden 

  Avvikelse 
perioden 

  Budget 
helår 

  Prog. avv. 
Helår 

  Utfall 
per.fg.år           

Gem. verks. 26 178   31 536   5 357   72 562       23 465 

För- o gr.sk. 108 146  101 569  -6 576  249 312    107 628 

Måltidsverks. 23 247  22 499  -749  53 983    22 114 

Interkom.ers. -788  -625  163  -1 500    -725 

Kultur 14 959  15 633  674  31 322     12 004 

Nettokost. 171 742   170 612   -1 131 * 405 678       164 486 
*Avvikelsen mot budgeten uppgår till 4,9 promille för perioden (1 131 tkr / 230 810 tkr).   

 
 I den ekonomiska rapporten för april 2021 ingår inte:  
● Budget (66 251 tkr år 2021) och utfall för fristående alternativ och Sameskolan år 2021 

● Budget (75 447 tkr år 2021) och utfall för internhyra och kapitaltjänstkostnader 2021 

● Budget (5 999 tkr år 2021) och utfall lönerevision 2021 

 
Kulturen visar på ett lägre utifall än budget, vilket kan härledas till att mycket kulturellverksamhet inte 
kunnat genomföras till följd av covid-19.  
 
Grundsärskolan har en förändrad elevsammansättning vilket resulterar i högre kostnader. Språkcentrum 
har externa medel och färre elever än tidigare vilket ger ett positivt utfall i budgeten.  
 
Angående extraordinära stödåtgärder så har nu tekniska förutsättningar getts till handläggaren för att 
bättre kunna följa upp så att kostnader hamnar på rätt ställe. I nuläget är det bokfört 7 mnkr men ca 6 
mnkr finns inlagt i budgeten. 
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§ 69 fortsättning 
 
 
För skolmåltider är det förskoleköken som dras med underskott om 766 tkr. De har tilldelats en 
förändrad budget och förutsättningar, här krävs en vidare analys för att följa upp och åtgärda. 
 
Gällande för- och grund skolor för perioden är det grundskolornas grundbemanning som avviker från 
budget, då främst för verksamheterna i de mindre skolorna som i byarna. Karesuando visar något 
bättre resultat än tidigare år då de fått tillskott om 17 elever från Tulinkisuando friskola som lagt ner. I 
Vittangi arbetas det med åtgärder för problem med ventilation för att kunna omorganisera 
verksamheten bättre. Även Nya Raketskolan 7-9 avviker med 700 tkr, avvikelserna följs upp. Det finns 
en svårighet att hålla budget för de små verksamheterna, SCB statistik jämförs mot skolor med 200 - 
400 elever, endast två skolor i Kiruna kan mäta sig mot detta. För skolor med mindre än 100 elever 
finns det stora svårigheter att anpassa sig efter resursfördelningssystemet.  
 
För investeringar har det förbrukats 9 % av budgeten. Den äldsta investering för kultur- och 
utbildningsnämnden gäller Triangelskolans Anpassningar och har varit beslutad sedan 2014.  
Kostnadsstället ”Anpassningar verksamheter” visar ett utfall på 2 mnkr av 10 mnkr. Alla årets beslut 
är ej inlagda ännu, vilket kan hänvisas till att tar tid att införskaffa ett IV-nummer 
(investeringsnummer). Just nu finns inga signaler på att investeringsmedlen inte räcker. Det finns 
behov ute i verksamheterna (tillexempel nätverk till Vittangiskola för att klara internetkraven för 
nationella prov i årskurs 6 och möbler till Högalidskolan bland annat), en översyn skulle behöva göras 
för att se vad som ska prioriteras och kan genomföras. För investeringen till Nytt Bibliotek som 
uppgår till 3 mnkr kom det till kännedom att flyttkostnaderna från gamla till nya biblioteket inte 
ligger inom denna, vilket kommer behöva lösas och följas upp.  
 
Ordförande påtalar att en helårsprognos saknas vilket gör det svårt för politiken att vidta eventuella 
åtgärder. Controller och förvaltningschef svarar att just nu finns inta alla prognoser inkomna och till 
hösten förändras skolstrukturen vilket kommer medföra nya verksamheter som inte går att jämföra 
mot de gamla. Men just nu ser prognosen ut att gå mot ett plus minus noll, det finns några underskott 
i vissa verksamheter som vägs upp av överskott på andra verksamheter.  I september görs avstämning 
för barn och elever och avstämning personal med lönerevision bör då vara inlagd i budgeten vilket gör 
att en tydligare prognos kan göras.  
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 69 och kultur- och utbildnings-
nämndens kulturutskott 2021-05-27 § 45 beslutar båda att kultur- och utbildnings-förvaltningen får i 
uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 återkomma med skriftligt underlag, då 
inget underlag föreligger till sammanträdet. 
  
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C)  
 
att att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att om några större avvikelser uppdagas  
 under sommaren omgående kontakta presidiet, 
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 70 21-178-606 
 
 
Driftbudget 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att anta föreliggande inriktningsförslag för arbetet med kultur och utbildningsnämndens  
 internbudget år 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram för år 2022 kommer fastställas av 
Kommunfullmäktige den 2021-06-07--08. Ramarna baseras på SKR:s framtagna prislapps-
budgeteringsmodell som utgår från prislapparna i kostnadsutjämningen. Det vill säga det 
verksamheterna genererar i den kommunala utjämningen kommer utgöra underlag för budgetramar, 
så kallade tekniska budgetramar. Utöver de tekniska budgetramarna kommer Kommunfullmäktige 
besluta om politiska prioriteringar som tillskott till de tekniska ramarna. 
 
Enligt prislappsbudgeteringsmodell 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. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens tekniska ram år 2022 plus politiska prioriteringar enligt 
prislappsbudgeteringsmodellen är 21 mnkr mindre än Kultur- och utbildningsnämndens tilldelade 
budgetram för år 2021. 
 
Kommunfullmäktiges målsättning den 2021-06-07--08 för kultur- och utbildningsnämnden antas 
således att bli att minska driftbudgetramen under planperioden 2022 - 2025 med 21 mnkr. 
Kommunfullmäktiges målsättning den 2021-06-07--08 för kultur- och utbildningsnämnden antas 
således att bli att minska driftbudgetramen år 2022 med 5 mnkr. 
 
Behandling av ärendet 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2021-04-22 § 49 att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt ta fram ett underlag till kultur- och 
utbildningsnämnden för driftbudget 2022. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-05-27 § 46 föreligger skrivelsen ”Inriktning för 
arbetet med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget år 2022” daterad 2021-05-17. Ordförande 
Annica Henelund informerar om att då det är skolan som har de höga kostnaderna så innehåller 
inriktningsförslaget därför inga förslag gällande kulturens verksamheter. Kulturens verksamheter har de 
senaste åren sparat mycket på sina budgetposter. Kulturutskottet beslutar att lägga informationen med 
beaktande till handlingarna.  
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§ 70 fortsättning  
 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott2021-05-27 föreligger skrivelsen ”Inriktning för 
arbetet med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget år 2022” daterad 2021-05-17. Vid 
arbetsutskottets sammanträde diskuteras förslaget och då förslaget inte uppgår till 5 mnkr som 
Kommunfullmäktige efterfrågar beslutar arbetsutskottet att kultur- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att till kultur- och utbildnings-nämnden 2021-06-10 återkomma med ett kompletterat förslag för 
driftbudget 2022 
 
Vid dagens sammanträde föreligger skrivelsen ”Inriktning för arbetet med kultur- och utbildnings-
nämndens driftbudget år 2022” daterad 2021-05-17. Ur vilken sammanfattas kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till förändringar mot år 2021: 
 
Utbildning centralt 
Förvaltningschef - konsultkostnader: -50 tkr 
Central rehabilitering: -1 ooo tkr 
Intäkter - avgifter: -500 tkr 
 
Elevhälsan 
Elevhälsan - logoped: -149 tkr 
Elevhälsan - kurator: -600 tkr 
 
Förskola 
Centralt förskolekök - lokaler: +482 tkr 
Mangigatan 25 (Öppna förskolan DBV): -161 tkr 
Kuttainen - Annan pedagogisk omsorg: +529 tkr 
Förskolan Kuttainen - personal: -478 tkr 
Förskola Kuttainen - förbrukning: -6 tkr 
Förskola Kuttainen - lokal: -280 tkr 
 
Grundskolan 
Svappavaara skola - avveckla ett våningsplan: -1 ooo tkr 
 
Språkcentrum 
Två heltider studiehandledare: -874 tkr 
Två visstider studiehandledare: -890 tkr Summa: 4 977 tkr 
 
Konsekvenser för omprioriteringar av behov inom ram 
Kultur- och utbildningsnämndens prognos talar för oförändrade barn- och elevkullar framöver i 
Kiruna kommun. En budgetminskning på 5 mnkr per år motsvarar en årlig budgetminskning på cirka 
1 378 kronor per barn och elev. En budgetminskning på 21 mnkr under planperioden motsvarar en 
årig budgetminskning på cirka 5 788 kronor per barn och elev. 
 
Budgetarbetet kommer starta i september då avstämning för barn och elever görs, avstämning 
personal och lönerevision görs till augusti. Kultur- och utbildningsnämnden behöver fatta ett 
inriktningsbeslut som kultur- och utbildningsförvaltningen kan arbeta vidare med. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  kultur- och utbildningsnämnden antar föreliggande inriktningsförslag för arbetet med  

kultur och utbildningsnämndens internbudget år 2022. 
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§ 70 fortsättning  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden påminner kultur- och utbildningsförvaltningen om det uppdrag som 
nämnden tidigare skickat till förvaltningen om en översyn över hur många elever och lärare varje rektor 
ansvara om i sin organisation, i jämförelse mot andra kommuner eller hur det genomsnittligt ser ut för 
Sverige. Nämnden önskar en sammanställning och redovisning av detta uppdrag. 
  
Förvaltningschef Eva Lönnelid svarar att för Kiruna är snittet 14 elever/lärare, för riket är motsvarande 
siffra 12 elever/ lärare. För medarbetare gäller att varje rektor i snitt har 32 medarbetare under sig i 
Kiruna kommun och för riket är snittet 28 stycken medarbetare/rektor.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden antar föreliggande inriktningsförslag för arbetet med  
 kultur och utbildningsnämndens internbudget år 2022. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C), Kenneth Nilson (S) och  
Jenny Mäki (V) 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
Kenneth Nilsson (S), Therese Olofsson (S), Jenny Mäki (V), Lars Jonas Kemi (SL) avstår från att delta i 
beslutet.  
_______  
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§ 71 a - Paragrafen justeras omedelbart 21-598-606 
 
 
Tilläggsbelopp ht 2021 extraordinära stödåtgärder - Kommunala skolor 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tilläggsbelopp på 6 635 750 kr till de Kommunala skolorna enligt bilaga ”Förslag på  

 fördelning- Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder HT.21”,  
 
att  tilldelningen avser 2021-07-01--2021-12-31. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Rektor kan i absoluta undantagsfall ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i 
grundskolan. Det är elevens behov och de utvärderade åtgärderna (åtgärdsprogram) som är 
utgångspunkten vid en ansökan om tilläggsbelopp. Oavsett om en elev beviljas tilläggsbelopp eller inte 
så ska rektor se till att elevens behov utreds och att särskilt stöd ges. 
  
Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att: tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för 
barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag 
enligt kap 10, § 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.   
 
 
Behandling av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 71 beslutas att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 återkomma 
med färdigt underlag, då inget färdigt underlag presenteras. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger ” Förslag på fördelning - tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder 
HT 21”, samt skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder ht 2021 kommunala 
skolorna” båda daterade 2021-06-07.  
 
Handläggaren har fått in 78 ansökningar från de kommunala skolorna. Av de 78 ansökningarna har 60 av 
ansökningarna bedömts vara elever i behov av extraordinära stödåtgärder vilket gör att är de i behov av 
tilläggsbelopp. Alla ansökningar är individuellt bedömda.  
För höstterminen 2021 är förslaget att betala ut 6635750 kr i tilläggsbelopp till de kommunala skolorna. 
 
Enligt bedömningarna i bilaga ”Förslag på fördelning -tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder 
HT.21” anses 60 av eleverna vara i behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer behov som 
bland annat låg teoretisk begåvning, språkstörning, selektiv mutism, stora sociala svårigheter som 
påverkar inlärningen, kombinationsdiagnoser som ger stora behov och medicinska diagnoser.  
 
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO per 
2021 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
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§ 71 a fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 6 635 750 kr till de Kommunala skolorna enligt bilaga ”Förslag på  

fördelning- Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder HT.21”,  
 
att  tilldelningen avser 2021-07-01--2021-12-31. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 71 b - Paragrafen justeras omedelbart 21-598-606, 21-356-609, 21-358-609 
 
 
Tilläggsbelopp ht 2021 extraordinära stödåtgärder - Giron Sameskola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tilläggsbelopp på 209 000 kr exkl. moms till Giron Sameskola för behov enligt  
 ansökan dnr. 21-356-609 och dnr. 21-358-609,  
 
att  tilldelningen avser 2021-07-01--2021-12-31. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Rektor kan i absoluta undantagsfall ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i 
grundskolan. Det är elevens behov och de utvärderade åtgärderna (åtgärdsprogram) som är 
utgångspunkten vid en ansökan om tilläggsbelopp. Oavsett om en elev beviljas tilläggsbelopp eller inte 
så ska rektor se till att elevens behov utreds och att särskilt stöd ges. 
  
Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att: tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för 
barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag 
enligt kap 10, § 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.   
 
Vid dagens sammanträde föreligger ” Förslag på fördelning - tilläggsbelopp för extraordinära 
stödåtgärder HT 21”, samt skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder ht 2021 
Giron Sameskola” båda daterade 2021-06-07.  
 
Rektor för Giron Sameskola har ansökt om elevassistent för två elever på hel/del av skoldag. Utifrån 
de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behovet hos två av eleverna är behov av 
extraordinära stödåtgärder.  
 
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökningarna 21-356-609 och 21-358-609 vara i 
behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer bland annat språkliga svårigheter-
kommunikation samt låga kognitiva resurser. 
 
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO 
per 2021 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 209000 kr exkl. moms till Giron Sameskola för behov enligt  
 ansökan dnr. 21-356-609 och dnr. 21-358-609,  
 
att  tilldelningen avser 2021-07-01--2021-12-31. 
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§ 71 b fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 71 c - Paragrafen justeras omedelbart 21-598-606, 21-242-609. 21-241-609,  
 21-326-609, 21-327-609 
 
 
Tilläggsbelopp ht 2021 extraordinära stödåtgärder - Karesuando Sameskola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 209 000 kr exkl. moms till Karesuando Sameskola för behov  
 enligt ansökan dnr 21-242-609 och dnr. 21-241-609, 
 
att  avslå ansökningar dnr 21-326-609, 21-327-609, 
 
att  tilldelningen avser 2021-07-01--2021-12-31. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Rektor kan i absoluta undantagsfall ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i 
grundskolan. Det är elevens behov och de utvärderade åtgärderna (åtgärdsprogram) som är 
utgångspunkten vid en ansökan om tilläggsbelopp. Oavsett om en elev beviljas tilläggsbelopp eller inte 
så ska rektor se till att elevens behov utreds och att särskilt stöd ges. 
  
Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att: tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för 
barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag 
enligt kap 10, § 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.   
 
Vid dagens sammanträde föreligger ” Förslag på fördelning - tilläggsbelopp för extraordinära 
stödåtgärder HT 21”, samt skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder ht 2021 
Karesuando Sameskola” båda daterade 2021-06-07.  
 
Rektor för Karesuando sameskola har ansökt om elevassistent för fyra elever på hel/del av skoldag. 
Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet hos två av eleverna är behov 
av extraordinära stödåtgärder. 
 
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökningarna 21-242-609 och 21-241-609 vara i 
behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer svårigheter som låg teoretisk begåvning, 
bristande impulskontroll.  
 
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökan 21-326-609, 21-327-609, inte vara i 
behov av extraordinära stödåtgärder.   
 
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO 
per 2021 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
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§ 71 c fortsättning 
 

 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden 
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 209000 kr exkl. moms till Karesuando Sameskola för behov enligt  
 ansökan dnr 21-242-609 och dnr. 21-241-609, 
 
att  avslå ansökningar dnr 21-326-609, 21-327-609, 
 
att  tilldelningen avser 2021-07-01--2021-12-31. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 71 d - Paragrafen justeras omedelbart 21-598-606, 21-317-609, 21-318-609,  
 21-319-609,  21-320-609 
 
 
Tilläggsbelopp ht 2021 extraordinära stödåtgärder - Thoren Framtid Vargen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att bevilja tilläggsbelopp på 606 100 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vargen för behov enligt  
 ansökan dnr 21-317-609, 21-318-609, 21-319-609, 21-320-609, 
 
att  tilldelningen avser 2021-07-01--2021-12-31. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Rektor kan i absoluta undantagsfall ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i 
grundskolan. Det är elevens behov och de utvärderade åtgärderna (åtgärdsprogram) som är 
utgångspunkten vid en ansökan om tilläggsbelopp. Oavsett om en elev beviljas tilläggsbelopp eller inte 
så ska rektor se till att elevens behov utreds och att särskilt stöd ges. 
  
Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att: tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för 
barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag 
enligt kap 10, § 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.   
 
Vid dagens sammanträde föreligger ” Förslag på fördelning - tilläggsbelopp för extraordinära 
stödåtgärder HT 21”, samt skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder ht 2021 
Thoren Framtid Vargen” båda daterade 2021-06-07.  
 
Rektor för Thoren Framtid Vargen har ansökt om elevassistent för fyra elever på hel/del av skoldag. 
Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet hos fyra av eleverna är behov 
av extraordinära stödåtgärder. 
 
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökan 21-317-609 och 21-318-609, 21-319-609, 
21-320-609 vara i behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer svårigheter som 
synnedsättning, tvångsmässiga beteenden (i kombination med annat), sociala svårigheter  
(i kombination med annat) samt medicinsk diagnos. 
 
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO 
per 2021 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 606100 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vargen för behov enligt  

 ansökan dnr 21-317-609, 21-318-609, 21-319-609, 21-320-609, 
 
att  tilldelningen avser 2021-07-01--2021-12-31. 
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§ 71 d fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 71 e - Paragrafen justeras omedelbart 21-598-606, 21-738-609, 21-355-609,  
 21-352-609, 21-353-609, 21-345-609 
 
 
Tilläggsbelopp ht 2021 extraordinära stödåtgärder - Thoren Framtid Vita vidderna 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att bevilja tilläggsbelopp på 480 700 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vita Vidderna för  
 behov enligt ansökan dnr 21-738-609, 21-355-609, 21-353-609, 21-354-609, 
 
att  avslå ansökningar dnr 21-352-609, 
 
att  tilldelningen avser 2021-07-01--2021-12-31. 
 
 
Rektor kan i absoluta undantagsfall ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i 
grundskolan. Det är elevens behov och de utvärderade åtgärderna (åtgärdsprogram) som är 
utgångspunkten vid en ansökan om tilläggsbelopp. Oavsett om en elev beviljas tilläggsbelopp eller inte 
så ska rektor se till att elevens behov utreds och att särskilt stöd ges. 
  
Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att: tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för 
barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag 
enligt kap 10, § 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.   
 
Vid dagens sammanträde föreligger ” Förslag på fördelning - tilläggsbelopp för extraordinära 
stödåtgärder HT 21”, samt skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder ht 2021 
Thoren Framtid Vita vidderna” båda daterade 2021-06-07.  
 
Rektor för Thoren Framtid Vita Vidderna har ansökt om elevassistent för fem elever på hel/del av 
skoldag. Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet hos fyra elever är 
behov av extraordinära stödåtgärder. 
 
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökan 21-738-609, 21-355-609, 21-353-609, 21-
354-609 vara i behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer bland annat medicinsk 
diagnos, uppmärksamhetssvårigheter, svårt att styra impulser, låga kognitiva resurser och sociala 
svårigheter som påverkar inlärningen.  
 
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleven i ansökan 21-352-609 inte vara i behov av 
extraordinära stödåtgärder. 
 
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO 
per 2021 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov. 
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§ 71 e  
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 480700 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vita Vidderna för behov  

enligt ansökan dnr 21-738-609, 21-355-609, 21-353-609, 21-354-609, 
 
att  avslå ansökningar dnr 21-352-609, 
 
att  tilldelningen avser 2021-07-01--2021-12-31. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 72 a  21-582-609 
 
 
Tilläggsbelopp vt 2021 modersmål till fristående alternativ och Sameskolan  
Thoren Framtid Vargen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tilläggsbelopp på 16o tkr för vårterminen 2021 till Thoren Framtid Vargen i  
 Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i samiska  
 och finska, 
 
att  tilldelningen avser vårterminen 2021, 
 
att  tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vargen  
 till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad för begärt  
 tilläggsbelopp. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp för modersmål, Thoren Framtid Vargen” daterad  
2021-05-19 ur vilken framgår att Thoren Framtid Vargen inkom 2021-04-26 med ansökningar om 
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i samiska och finska vid Thoren Framtid Vargen. 
Ansökningar avser ersättning för de faktiska merkostnader som uppstår mot bakgrund av ett ökat 
behov av resurser i verksamheten. De faktiska merkostnaderna som avses är ersättning för utökad 
personalresurs. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta 
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 16o tkr för vårterminen 2021 till Thoren Framtid Vargen i Kiruna, för 

behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i samiska och finska. 
 
att  tilldelningen avser vårterminen 2021. 
 
att  tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vargen till 

Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad för begärt 
tilläggsbelopp. 

 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 72 a beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 72 b 21-583-606 
 
 
Tilläggsbelopp vt 2021 modersmål till fristående alternativ och Sameskolan  
Thoren Framtid Vita vidderna 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja tilläggsbelopp på 28 tkr för vårterminen 2021 till Thoren Framtid Vita  
 Vidderna i Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i  
 Finska och Meänkieli, 
 
att tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vita  

 Vidderna till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen styrkt egen  
 kostnad för begärt tilläggsbelopp. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp för modersmål, Thoren Framtid Vita Vidderna” 
daterad 2021-05-19 ur vilken framgår att Thoren Framtid Vita Vidderna inkom 2021-05-04 med 
ansökningar om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i Finska och Meänkieli vid Thoren 
Framtid Vita Vidderna.  Ansökningar avser ersättning för de faktiska merkostnader som uppstår 
mot bakgrund av ett ökat behov av resurser i verksamheten. De faktiska merkostnaderna som 
avses är ersättning för utökad personalresurs. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta 
 
att  bevilja tilläggsbelopp på 28 tkr för vårterminen 2021 till Thoren Framtid Vita Vidderna i  

Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i Finska och  
Meänkieli. 

 
att  tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vita  

Vidderna till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen styrkt egen kostnad  
för begärt tilläggsbelopp. 

 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 72 b beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 73 - Paragrafen justeras omedelbart 19-1009-609 
 
 
Överklagan förvaltningsrätten Luleå 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta bifogad begäran om prövningstillstånd och överklagan såsom egen begäran om  
 prövningstillstånd och överklagan. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Begäran om prövningstillstånd och överklagande av Förvaltningsrätten i Luleå 
DOM 355-20 Meddelad i Luleå 2021-05-12” daterad 2021-05-19 och tillhörande missiv daterad  
2021-05-20. För vilka controller Rolf Särkimukka föredrar.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen önskar göra en begäran om prövningstillstånd och överklagande 
av Förvaltningsrätten i Luleå DOM 355-20 meddelad i Luleå 2021-05-12.  
 
Kiruna kommun yrkar att Kammarrätten i Sundsvall upphäver Förvaltningsrätten i Luleås beslut att: 
 

 upphäva det överklagade beslutet gällande att minska den kommunala verksamhetens underskott 

under posten personalresurs med kostnader som motsvarar erhållen statlig ersättning för 

nyanlända i enlighet med SFS 2017:193 (bilaga 2). 

 återförvisa målet till nämnden för ny beräkning av vilket tillskott till grundbeloppet Vargen i 

Kiruna AB ska få till följd av den motsvarande kommunala verksamhetens underskott under år 

2018, där den statliga ersättning kommunen erhållit i enlighet med SFS 2017:193 för nyanlända 

inte ska minska nämndens underskott. 

Grunderna för att överklaga beslutet och av vikt för ledning av rättstillämpningen är: 
 

 att domstolen behöver ta upp målet då det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten 

dömt rätt. 

 att domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen av 

SFS 2017:193 (bilaga 2). 

 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  kultur- och utbildningsnämnden antar bifogad begäran om prövningstillstånd och överklagan 

såsom egen begäran om prövningstillstånd och överklagan. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 73 beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta bifogad begäran om prövningstillstånd och överklagan såsom 
egen begäran om prövningstillstånd och överklagan. 
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§ 73 fortsättning  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 74 a 21-046-606 
 
 
Revidering av nämndens investeringsbudget 2021 - Stolar Luossavaaraskolans matsal 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 90 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till inköp av stolar till Luossavaara- 
 skolans matsal. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Äskande investeringsmedel” daterad 2021-02-04, gällande investering av stolar 
till Luossavaaraskolans matsal.  
 
Under de tre senaste åren har medel äskats för att byta ut stolar i matsalen och även köpa in ett antal 
till nuvarande fritids. Stolarna är nu i det skick att all beklädnad är bortnött, det är svårstädat och 
stolarna är obehagliga att sitta på för eleverna. 
 
Idag finns inga resurser avsatta för utbyte av möbler vilket är en viktig och kostsam del av 
reinvestering. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att 90 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till inköp av stolar till Luossavaaraskolans  

matsal. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 74 a beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att 90 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till inköp av stolar  
till Luossavaaraskolans matsal. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 74 b 21-046-606 
 
 
Revidering av nämndens investeringsbudget 2021 - Äskande investeringsmedel 
Bolagsförskola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 65 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Bolagsförskola. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Äskande investeringsmedel om köksinredning och arbetsbänk till Bolagsförskola” 
daterad 2021-05-21. 
 
Bolagsförskola, kompletterande köksinredning till avdelningarna för att förbättra arbetsmiljön för 
avdelningar och kök. Avdelningarnas kök är i ett stort behov av att få en fungerande funktion. 
Arbetsmiljöproblemet är t.ex. att det saknas handtag på skåpen, luckor hänger knappt på plats, 
lådhurtsar finns inte på alla avdelningar och kylar saknas. För ett uppnå ett så smidigt arbete som 
möjligt ur ett arbetsmiljöperspektiv ska tallrikar, bestick och glas förvaras på avdelningarna och i 
avdelningskylar smör och mjölk. Bolagsförskolekök har också haft en stor omsättning av personal på 
grund av arbetsmiljöproblemen. Kostchefen, hoppas nu att dessa arbetsmiljöåtgärder ska skapa en 
bättre arbetsmiljö för den som jobbar i köket och minska ”springet” i köket.  
Livsmedelslagen (SFS nr: 2006:804)  
 
Rostfri höj- och sänkbar arbetsbänk behövs till Bolagsförskolekök. Enligt arbetsmiljöverket ska 
arbetsplatsen vara utformad så att man kan arbeta i en anpassad arbetsställning efter kroppsstorlek. En 
arbetsbänk som är höj- och sänkbar ger en bra ergonomi. Genom att växla mellan att stå och sitta samt 
att kunna justera arbetsplatsens höjd exakt till varje person så sliter arbetet mindre på kroppen och 
man orkar längre. (Arbetsmiljölagen, belastningsergonomi (AFS 2012:2)) 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att 65 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Bolagsförskola. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 74 b beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att 65 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Bolagsförskola. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 74 c 21-046-606 
 
 
Revidering av nämndens investeringsbudget 2021 - Äskande investeringsmedel 
Bergskristallens förskola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 300 tkr omfördelas till Bergkristallen staket och annat från Anpassning verksamheter. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ” Äskande investeringsmedel” daterad 2021-05-31” för vilken controller Rolf Särkimukka 
föredrar. Förskolegården till Bergkristallens förskola har varit problematisk sedan nya Bergkristallen 
öppnade. Gården är på förskolans baksida och består av en smal asfalterad gång som avgränsar sig 
mot en brant backe som är problematisk under alla års tider. Detta har påpekats redan under 
byggandet av Bergkristallen att gården kommer att orsaka problem och sedan nybyggda 
Bergkristallens start har förskolegården tagits upp som ett allvarligt problem under alla skyddsronder. 
De åtgärder som redan vidtagits för en säkrare miljö för barnen är att ett stängsel monterats mellan 
den asfalterade gången och branten, trappan ner för branten är flyttad och omkonstruerad, 
kompisgunga borttagen och delar av staket/stängsel är höjt. 
 
I samråd med KBAB:s fastighetsskötare Henrik Lindmark som är områdesansvarig är vi eniga om att 
det föreligger stor risk för barns liv och hälsa att vistas på denna förskolegård. I vinter har 
sammanlagt fem allvarliga olyckor inträffat med både frakturer och hjärnskakningar då barnen inte 
kunnat stoppa farten när det åkt stjärtlapp och åkt rakt in i staketstolpar. Även befintlig rutschkana 
har under åren orsakat liknande olyckor under sommar- och höstsäsong. Det är stora behov av att 
tillrättalägga utemiljön på Bergkristallens förskola så att delen blir en trygg och säker plats för barnen 
att vistas på samt stimulerar rätten till deras fortsatta lärande under deras förskoletid.  
 
De planerade in satserna är att stängsla in området kring den branta backen som då inte kan nyttjas 
vintertid till stjärtlappsåkning men kan istället användas under vår- sommar- och höstsäsong till 
kompostering och planteringar av olika slag. Höja staket/ stängsel på vissa delar. Demontera 
rutschkanan som går utmed den branta backen. Staket/ stängsel höjas mot sidan av paviljongerna. 
Inköp av lekparksutrustning: gungställning, två gungdjur, balansgång, sittbänkar, sandlåda, lägre 
klätterställning och förråd att förvara cyklar och annat material. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltning ingen föreslår 
 
Att 300 tkr omfördelas till Bergkristallen staket från KUN Anpassning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att 300 tkr omfördelas till Bergkristallen staket och annat från Anpassning verksamheter. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 75 21-599-623 
 
 
Måltidsdeklaration 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta Kvalitetsdeklaration avseende måltider i förskola och grundskola 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ” Kvalitetsdeklaration avseende måltider i förskola och grundskola” med tillhörande missiv  
daterad 2021-05-26. Samt ”Förtydligande av Kvalitetsdeklaration avseende måltider i förskola och 
grundskola” daterad 2021-06-08 med den gamla Kvalitetsdeklarationen som bilaga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tog 2010-11-11 beslut om en Kvalitetsdeklaration för skollunchen i 
grundskolan, syftet med detta dokument var att deklarera vilken servicenivå på måltider i grundskolan 
som ansvariga politiker lovar kommunens medborgare.  
 
Denna Kvalitetsdeklaration har väl tjänat sitt syfte och har också varit ett måldokument för måltids-
personalen. Det är dags att revidera dokumentet och för att även inkludera förskolans måltider som nu 
ingår i Måltidsverksamheten. Översynen har gjorts i en arbetsgrupp bestående av måltidschefer, rektor 
grundskolan och förskolerektor och förslaget har varit på remiss i hela chefsgruppen på kultur- och 
utbildningsförvaltningen.  
 
Kvalitetsdeklarationen ska alltså sammanfatta politikens ambitionsnivå och målsättning med måltider i 
förskola och grundskola. Kvalitetsdeklarationen innehåller många mätbara mål vilket gör den som ett 
bra underlag för Mål- och verksamhetsplanen under aktivitet Hälsa. 
 
Förändringar mot föregående måltidsdeklaration är sammanfattningsvis att: 
Förskolans måltider har inkluderats och därför står det inte längre skollunch utan det är utbytt mot 
måltider.  
Reviderat från BUN till KUN och ändrat kontaktadresser o dyl.  
Rubriken ”Du lovar” är borttagen, vilken innefattade punkter om vad som förväntades av våra 
skolelever och av förälder/målsman. Rubriken är ersatte med ”Trivselregler”, tre av punkterna behölls 
som handlade om att ta lagom mycket mat och att bidra till lugn och ro i matsalen.  
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att  ta beslut om att anta Kvalitetsdeklaration avseende måltider i förskola och grundskola. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 75 beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förändringarna mot föregående 
måltidsdeklaration till kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10.  
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§ 75 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta Kvalitetsdeklaration avseende måltider i förskola och grundskola. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 76 a  21-306-601 
 
 
Mål och verksamhetsplan 2021/2022 kulturens verksamheter  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta mål och verksamhetsplan 2021/2022 för kulturens verksamheter. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Mål- och verksamhetsplanen innehåller nuläge, perspektiv, målinriktning och önskat läge. De 
utpekade målperspektiven ska uppfylla ledning och styrning av egen förvaltning. Till måldokumentet 
hör en aktivitetsplan.  
 
Tjänstepersoner inom kulturen (Kulturchef, bibliotekschef, kulturskolechef, ungdomskonsulent, 
kultursekreterare, handläggare kultur i skolan och konstassistent) har träffats 2021-04-20 för att gå 
igenom målen som antogs för 2020/2021, samt koppla aktiviteter som är tidsatta och mätbara till 
varje mål i dokumentet. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kulturutskottet beslutar 2021-04-22 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till 
kulturutskottet 2021-05-27 sammanställa förslag till mål och verksamhetsplan för kulturens 
verksamheter utifrån diskussioner förda under dagens sammanträde. 
 
Vid kulturutskottet 2021-05-27 § 54 föreligger måldokument som är reviderat efter diskussioner förda 
vid kulturutskottet 2021-04-22. Det diskuteras kring det nya dokumentet och kulturutskottet beslutar 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att uppdatera måldokumentet utifrån 
kulturutskottets diskussion för att presenteras vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden föreligger ”Måldokument kultur” daterat 2021-05-27, som är 
reviderat efter diskussioner förda under kulturutskottet 2021-05-27, för vilken kulturchefen redogör.  
Mål 2021/2022.  
 
Planen innehåller 8 stycken mål (se illustration nedan för alla målen) och varje mål har en eller flera 
tidsatta aktiviteter kopplade till sig. Varje aktivitet kommer att följas upp och har ansvarsfördelats och 
ska genomföras enligt tidsplan.  
 
Måldokumentet och aktivitetsplanen ska bevaka att kulturen synliggöras i så många sammanhang 
som möjligt, bland annat vid marknadsföring och rekrytering för att locka nya invånare till 
kommunen. En tydlig aktivitet till detta i aktivitetsplanen är ” Inlemma och förtydliga kulturens behov 
i KUN:s rekryterings-och kompetensutvecklingsplan”. Det finns mer att locka med i Kiruna kommun 
än vidder och skidåkning, kulturen vill påtala att kulturen i sig är en stark motivation och drivkraft 
hos många för att flytta, bosätta sig och blir kvar på en plats, ett sätt att känna samhörighet med en 
plats och andra på den platsen.  
 
Aktivitetsplanens aktivitet syftar till att nå uppsatta mål och bättre synliggöra den kultur som idag 
finns och är aktuell i Kiruna kommun. För att tillgängliggöra den till fler, få fler att upptäcka den och 
få kulturen att växa sig stark och bred.  
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§ 76 a fortsättning 
 
 

 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta mål och verksamhetsplan 2021/2022 för kulturens verksamheter. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Rune Lans (C).  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 76 b 21-306-601 
 
 
Mål och verksamhetsplan 2021/2022 pedagogiska verksamheter  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att kultur och utbildningsnämnden beslutar att komplettera mål- och verksamhetsplan för  
 kultur- och utbildningsförvaltningens pedagogiska verksamheter 2021/2022 med målet  
 att minst två grundskolor har en uttalad verksamhetsidé och profilering.  
 
att kultur och utbildningsnämnden antar förslaget till sammanställning av aktivitetsplan  
 utifrån arbetsnämnden 2021-04-15 i sin helhet. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Mål- och verksamhetsplanen innehåller nuläge, perspektiv, målinriktning och önskat läge. De 
utpekade målperspektiven ska uppfylla ledning och styrning av egen förvaltning. Till måldokumentet 
hör en aktivitetsplan.  
 
 
Behandling av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-04-15 § 51 arbetar kultur- och utbildningsnämnden 
tillsammans med rektorer i förskola och grundskola med sitt måldokument. Efter påpekanden från 
revisionen om yviga och svårmätbara mål är fokus på dagens arbete att tidsätta aktiviteter och så långt 
det är möjligt även delge ansvar. Arbetet sker i gruppdiskussioner med en gemensam återkoppling. 
Målet är att fatta beslut om det reviderade dokumentet under kultur- och utbildningsnämnden  
2021-06-10. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2021-04-22 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till 
kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 sammanställa förslag till revidering av 
mål och verksamhetsplanen utifrån diskussionerna vid arbetsnämnden. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-05-27 § 75 diskuterar förslaget som presenterats och beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att förtydliga och uppdatera förslag till mål och 
verksamhetsplan 2021/2022 utifrån diskussioner vid dagens arbetsutskott. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden föreligger ”Mål och verksamhetsplan - KUF pedagogiska 
verksamheter”, samt skrivelse ” Kultur och utbildningsnämndens mål verksamhetsplan 2021/2022 
för KUF pedagogiska verksamheter - Förslag till aktivitetsplan” daterade 2021-06-07, för vilka 
kvalitetsutvecklare Caroline Andersson föredrar.  
 
Utifrån de minnesanteckningar som fördes i de tre samtalsgrupperna under arbetsnämnden  
2021-04-15 har en sammanställning med förslag till aktiviteter och tidsplan gjorts. De aktiviteter som 
redan pågår är i sammanställningen med senaste revideringsdatum 2021-06-07 skrivna i svart medan 
de nya föreslagna aktiviteterna som ännu ej var påbörjade vid tillfället för arbetsnämnden skrivits 
med röd text. Se illustration nedan. 
 
Utöver nya aktiviteter föreslås även att mål- och verksamhetsplanen kompletteras med ytterligare ett 
mål; att minst två grundskolor har en uttalad verksamhetsidé och profilering. 
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§ 76 b fortsättning  
 

 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur och utbildningsnämnden beslutar att komplettera mål- och verksamhetsplan för KUF  

pedagogiska verksamheter 2021/2022 med målet att minst två grundskolor har en uttalad  
verksamhetsidé och profilering.  

 
att kultur och utbildningsnämnden antar förslaget till sammanställning av aktivitetsplan utifrån  

arbetsnämnden 2021-04-15 i sin helhet. 
 

Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Rune Lans (C), Jenny Mäki (V) och Annica Henelund (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 77 21-721-600 
 
 
Rutiner för hantering av sammanträden med deltagande på distans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att kultur- och utbildningsförvaltningen får återkomma till nästkommande arbetsutskott med  
 upprättade rutiner för hantering av sammanträden med deltagande på distans gällande  
 kultur- och utbildningsnämnden, arbetsutskottet och kulturutskottet.   
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22 § 18 att tillåta styrelse och övriga nämnder sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans om särskilda skäl föreligger och om ljud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor, att införa 
ny § 13 i socialnämndens, kultur- och utbildningsnämndens, miljö- och byggnämndens och 
överförmyndarnämndens reglementen med följande lydelse: ”Nämnden får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Deltagande på distans förutsätter att den ledamot som önskar delta på 
distans har tillgång till ljud- och bildöverföring som är stabil och av hög kvalitet. Presidiet avgör inför 
varje enskilt sammanträde om närvaro får ske på distans. Om något sammanträde ska behandla 
ärenden som avgörs genom sluten omröstning får deltagande endast ske om tekniska lösningar 
säkerställer att valhemligheten bevaras”, samt att kommunstyrelsen och övriga nämnder upprättar 
rutiner för hantering av sammanträden med deltagare på distans.  
 
Ännu har inga rutiner tagits fram men detta skulle vara behjälpligt så sammanträden kunde 
genomföras på distans om omständigheterna så kräver det.  
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 87 kultur- och utbildningsförvaltningen 
får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 ta fram rutiner för hantering av 
sammanträden med deltagare på distans gällande kultur- och utbildningsnämnden, kulturutskottet och 
arbetsutskottet.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får återkomma till nästkommande arbetsutskott med  
 upprättade rutiner för hantering av sammanträden med deltagande på distans gällande  
 kultur- och utbildningsnämnden, arbetsutskottet och kulturutskottet.   
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 78 21-595-380 
 
 
Aktivitetsstöd vårterminen 2021  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att kommunalt aktivitetsstöd utbetalas till föreningar som ansöker om aktivitetsstöd för våren  
 2021 och att de inte kan beviljas mindre aktivitetsstöd än motsvarande summa föreningen  
 fick utbetalt för aktivitetsstöd våren 2019. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Förslag om hantering av kommunalt aktivitetsstöd våren 2021” daterad 2021-
05-20 ur vilken framgår att rådande covid-19 pandemi gör det svårt för föreningar att bedriva 
ordinarie verksamhet och genomföra de aktiviteterna med deltagare mellan 5-20 år fullt ut. Till följd 
av detta beslutade kultur- och utbildningsförvaltningen att utbetala minst lika mycket i kommunalt 
aktivitetsstöd för aktiviteter genomförda våren 2020 som för aktiviteter genomförda våren 2019. 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-17 att kommunalt aktivitetsstöd utbetalas till 
föreningar som ansöker om aktivitetsstöd hösten 2020 och att de inte kan beviljas mindre 
aktivitetsstöd än motsvarande summa föreningen fick utbetalt för aktivitetsstöd hösten 2019. 
 
Då rådande situation till följd av covid-19 kvarstår anser kultur- och utbildningsförvaltningen att ett 
liknande beslut bör fattas för kommunalt aktivitetsstöd för aktiviteter genomförda våren 2021 för att 
underlätta för berörda föreningar. Om föreningen trots covid-19 haft högre deltagarantal och fler 
aktiviteter våren 2021 utbetalas de aktuell summa enligt bidragsreglerna för kommunalt 
aktivitetsstöd. Om beslut fattas enligt denna modell kan budgeten för aktivitetsstöd komma att 
överskridas med cirka 10 tkr. Vilket kan tillskjutas från budgeten för föreningslönebidrag som 2020 
redovisade ett överskott om cirka 90 tkr i jämförelse mot årets budget för det bidraget. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta 
 
att  kommunalt aktivitetsstöd utbetalas till föreningar som ansöker om aktivitetsstöd för våren 

2021 och att de inte kan beviljas mindre aktivitetsstöd än motsvarande summa föreningen fick 
utbetalt för aktivitetsstöd våren 2019. 

 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-05-27 § 53 beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden att anta förvaltningens förslag, att kommunalt aktivitetsstöd utbetalas till  
föreningar som ansöker om aktivitetsstöd för våren 2021 och att de inte kan beviljas mindre  
aktivitetsstöd än motsvarande summa föreningen fick utbetalt för aktivitetsstöd våren 2019. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kulturutskottets förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 79 20-1061-925 
 
Uppföljning - kompetensutvecklingsplan  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kompetensutvecklingsplanens prioriterade områden utgår från det systematiska kvalitetsarbetet och  
de utvecklingsbehov som framkommit i de gemensamma analyser som gjorts vid kultur- och 
utbildningsnämndens kvalitetsuppföljningsseminarier 21 och 22 oktober 2020. Fokus för seminarierna 
var nyanländas lärande (utifrån genomförda och pågående insatser inom samverkans-projekt med 
Skolverket) samt trygghet, studiero och likabehandling utifrån skolinspektionens regelbundna tillsyn 
2018. 
 
Utifrån framkomna behov i analyserna i det systematiska kvalitetsarbetet samt kvalitetsseminarierna 
beslutade kultur- och utbildningsnämnden 2020-10-22 att de övergripande områden som ska 
prioriteras i framtagandet av kompetensutvecklingsplan för nämndens pedagogiska verksamheter 
under perioden 2021-2023 ska vara trygghet och studiero. Som förtydligande av hur dessa begrepp 
ska tolkas i detta sammanhang och hur de omfattar alla pedagogiska verksamheter utgår nämnden 
från skolinspektionens förtydligande: Trygghet handlar om verksamhetens värdegrundsarbete. 
Studiero handlar om kvalitén på undervisningen och pedagogernas förutsättningar att bedriva en god 
undervisning. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-12-17 att anta Kompetensutvecklingsplan 2021-2023. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 77 föredrar kvalitetsutvecklade för 
föreliggande rapport ” Uppföljning Kompetensutvecklingsplan 2021-2023 för kultur- och 
utbildningsnämndens pedagogiska verksamheter” daterad 2021-05-18 samt bilagan ”Aktivitetsplan” 
daterad 2020-12-17. Arbetsutskottet beslutade att ärendet föredras vid kultur- och utbildnings-
nämnden 2021-06-10.  
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 föreligger föreliggande rapport ” Uppföljning 
Kompetensutvecklingsplan 2021-2023 för kultur- och utbildningsnämndens pedagogiska 
verksamheter” daterad 2021-05-18 samt bilagan ”Aktivitetsplan” daterad 2020-12-17 för vilka 
kvalitetsutvecklar Caroline Andersson föredrar.  
 
Samtliga aktiviteter som enligt aktivitetsplanen varit planerade för vårterminen 2021 har 
genomförts och, i de fall det varit nödvändigt, anpassats till gällande restriktioner på grund av 
covid-19 pandemin. I de flesta fall har den digitala miljön i kommunens förskolor och skolor varit 
tillräcklig för att dessa anpassningar ska ha fungerat bra med verksamheternas ordinarie 
utrustning. I de fall det inte varit tillräckligt (gäller främst förskolan) har förvaltningens IKT-
pedagog stöttat verksamheterna med utrustning och kompetens i möjligaste mån.  
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§ 79 fortsättning 
 
 
Utvecklings- och utbildningsinsatserna inom NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) har gått 
på sparlåga under hela läsåret 2020/2021 dels på grund av pandemin men framför allt på grund 
av att samordnaruppdraget på 0,5 tjänst, efter att tidigare NTA-samordnare slutat, varit fördelat 
på tre personer i väntan på att en eventuell organisationsförändring av uppdraget kan 
genomföras i samband med att nya förstelärartjänster inrättas. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.  
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Rune Lans (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 80 21-600-603 
 
Personalbokslut frisk- och ohälsotal 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Frisk- och ohälsotal, kultur- och utbildningsförvaltningen” med tillhörande missiv 
”Redovisning av frisk- och ohälsotal” daterade 2021-05-27, för vilka personalkonsult Åsa Kyrö 
föredrar genom digitalt deltagande.  
 
Den totala sjukfrånvaron har för hela Kiruna kommun ökat under 2020 från 6,1 % (2019) till 
7,9 % (2020). Sjukfrånvaron för kultur- och utbildningsförvaltningen har ökat från 6,5 % (2019) till 
7,7 % (2020). De yrkesgrupper som har den största ökningen i sjukfrånvaro jämfört med 2019 är 
lärare/pedagoger och förskollärare. För yrkesgrupperna handläggare och administratörer/assistenter 
finns enskilda händelser eller sjukdomsfall som förklarar 2020 års mycket höga sjukfrånvaro. En 
annan förklaring till den höga ökningen för handläggare och administratörer/assistenter är att 
ökningen verkar större då det är få antalet personer i de yrkesgrupperna vilket leder till högre staplar. 
De skolor som haft högst ökad sjukfrånvaro är Luossavaaraskolan, Tuolluvaaraskolan och 
Triangelskolan. Högalidskolan/Bergaskolan och måltidsverksamheten har sjukfrånvaron minskat 
något under 2020 jämfört med 2019. 
 
Det som är anmärkningsvärt är att barnskötarnas sjuktal har minskat trots covid-19, en minskning 
från 8,8 % (2019) till 8,5 % (2020). Den åldersgrupp som har varit mest sjuka under 2020 är de 
personer som är mellan 0-29 år, en ökning från 5,2 % (2019) till 7,9 % (2020). Korttidsfrånvaron på 
kultur- och utbildningsförvaltningen har ökat från 3,3 % (2019) till 4,5 % (2020). När det gäller 
långtidssjukfrånvaron så har inga större förändringar skett mellan åren 2019-2020, en ökning från 
3,2 % (2019) till 3,3 % (2020). Ökningen i sjukfrånvaro 2020 bör ses som ett undantagsår då 
restriktioner och uppmaning att stanna hemma vid minsta symptom sannolikt ligger bakom 
ökningen. I analys av hälsoläget måste därför sjuktalen från 2019 och 2020 beaktas. 
 
För att få ner sjuktalen på kultur- och utbildningsförvaltningen krävs ett aktivt arbete med 
rehabilitering. Totalt har kultur- och utbildningsförvaltningen 77 aktiva rehabiliteringsärende. 
I kommunens rehabiliteringssystem ADATO ser man att det finns ytterligare 68 ärenden som 
förvaltningen måste starta upp och arbeta vidare med. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 78 beslutar att ärendet föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10. 
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§ 80 fortsättning  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
 
  



KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-06-10 

Sida 
39 av 51 

 

 
 
 
 
§ 81 21-601-600 
 
 
Språkcentrum/Nyanländas lärande  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Rapport om projektet Nyanländas lärande och Språkcentrum” daterad 2021-05-27, för 
vilken rektorn för språkcentrum Riitta Kotavuopio Olsson föredrar.  
 
I rapport redovisas det treåriga Skolverksprojektet, Nyanländas lärande och Språkcentrums 
verksamhet under läsåret 2020/2021. Sammanfattningsvis redogör rapporten för bakgrund, 
genomförande och framtid. 
 
Kiruna kommun erbjöds av Skolverket att delta i Skolverksprojektet Nyanländas lärande. Beslutet om 
att delta i projektet togs i juni 2018. Projektet Nyanländas lärande är nu i slutskedet. 
Värdegrundsutbildningen, som är den sista insatsen, skall slutföras under hösten 2021. Den har 
förövrigt varit en insats som har bidragit till att de nya arbetslagen i skolstrukturförändringen har 
kunnat träffas digitalt och skapa en gemensam grund i värdegrundsfrågor. Det är viktigt att framföra 
att även om projekttiden är slut, så fortsätter processerna inom de olika områdena. Den kanske allra 
största processen är SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). 
 
Språkcentrum består av en Mottagningsenhet och Modersmålsenhet. Organisationen omfattas av 11 
modersmålslärare i Modersmålsenheten och sex personal i Mottagningsenheten. Språkcentrum 
kommer från hösten 2021 att tillhöra en central enhet tillsammans med den centrala elevhälsan. 
Eftersom behovet av introduktion har minskat drastiskt under de två senaste åren, måste 
bemanningen i mottagningsenheten anpassas utifrån det behovet. Migrationsverket har informerat 
om ett ungefärligt antal nyanlända i närtid, men det handlar om enstaka elever. Förslaget är att 
enhetens bemanning minskas till två personal från att ha varit sex personal. 
Utifrån dagens situation kommer modersmålsenheten att bestå av nio modersmålslärare. Behovet i 
arabiskan har minskat så mycket att en av de två tjänsterna behöver dras in. Tjänsten i dari behöver 
avslutas. Tjänsten i ryska är redan på 50 % och thai har minskats till 60 %. Somaliska är ett 
modersmål som vi inte har lyckats rekrytera någon lärare till. Behovet har motsvarat en deltidstjänst 
på ca 40 %. Enheten har en välfungerande organisation och den kan utökas eller aktiveras till samma 
nivå som nu om nya behov uppstår. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 79 beslutar att ärendet föredras vid  
kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10. 
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§ 81 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
 
  



KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-06-10 

Sida 
41 av 51 

 

 
 
 
 
§ 82 21-594-670 
 
 
Allmänkultur 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ärendet utgår då rapporten ej kunnat färdigställas. Ärendet återkommer till kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-09-16. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 83 20-533-601 
 
 
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 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.  
 
Vid sammanträdet 2020-12-17 föreligger 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 
kommunstyrelsens nästkommande möte för att informera om skolstrukturen. Förvaltningschef Eva 
Lönnelid informerar om att 2020-12-14 genomfördes MBL-19 (Medbestämmandelagen) gällande 
bemanningsförslaget för 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. 
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§ 83 fortsättning 
 
 
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 
rekommenderade 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 
barnkonsekvens-analys 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.  
 
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.  
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 informeras det om att stort arbete med 
trafiksituationer runt Luossa-, Triangel- och Bergaskolan pågår. Brister i kommunikationen har 
påtalats gällande det praktiska kring flytt av elever till nya skolor och förvaltningen försöker nu vara 
tydligare gällande detta. Skolavslutning sker imorgon fredag, därefter börjar flytt av möbler, inredning 
och två veckor innan skolstart arbetas det med iordningställande i de nya verksamheterna. De nya 
arbetslagen har träffats digitalt, besök på nya skolenheter av hela klasser har inte kunnat genomföras 
på grund av covid-19, men enskilda elever har kunnat besöka de nya skolorna vid behov.  
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§ 83 fortsättning  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C), Jenny Mäki (V). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 84 21-002-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om att nationella strukturbidrag riktade mot skolor finns, 
men dessa utdelas beroende på storlek på skolorna och generellt är Kiruna kommuns skolor för små 
för att tillhanda hålla detta strukturbidrag. Däremot vet ingen i dagsläget hur mycket av dessa 
strukturbidrag som Kiruna kommun får som bör tillfalla skolorna (kultur- och 
utbildningsförvaltningen). Detta undersökt nu tillsammans med ekonomiavdelningen.  
 
Kiruna kommuns krisledningsnämnd 2021-05-26 beslutade att fjärr-/distansundervisning ska 
tillämpas för eleverna i årskurserna 7-9, samt att ge möjlighet till hemmastudier för årskurs F-6 vid 
samtliga kommunala grundskoleenheter i Kiruna kommun. Beslutet gäller till och med den 2 juni 
2021. Beslutet förlängdes till 2021-06-04 och undervisningen återgick till ordinarie 
undervisningsform från och med måndag 2021-06-07. Detta beslut för låg- och mellanstadiet strider 
mot skollagen och ett stort arbete kommer behövas göras av lärarna för att ta reda på hur de elever 
som valde hemundervisning lyckades tillgodogöra sig undervisningen. Om de inte lyckades 
tillgodogöra sig planerad undervisning måste eleverna få ta igen den tiden enligt skollagen och detta 
har beslutats att då göras under hösten. Lärarna måste få tid på sig att göra bedömning på individnivå 
om eleven klarat undervisning. 
 
Förvaltningschefen avslutar med att meddela att hon sagt upp sig och avslutar sin anställning senast 
sista oktober.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 85 21-003-600 
 
 
Kulturchefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande: 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen fick på uppdrag av kommunstyrelsen att samordna 
”Demokratiåret 2021, hundra år sedan allmän rösträtt”. En arbetsgrupp är sammankallad och en 
demokrativecka är i planeringsstadiet för att genomföras vecka 46. Kultursekreteraren har ansökt om 
medel från Region Norrbotten och 111 tkr beviljades för aktiviteter som ska genomföras under 
demokrativeckan. Aktiviteter under demokrativeckan ska erbjudas digitalt och live, och ske i form av 
seminarium, föreläsningar, utställning och en animerad film. Kontakt är tagen med föreningar och det 
finns utrymme för att fylla på med aktiviteter. Skolorna kommer att få ta del av utbudet och detta 
förankras via rektorerna. Samarbeten gällande aktiviteterna sker med närliggande kommuner. 
Centrala kommunala medel och stöttning från andra förvaltningar kommer att behövas för att 
genomföra denna vecka. Kulturchefen lyfter detta vidare.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
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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§ 86 21-004-600 
 
 
Ordföranden informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordföranden Annica Henelund informerar om att Kiruna kommuns krisledningsnämnd varit 
aktiverad och att de 2021-05-26 beslutade att fjärr-/distansundervisning ska tillämpas för eleverna i 
årskurserna 7-9, samt att ge möjlighet till hemmastudier för årskurs F-6 vid samtliga kommunala 
grundskoleenheter i Kiruna kommun. Beslutet gäller till och med den 2 juni 2021. Beslutet förlängdes 
till 2021-06-04 och undervisningen återgick till ordinarie undervisningsform från och med måndag 
2021-06-07. Krisledningsnämnden beslutar 2021-06-07 § 20 att återlämna grundskoleverksamheten 
till kultur- och utbildningsnämnden, varför detta nämndsammanträde kunde äga rum.  
 
Smittspridningen har gått ner och färre insjuknar i covid-19 i Kiruna kommun nu.  
 
Vidare informerar ordföranden att då nuvarande förvaltningschef sagt upp sig kommer arbetet med 
hur förvaltningens ledning ska organiseras att arbetas vidare med.   
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
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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§ 87 21-005-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-05-20 över inkomna handlingar 2021-04-14--2021-05-20. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 83 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-05-27 § 51 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 88 21-006-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-05-20 över delegationsbeslut 2021-04-14--2021-05-20. 
 
Ur rapporterna lyfts särskilt sammanställning/delegationsbeslut gällande: 
 
Aktivitetsstöd utbetalning hösten 2020, daterad 2021-04-22. 
Lokalbidrag 2021, daterad 2021-05-10. 
Kommunalt grundbidrag för studieförbunden, daterad 2021-05-11. 
Anställning av enhetschef för centrala elevhälsan och språkcentrum, tillsvidare till kultur- och 
utbildningsförvaltningen, daterad 2021-05-18. 
Anställning av rektor, tillsvidare till kultur- och utbildningsförvaltningen, daterad 2021-05-18. 
Anställning av handläggare/enhetschef, tillsvidare till kultur- och utbildningsförvaltningen, daterad  
2021-05-18. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 84 beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-05-27 § 52 beslutar att lägga delgivningen med 
godkännande till handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
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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§ 89 21-007-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-05-20 över klagomål 2021-04-14--2021-05-20. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 85 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 90 21-008-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna ordförande Annica Henelunds deltagande vid konferensen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund informerar om att hon vill delta i konferensen Aktuell skolpolitik i augusti 
och lyfter frågan till kultur- och utbildningsnämnden gällande omkostnaderna för hennes deltagande 
vilket då rör dagsarvode och anmälningsavgift.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att godkänna ordförande Annica Henelunds deltagande vid konferensen.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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FÖRSLAG PÅ FÖRDELNING- TILLÄGGSBELOPP FÖR EXTRAORDINÄRA STÖDÅTGÄRDER HT.21 
   Kommunala skolor 
 

   
Skola KUF förslag tb  

ht 21 
KUN beslut tb 
ht 21 

Kommentar 

Bergaskolan 
 
Ansökt: 2st 
Beviljade: 2st 

1 tjänst 
209000kr 

 Rektor har ansökt om elevassistent för två elever hel/del av skoldag. Utifrån de 
underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven hos två av eleverna är 
behov av extraordinära stödåtgärder utifrån låg teoretisk begåvning/stora 
inlärningssvårigheter, kombinationsdiagnoser som ger stora behov.  

Högalidskolan f-6 
 
Ansökt 6st 
Beviljade: 5st 

2,75 tjänster  
574750kr 

 Rektor har ansökt om elevassistent för sex elever hel/del av skoldag. Utifrån 
de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven hos fem av 
eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer 
svårigheter som stora språkliga svårigheter, svårt att kommunicera, behov av 
TAKK, medicinsk diagnos, högkänslig samt inlärningssvårigheter. 

Högalidskolan 7-9 
 
Ansökt: 9st 
Beviljade: 6st 

Tot: 3,2 tjänster 
668800kr 

 Rektor har ansökt om elevassistent för nio elever på hel/del av skoldag. 
Utifrån de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven hos sex 
av eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer 
svårigheter som synnedsättning, fysiska handikapp, stora 
inlärningssvårigheter, språkliga svårigheter-kommunikation, 
kombinationsdiagnoser som ger stora behov. 

Jukkasjärvi skola 
 
Ansökt: 4st 
Beviljade: 3st 

1,6 tjänster 
334400kr 

 Rektor har ansökt om elevassistent för fyra elever på hel/del av skoldag. Utifrån 
de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven hos tre av 
eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer svårigheter 
som synnedsättning, CVI (cerebral visual impairment) oförmåga hos hjärnan att 
tolka det man ser, mycket stora inlärningssvårigheter. 

Karesuando/ Övre Soppero 
 
Ansökt: 2st 
Beviljade: 0st 

0  Rektor har ansökt om elevassistent för en elever på hel/del av skoldag. Utifrån 
de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven kan täckas inom 
ramen för grundbeloppet. 
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Luossavaaraskolan 
 
Ansökt: 16st 
Beviljade: 10st 

5 tjänster 
1045000kr 

 Rektor har ansökt om elevassistent för 16 elever på hel/del av skoldag. Utifrån 
de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven hos 10 av eleverna 
är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer svårigheter som 
medicinsk diagnos, stora inlärningssvårigheter, inlärningssvårigheter-språkliga 
faktorer, språkliga svårigheter-kommunikation, behov av TAKK. 

Nya Raketskolan f-3 
 
Ansökt: 9st 
Beviljade: 9st 

4,3 tjänster 
898700kr 
 

 Rektor har ansökt om elevassistent för nio elever på hel/del av skoldag. Utifrån 
de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven hos nio av 
eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer svårigheter 
som inlärningssvårigheter, sociala svårigheter (i kombination med annat), 
kombinationsdiagnoser som ger stora behov. 

Nya Raketskolan 4-6 
 
Ansökt: 6st 
Beviljade: 6st 

2,8 tjänster 
585200kr 
 

 Rektor har ansökt om elevassistent för sex elever på hel/del av skoldag. Utifrån 
de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven hos sex av 
eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer svårigheter 
som medicinsk diagnos, stora inlärningssvårigheter, språkliga svårigheter-
kommunikation, inlärningssvårigheter-språkliga faktorer.  

Nya Raketskolan 7-9 
 
Ansökt: 5st 
Beviljade: 3st 

2 tjänster 
418000kr 

 Rektor har ansökt om elevassistent för fem elever på hel/del av skoldag. Utifrån 
de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven hos tre av 
eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer svårigheter 
som stora inlärningssvårigheter, sociala svårigheter (i kombination med annat) 
samt depression. 

    Svappavaara skola 
 
Ansökt: 2st 
Beviljade: 2st 

1 tjänst 
209000kr 

 Rektor har ansökt om elevassistent för två elever på hel/deltid. Utifrån de 
underlag som kommit in gör vi bedömningen att behovet hos två av eleverna är 
behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer stora språkliga 
svårigheter-kommunikation, TAKK. 
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Triangelskolan 
 
Ansökt: 11st 
Beviljade: 9st 

4,8 tjänster 
1003200kr 
 

 Rektor har ansökt om elevassistent för 11 elever på hel/del av skoldag. 
Utifrån de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behovet hos 
nio av eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer 
stora språkliga svårigheter-kommunikation, medicinsk diagnos, stora 
inlärningssvårigheter, adaptiva svårigheter, kognitiv trötthet. 

Tuolluvaara skola 
 
Ansökt: 3st 
Beviljade: 2st 

1,5 tjänster 
313500kr 

 Rektor har ansökt om elevassistent för tre elever på hel/del av skoldag. 
Utifrån de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behovet hos tre 
av eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer 
svårigheter som synnedsättning, fysiska handikapp, hörselnedsättning. 

Vittangi skola 
 
Ansökt: 3st 
Beviljat: 3st 

1,8 tjänster 
376200kr 
 

 
 

Rektor har ansökt om elevassistent för tre elev på hel/del av skoldag. 
Utifrån de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behovet hos 
tre elever är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer 
svårigheter som stora inlärningssvårigheter, sociala svårigheter (i 
kombination med annat), stora koncentrationssvårigheter i kombination 
med annat. 

 Kostnad: 6635750 kr   

 
   Fristående alternativ 
 

Skola KUF förslag tb ht 
21 

KUN beslut tb ht 
21 

Kommentar 

Giron Sameskola Kiruna 
 
Ansökt: 2st 
Beviljat: 2st 

1 tjänst 
209000kr 

 Rektor har ansökt om elevassistent för två elever på hel/del av skoldag. 
Utifrån de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behovet hos 
två av eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer 
språkliga svårigheter-kommunikation. 

Giron Sameskola Karesuando 
 
Ansökt: 4st 
Beviljat: 2st 

1 tjänst 
209000kr 

 Rektor har ansökt om elevassistent för fyra elever på hel/del av skoldag. 
Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet 
hos två av eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det 
framkommer svårigheter som låg teoretisk begåvning, mycket stora 
koncentrationssvårigheter samt bristande impulskontroll. 
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Thoren Framtid Vargen 
 
Ansökt: 4st 
Beviljat: 4st 

2,9 tjänster 
606100kr 
 

 Rektor har ansökt om elevassistent för fem elever på hel/del av skoldag. 
Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet 
hos fem av eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det 
framkommer svårigheter som synnedsättning, tvångsmässiga beteenden 
(i kombination med annat), sociala svårigheter (i kombination med 
annat), medicinsk diagnos. 

Thoren Framtid Vita Vidderna 
 
Ansökt: 5st 
Beviljat: 4st 
 

2,3 tjänst 
480700kr 

 Rektor har ansökt om elevassistent för fem elever på hel/del av skoldag. 
Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet 
hos fyra elever är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer 
medicinsk diagnos samt komplicerade svårigheter med stora behov. 

 Kostnad: 1504800kr   

 
 
Individuella beslut kommer att skickas till respektive rektor. 
 
Handläggaren har fått in 93 ansökningar från kommunala skolor och fristående alternativ. Av de 93 ansökningarna har 72 stycken av ansökningarna 
beviljats och de är alla individuellt bedömda. För höstterminen 2021 är förslaget att betala ut 8140550 kr i tilläggsbelopp för kommunala skolor och 
fristående alternativ 
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