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 Fredrik Lundholm  
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§ 120 21-001-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 
att fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
1. Ekonomisk rapport per september 2021 
2. Förslag - ändring av beslut om bidrag 2020 till fristående alternativ och Sameskolan -Tilläggsbidrag 

– Slutregleringsbidrag. 
a) Fjällbjörken Ekonomisk förening år 2020 
b) Fyrklövern Ekonomisk förening år 2020 
c) ThorenGruppen AB uterummet år 2020 
d) ThorenGruppen AB Vargen år 2020 
e) Föräldrakooperativet Noás Ark år 2020 
f) Sameskolstyrelsen år 2020 
g) Personalkooperativet I Ur och Skur Myggan Ekonomisk förening år 2020 
h) Kangos kultur och ekologiskola år 2020 
i) Ströms slott AB år 2020  

3. Driftbudget 2022 
4. Omfördelning av statsbidrag för likvärdig skola 2021 
5. Fördelning av statsbidrag för likvärdig skola 2022 
6. Krisplan för kultur- och utbildningsförvaltningen 2022 
7. Sammanträdesdagar kultur- och utbildningsnämnden 2022 
8. Våld i nära relationer (handlingsplan) 
9. Projektbidrag Snöfestivalen 2022, Tusen toner 
10. Rapport – Förskoleplatser och platstillgång 
11. Uppföljning – Frisktal, sjuktal, ohälsa, arbetsmiljöåtgärder 2021 
12. Uppföljning – Rekrytering 
13. Stipendieutdelning 

a) Lina Hjorts kulturstipendium 2020 
b) Hjalmar Nyströms föreningsstipendium 2020 
c) Hjalmar Lundbohmsstipendiet 2020 

14. Skola tillsammans 
15. Förvaltningschefen informerar 
16. Ordföranden informerar 
17. Kulturchefen informerar 
18. Delgivning av inkomna handlingar 
19. Anmälan av delegationsbeslut 
20. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
21. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
22. Kommunrevisorernas överläggning med kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 120 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att fastställa dagordningen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.  
_______  
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§ 121 20-900-606 
 
 
Ekonomisk rapport per september 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Ekonomisk rapport Kultur- och utbildningsförvaltningen jan-sept 2021” daterad  
2021-10-05 för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar. Avvikelsen för perioden är ett överskott på 2,7 
miljoner. 
 
Resultat- Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Prog. avv.   Utfall 
räkn. (tkr) perioden   perioden   perioden   helår    helår   per.fg.år 
Intäkter -36 475   -31 665   4 810   -44 723       -31 916 
Personal 274 763  272 725  -2 038  366 901   

 271 438 
Lokal o anl 65 207  66 981  1 775  88 772   

 41 199 
Material o tj. 102 389  101 032  -1 357  137 537   

 100 694 
Kapitaltj. 4 401  3 916  -486  5 760     3 100 
Nettokost. 410 285   412 989   2 704   554 247   0   384 514 

             
Verksamheter 
(tkr) 

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

Gem. verks. 99 727   104 333   4 606   141 282       75 102 
För- o gr.sk. 194 653  190 313  -4 341  253 861    196 363 
Måltidsverks. 40 668  40 554  -114  54 634    39 228 
Fria driftsalt. 50 303  50 303  0  69 173    52 388 
Interkom.ers. -383  -1 125  -742  -1 500    -470 
Kultur 25 316  28 612  3 295  36 796     21 907 
Nettokost. 410 285   412 989   2 704   554 247   0   384 517 
            

 
Sammanfattningsvis är vakanser i ett flertal verksamhetsformer huvudorsaken till överskottet. Det finns 
dock stora variationer i utfall mellan olika former av verksamheter. Controller Rolf Särkimukka och 
tillförordnad förvaltningschef Conny Persson informerar om utfallet i respektive verksamhetsform.  
 
För- och grundskoleverksamheten totalt sett redovisar ett underskott under perioden. Underskottet går att 
härleda till verksamheten i byskolorna. Förskoleverksamheten totalt visar ett överskott på grund av 
minskat barnantal. Gällande kostnader för extraordinära insatser inom kommunala för- och grundskolor 
är utfallet per september ett underskott. 
 
Måltidsverksamheten ligger nästan i balans under perioden men det finns variation mellan de olika 
verksamheterna. Flera verksamheter har överskott som går från. Förskoleköken har för närvarande ett 
underskott då deras budget inte har täckt verksamhetens lokalkostnader.   
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§121 fortsättning 
 
Cheferna inom måltidsverksamheterna bedömer dock att budgeten kommer att vara för liten när 
verksamheterna är helt i gång. 
 
Underskottet inom posten interkommunala ersättningar ska förstås utifrån att Kiruna inte ännu har 
fakturerat andra kommuner för interkommunala ersättning. 
 
Överskottet inom kulturverksamheten förklaras helt och hållet av kvarvarande effekter från pandemin i 
form av utebliven verksamhet. 
 
Controller Rolf Särkimukka föredrar även utfallet för förvaltningens investeringsobjekt.  
 
Investering   Utfall   Budget   Avvikelse 
(tkr)   fr. start   totalt   totalt 
Anpassningar av för- och grundskola      
Anpass.för-gr.sk 2 182  10 275  8 093 
Rikade investeringsobjekt fastsällda av KF      
Trisk. 
Anpass.   195  5 000  4 806 
Garant. Bergskr. 53  170  118 
Moduler Berga 2 213  4 205  1 992 
Moduler Jukkas 1 671  4 205  2 534 
Kirunastip-20 0  40  40 
Tri.sk. Nätverk 0  685  685 
Nytt Bibliotek 0  3 000  3 000 
BIC 0  250  250 
Hyllor Vtt 0  150  150 
Kirunastip-21 0  40  40 
  Summa: 6 312   28 020   21 708 

 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C)  
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 122 a 19-800-942 
 
Förslag – ändring av beslut om bidrag 2020 till fristående alternativ och Sameskolan -
Tilläggsbidrag – Slutregleringsbidrag. Fjällbjörken Ekonomisk förening år 2020. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utbetala o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag till 

Fjällbjörken Ekonomisk förening för år 2020. Detta då motsvarande kommunala 
verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande: Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. Kammarrätten i Sundsvall DOM 
2013-07-05 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1335–12 anser att Hudiksvall kommun tilldelat den egna 
gymnasieverksamheten ett resurstillskott då kommunen skrivit av underskottet. Eftersom tillskottet inte 
har kommit de fristående skolorna till del, har likabehandlingen åsidosatts. I ärendet föreligger skrivelse 
från kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden utbetalar o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag –  

Slutregleringsbidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening för år 2020. Detta då motsvarande 
kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
Hanteringen av ärendet 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-07 beslutade utskottet att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 122 b 19-800-942 
 
Förslag – ändring av beslut om bidrag 2020 till fristående alternativ och Sameskolan -
Tilläggsbidrag – Slutregleringsbidrag. Fyrklövern Ekonomiska förening år 2020. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utbetala o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag till 

Fyrklövern Ekonomiska förening för år 2020. Detta då motsvarande kommunala 
verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande: Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. Kammarrätten i Sundsvall DOM 
2013-07-05 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1335–12 anser att Hudiksvall kommun tilldelat den egna 
gymnasieverksamheten ett resurstillskott då kommunen skrivit av underskottet. Eftersom tillskottet inte 
har kommit de fristående skolorna till del, har likabehandlingen åsidosatts. I ärendet föreligger skrivelse 
från kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden utbetalar o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag –  

Slutregleringsbidrag till Fyrklövern Ekonomiska förening för år 2020. Detta då motsvarande 
kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
 
Hanteringen av ärendet 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-07 beslutade utskottet att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 122 c 19-800-942 
 
Förslag – ändring av beslut om bidrag 2020 till fristående alternativ och Sameskolan -
Tilläggsbidrag – Slutregleringsbidrag. ThorenGruppen AB Uterummet, sedan 1 mars 2021 
Thoren Framtid AB / Vita Vidderna år 2020. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utbetala o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag till 

ThorenGruppen AB Uterummet, sedan 1 mars 2021 Thoren Framtid AB / Vita Vidderna 
för år 2020. Detta då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 
2020. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande: Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. Kammarrätten i Sundsvall DOM 
2013-07-05 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1335–12 anser att Hudiksvall kommun tilldelat den egna 
gymnasieverksamheten ett resurstillskott då kommunen skrivit av underskottet. Eftersom tillskottet inte 
har kommit de fristående skolorna till del, har likabehandlingen åsidosatts. I ärendet föreligger skrivelse 
från kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden utbetalar o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag –  

Slutregleringsbidrag till ThorenGruppen AB Uterummet, sedan 1 mars 2021 Thoren Framtid AB / 
Vita Vidderna för år 2020. Detta då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott 
år 2020. 

 
Hanteringen av ärendet 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-07 beslutade utskottet att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 122 d 19-800-942 
 
Förslag – ändring av beslut om bidrag 2020 till fristående alternativ och Sameskolan -
Tilläggsbidrag – Slutregleringsbidrag. ThorenGruppen AB Vargen, sedan 1 mars 2021 
Thoren Framtid AB / Vargen år 2020. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utbetala o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag till 

ThorenGruppen AB Vargen, sedan 1 mars 2021 Thoren Framtid AB / Vargen för år 2020. 
Detta då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande: Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. Kammarrätten i Sundsvall DOM 
2013-07-05 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1335–12 anser att Hudiksvall kommun tilldelat den egna 
gymnasieverksamheten ett resurstillskott då kommunen skrivit av underskottet. Eftersom tillskottet inte 
har kommit de fristående skolorna till del, har likabehandlingen åsidosatts. I ärendet föreligger skrivelse 
från kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden utbetalar o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag –  

Slutregleringsbidrag till ThorenGruppen AB Vargen, sedan 1 mars 2021 Thoren Framtid AB / 
Vargen för år 2020. Detta då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 
2020. 

 
Hanteringen av ärendet 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-07 beslutade utskottet att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 122 e 19-800-942 
 
Förslag – ändring av beslut om bidrag 2020 till fristående alternativ och Sameskolan -
Tilläggsbidrag – Slutregleringsbidrag. Föräldrakooperativet Noas Ark ekonomiska 
förening år 2020. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utbetala o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag till 

Föräldrakooperativet Noas Ark ekonomiska förening för år 2020. Detta då motsvarande 
kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande: Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. Kammarrätten i Sundsvall DOM 
2013-07-05 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1335–12 anser att Hudiksvall kommun tilldelat den egna 
gymnasieverksamheten ett resurstillskott då kommunen skrivit av underskottet. Eftersom tillskottet inte 
har kommit de fristående skolorna till del, har likabehandlingen åsidosatts. I ärendet föreligger skrivelse 
från kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden utbetalar o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag –  

Slutregleringsbidrag till Föräldrakooperativet Noas Ark ekonomiska förening för år 2020. Detta då 
motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
Hanteringen av ärendet 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-07 beslutade utskottet att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 122 f 19-800-942 
 
Förslag – ändring av beslut om bidrag 2020 till fristående alternativ och Sameskolan -
Tilläggsbidrag – Slutregleringsbidrag. Sameskolstyrelsen år 2020. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utbetala o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag till 

Sameskolstyrelsen för år 2020. Detta då motsvarande kommunala verksamheter 
redovisar ett överskott år 2020. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande: Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. Kammarrätten i Sundsvall DOM 
2013-07-05 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1335–12 anser att Hudiksvall kommun tilldelat den egna 
gymnasieverksamheten ett resurstillskott då kommunen skrivit av underskottet. Eftersom tillskottet inte 
har kommit de fristående skolorna till del, har likabehandlingen åsidosatts. I ärendet föreligger skrivelse 
från kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden utbetalar o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag –  

Slutregleringsbidrag till Sameskolstyrelsen för år 2020. Detta då motsvarande kommunala 
verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
Hanteringen av ärendet 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-07 beslutade utskottet att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 122 g 19-800-942 
 
Förslag – ändring av beslut om bidrag 2020 till fristående alternativ och Sameskolan -
Tilläggsbidrag – Slutregleringsbidrag. Personalkooperativet I Ur och skur Myggan 
Ekonomisk förening år 2020. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utbetala o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag till 

Personalkooperativet I Ur och skur Myggan Ekonomisk förening för år 2020. Detta då 
motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande: Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. Kammarrätten i Sundsvall DOM 
2013-07-05 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1335–12 anser att Hudiksvall kommun tilldelat den egna 
gymnasieverksamheten ett resurstillskott då kommunen skrivit av underskottet. Eftersom tillskottet inte 
har kommit de fristående skolorna till del, har likabehandlingen åsidosatts. I ärendet föreligger skrivelse 
från kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden utbetalar o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag –  

Slutregleringsbidrag till Personalkooperativet I Ur och skur Myggan Ekonomisk förening för år 
2020. Detta då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
Hanteringen av ärendet 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-07 beslutade utskottet att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 122 h 19-800-942 
 
Förslag – ändring av beslut om bidrag 2020 till fristående alternativ och Sameskolan -
Tilläggsbidrag – Slutregleringsbidrag. Kangos kultur och ekologiskola år 2020. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utbetala o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag till Kangos 

kultur och ekologiskola för år 2020. Detta då motsvarande kommunala verksamheter 
redovisar ett överskott år 2020. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande: Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. Kammarrätten i Sundsvall DOM 
2013-07-05 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1335–12 anser att Hudiksvall kommun tilldelat den egna 
gymnasieverksamheten ett resurstillskott då kommunen skrivit av underskottet. Eftersom tillskottet inte 
har kommit de fristående skolorna till del, har likabehandlingen åsidosatts. I ärendet föreligger skrivelse 
från kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden utbetalar o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag –  

Slutregleringsbidrag till Kangos kultur och ekologiskola för år 2020. Detta då motsvarande 
kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
Hanteringen av ärendet 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-07 beslutade utskottet att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 122 i 19-800-942 
 
Förslag – ändring av beslut om bidrag 2020 till fristående alternativ och Sameskolan -
Tilläggsbidrag – Slutregleringsbidrag. Ströms slott AB år 2020. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utbetala o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag till Ströms 

slott AB för år 2020. Detta då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett 
överskott år 2020. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande: Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna 
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna 
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna. Kammarrätten i Sundsvall DOM 
2013-07-05 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1335–12 anser att Hudiksvall kommun tilldelat den egna 
gymnasieverksamheten ett resurstillskott då kommunen skrivit av underskottet. Eftersom tillskottet inte 
har kommit de fristående skolorna till del, har likabehandlingen åsidosatts. I ärendet föreligger skrivelse 
från kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden utbetalar o kronor exklusive moms som tilläggsbidrag –  

Slutregleringsbidrag till Ströms slott AB för år 2020. Detta då motsvarande kommunala 
verksamheter redovisar ett överskott år 2020. 

 
Hanteringen av ärendet 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-07 beslutade utskottet att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 123 21-178-606 
 
 
Driftbudget 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att kultur- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till driftbudget år  

2022, 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att vid kultur- och utbildningsnämnden 

sammanträde 2021-12-16 komma med en uppföljning av läget inom verksamhetsservice samt 
elevhälsan avseende logopedi och chefens uppdrag. 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram för år 2022 fastställdes av Kommunfullmäktige den 
2021-06-07--08. Ramarna baseras på SKL: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. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 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. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2021-06-10 § 70 att anta föreliggande inriktningsförslag för 
arbetet med kultur och utbildningsnämndens internbudget år 2022. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 § 7 förelåg förvaltningens skrivelse ”Inriktning för 
arbetet med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget år 2022” daterad 2021-05-17. Nämnden gav 
då förvaltningen i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 återkomma med ett 
kompletterat förslag för driftbudget 2022.  
 
I ärendet föreligger även Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-07--08 § 90 Budgetdirektiv 2022–2025, 
§ 91 Beräkningsunderlag till budget 2022–2025 och § 96 Nämndernas och styrelsens driftbudget 2022 
samt flerårsplan 2023–2025, med tillhörande bilaga ”Kiruna kommun Tekniska budgetramar 2022–
2025 sammanställning”.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens budgetram uppgår till 554 241 tkr per den 2021-08-31 inklusive budget 
på 6 000 tkr för lönerevision 2021.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram fastställdes av Kommunfullmäktige den 2021-06-07—
08 till:  
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§ 123 fortsättning  
 
481 956 tkr år 2022 (teknisk ram) + 74 000 tkr (politiska prioriteringar) = 555 956 tkr inkl. lönerevision  
490 850 tkr år 2023 (teknisk ram)  
509 810 tkr år 2024 (teknisk ram)  
520 940 tkr år 2025 (teknisk ram)  
 
Lönerevision uppgår till ca 6 000 tkr per år för Kultur- och utbildningsförvaltningen. Således innebär 
2022 års ram exklusive lönerevision en ram på 555 956 tkr – 6 000 tkr (lönerevision) = 549 956 tkr. 
Vilken kan jämföras mot 2021 års ram på 554 241 tkr. Det innebär en ramminskning på 4 285 tkr. Vilket 
stämmer väl överens med Kommunfullmäktiges målsättning den 2021-06-07--08 för Kultur- och 
utbildningsnämnden att minska driftbudgetramen år 2022 med 5 mnkr i jämförelse med år 2021 års 
budget. Utöver detta resonemang så tillkommer även kostnadsökningar i form av index-regleringar av 
hyror, livsmedel, drivmedel etcetera samt barn- och elevförändringar. Kommunfullmäktiges målsättning 
den 2021-06-07--08 för Kultur- och utbildningsnämnden är således att minska driftbudgetramen under 
planperioden 2022 - 2025 med 21 mnkr i jämförelse med 2021 års budget. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-09-16 § 94 om ett inriktningsförslag med bakomliggande 
skrivelse ”Inriktning för arbetet med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget år 2022” daterad 2021-
09-03. Inriktningsförslagen innebär inga förändringar mot tidigare budgetår gällande kulturens 
verksamheter, kulturen har sedan 2018 haft stora neddragningar och fastställd teknisk ram bygger på SCB 
statistik för utbildningsområdet, vilket är det som jämförs mot andra kommuner. Således bör 
utbildningssidan stå för neddragningar och effektiviseringar för att få budget i balans.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-07 § 117 förelåg inga förändringar jämfört med 
inriktningsbeslutet 2021-09-16 § 94. Arbetsutskottet beslutade att ärendet föredras vid kultur- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2021-10-21. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-10-21 föreligger skrivelse med förvaltningens 
förslag till driftbudget 2022 daterad 2021-09-03. Förslaget är oförändrat i jämförelse med det 
inriktningsbeslut och tillhörande underlag som kultur- och utbildningsnämnden tog 2021-09-16 § 94. 
Nedan följer en förteckning av förvaltningens förslag till förändringar mot år 2021: 
 
Utbildning centralt 
Förvaltningschef - konsultkostnader: -50 tkr 
Intäkter - avgifter: -500 tkr 
Verksamhetsservice en tjänst: -542 tkr 
Verksamhetsservice 3 tjänster HT 22: -600 tkr 
Gemensam chef Elevhälsan och Språkcentrum: -700 tkr 
Pc-datorer för personal i förskola och förskolekök: +380 tkr 
 
Elevhälsan 
Elevhälsan - logoped: -149 tkr 
Elevhälsan - kurator: -600 tkr 
Elevhälsan – utökat friskolebidrag: +1 096 tkr 
 
Förskola 
En avdelning Backens förskola: -922 tkr 
En avdelning Jökelns förskola: -952 tkr 
En avdelning Bolags förskola: -1 069 tkr (En avdelning Backen flyttar in) 
En avdelning Norrskenets förskola: -1 400 tkr 
Magnigatan 25 (Öppna förskolan DBV): -161 tkr 
Kuttainen - Annan pedagogisk omsorg: +529 tkr 
Förskolan Kuttainen - personal: -478 tkr 
Förskola Kuttainen - förbrukning: -6 tkr 
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§ 123 fortsättning 
 
Förskola Kuttainen - lokal: -280 tkr 
Familjecentral: +80 tkr 
Förskolerektor: +230 tkr 
 
Grundskola 
Förstärkning av personalbudget Högalid 7-9: +1 000 tkr 
 
Språkcentrum 
Två heltider studiehandledare: -874 tkr 
Två visstider studiehandledare: -890 tkr 
0,5 tjänst modersmålslärare: -225 tkr 
 
Måltidsverksamheten 
Centralt förskolekök - lokaler: +482 tkr 
0,75 tjänst måltidsbiträde Bergaskolan: +300 tkr 
 
Summa: -6 300 tkr 
 
Vid samråd enligt medbestämmandeladelagen har Lärarförbundet yrkat på att det finns ett behov av en 
logopedtjänst i verksamheten. 
 
Sammanträdet ajourneras 13:55. 
Sammanträdet återupptas 14:00. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till driftbudget år  

2022, 
 

att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att vid kultur- och utbildningsnämnden 
sammanträde 2021-12-16 komma med en uppföljning av läget inom verksamhetsservice 
samt elevhälsan avseende logopedi och chefens uppdrag. 
 

Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Therese Olofsson (S), Emma Taube (Fi), Magnus 
Gustafsson (C), Lars-Jonas Kemi (SL). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 124 20-1060-600 
 
 
Omfördelning av statsbidrag för likvärdig skola 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  anta förvaltningens förslag till omfördelning av 1 miljon kronor inom statsbidraget Likvärdig 

skola 2021 till komplettering av enhetligt och likvärdigt undervisningsmaterial. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Omfördelning av statsbidrag för likvärdig skola 2021” daterad 2021-09-28. 
 
Statsbidraget Likvärdig skola 2021 ska, enligt Skolverket, användas till att utöka pågående insatser eller 
utföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och 
fritidshemmet. Huvudmannen ansvarar för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera 
vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man 
fördelar bidraget inom organisationen.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen ser ett behov av omfördelning av medlen och föreslår nu att 1 miljon 
kronor från statsbidraget Likvärdig skola 2021 som kommunen beviljats för insatsen Utökad elevhälsa, 
men som inte nyttjats till denna insats på grund av vakanser under året, omfördelas till en ny insats för 
komplettering av enhetligt och likvärdigt undervisningsmaterial på de skolenheter som i och med den 
förändrade skolstrukturen fått fler paralleller. Genom att stötta skolenheterna ekonomiskt för 
komplettering av enhetligt och likvärdigt undervisningsmaterial i samtliga paralleller frigörs resurser för 
lärarna att använda till att öka kvaliteten på undervisningen och tillgången till stöd för eleverna i stället för 
att resurser/lärarnas arbetstid behöver läggas på att göra flera varianter av planeringar. 
 
Kultur och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  kultur- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till omfördelning av 1 

miljon kronor inom statsbidraget Likvärdig skola 2021 till komplettering av enhetligt och 
likvärdigt undervisningsmaterial  

 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2021-10-07 § 118 att föreslå kultur- och   
utbildningsnämnden att anta förvaltningens förslag. Vi samråd enligt medbestämmandelagen inför har  
Lärarförbundet yrkat på att den omfördelning som förvaltningen förslår är nödvändig för  
verksamheten. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
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§ 125  21-959-606 
 
 
Fördelning av statsbidrag för likvärdig skola 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  anta förvaltningens förslag till insatser för Likvärdig skola 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Statsbidrag Likvärdig skola 2022” daterad 2021-09-28. 

Kiruna kommun har tilldelats en ram om 10 588 697 kr från statsbidraget Likvärdig skola 2022. Det är 
ungefär 600 000 kr mindre än för 2021. Det bidrag som kommunen begär att få utbetalat ska användas 
för insatser under perioden 2022-01-01 till 2022-12-31. 

 
Förvaltningens förslag till insatser för Likvärdig skola 2022 i korthet  
 
Utökning elevhälsan  

Utökning av elevhälsopersonal i syfte att öka tillgängligheten till elevhälsokompetenser i vardagen för 
elever, personal och rektorer samt skapa förutsättningar för elevhälsans förebyggande och främjande 
uppdrag. Insatsen påbörjades under 2019 då rekrytering av följande kompetenser genomfördes. 
Majoriteten av tjänsterna tillträddes under 2020;  

2,0 skolsköterska,  

1,0 skolpsykolog,  

6,0 skolkurator – placerade i skolorna Beräknad kostnad 2022: 5 661 000 kr  

Digitalisering  

Utökning av 1,0 utvecklare digitalisering i skolan i syfte att samordna och stödja skolornas 
utvecklingsarbete utifrån den nationella digitaliseringsstrategin.  

Insatsen påbörjades under 2019 då rekrytering till tjänsten genomfördes. Tjänsten tillträddes i januari 
2020.  

Beräknad kostnad 2022: 568 000 kr  

Samordnare/utvecklare  

Utökning av 1,0 tjänst samordnare/utvecklare med inriktning statsbidrag för skolutveckling samt 
extraordinära stödåtgärder. Insatsen påbörjades under 2019 då rekrytering till tjänsten genomfördes. 
Tjänsten tillträddes i januari 2020.  

Beräknad kostnad 2022: 694 000 kr 
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§ 125 fortsättning 
 
Trygghet utanför klassrummet  

Inrättande av nya typer av tjänster på skolorna vid sidan av lärare, elevassistenter och elevhälsopersonal i 
syfte att öka tryggheten och därmed bättre förutsättningar till lärande genom ökad vuxennärvaro. Insatsen 
påbörjades inför höstterminen 2021 med rekrytering av skolvärdar och skolcoacher.  

Cirka 8 tjänster - antal tjänster beror på rekryterad personals kompetens och utbildningsnivå. Resursen 
fördelas jämnt mellan områdena Västra och Östra. Fördelning mellan skolenheterna görs gemensamt av 
respektive rektorsgrupp utifrån bedömt behov.  

Beräknad kostnad 2022: 3 665 697 kr  

* Total beräknad summa 2022: 10 588 697 kr 

 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
Att kultur- och utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningsförslag till insatser för Likvärdig 

skola 2022. 
 
Hanteringen av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2021-10-07 § 119 att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
Av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 126 21-960-600 
 
 
Krisplan för kultur- och utbildningsförvaltningen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens förslag till Krisplan 2022. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens krisplan träder ikraft för förvaltningens verksamheter och 
enheter inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde vid hantering av kriser och 
extraordinära händelser. Den klarlägger ansvarsförhållanden, beslutsvägar, kontaktvägar samt 
förutsättningarna för hur förvaltningen säkerställer resurser och stöd från andra delar inom den 
kommunala organisationen. 
 
Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson förvaltningens förslag till krisplan 2022. Föreligger 
skrivelse ”Krisplan – Kultur och utbildningsförvaltningen 2022” daterad 2021-10-12.  
 
Hantering av ärendet 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-07 § 120 förelåg inget färdigt förslag. Arbetsutskottet  
beslutade att uppdra kultur- och utbildningsförvaltningen att komma med reviderat förslag till kultur-  
och utbildningsnämndens sammanträde 2021-10-21. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta förvaltningens förslag till Krisplan 2022. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______  
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§ 127  21-091-600 
 
 
Sammanträdesdagar kultur- och utbildningsnämnden 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  anta förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för kultur- och utbildningsnämnden

 2022.  
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag på mötesdagar Kultur- och utbildningsnämnden 2022” daterad 2021-09-
29. 
 
Hanteringen av ärendet 
 
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet 2021-10-07 § 121 att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för kultur- och 
utbildningsnämnden 2022. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta arbetsutskottets förslag. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 128  21-199-600 
 
 
Våld i nära relationer (handlingsplan) 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att   anta förvaltningens förslag till handlingsplan gällande våld i nära relationer. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Handlingsplanen gällande våld i nära relation kan användas som vägledning för att förebygga, upptäcka 
och hantera våld i nära relationer vid kultur- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplanen riktar sig till 
alla chefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen för att kunna agera om medarbetare blir 
våldsutsatta och om elever/barn bevittnar våld i nära relation. Handlingsplanen är framtagen av kultur- 
och utbildningsförvaltningen och tar sin utgångspunkt från det kommunövergripande Strategi och 
Åtgärdsprogram gällande våld i nära relation som antogs i Kommunfullmäktige 2010-06-07 respektive 
2014-03-31. Handlingsplanen gäller specifikt för verksamheterna under kultur- och utbildnings-
förvaltningen. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta 
 
att  anta förvaltningens förslag till handlingsplan om våld i nära relationer. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  anta förvaltningens förslag till handlingsplan gällande våld i nära relationer. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Rune Lans (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 129 21-947-670 
 
 
Projektbidrag Snöfestivalen 2022, Tusen toner 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja projektet 60 000 kr under förutsättning att aktiviteten genomförs. Medlen ska 
betalas ut under innevarande år 2021.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Ansökan om projektbidrag till ”Kulturbreddning- Snöfestivalen 2022” daterad 
2021-10-04 med tillhörande bilagor. Föreningen Tusen toner, tillika arrangör för Snöfestivalen 2022, 
ansöker om 86 201 kr för att arrangera ”Kulturbreddning – Snöfestivalen 2022” som planeras att 
genomföras 24 januari- 30 januari 2021. 
 
Syfte och mål 
Syftet med projektet är att få till ett rikare och bredare kulturliv i Kiruna. Projektet vill arrangera två 
unika produktioner; ’Smältande’ (se bilaga) samt konstföreställningen ’I stormen vilar jag’ (se bilaga). 
Snöfestivalens organisation besitter den personella och tekniska kompetensen för att arrangera dessa 
föreställningar och snöfestivalen har unika förutsättningar att ta produktionerna till Kiruna. 
Föreställningarna håller, enligt föreningen, hög kvalité och har en tydlig vinterkoppling. Det kommer 
inte vara någon entréavgift på någon av föreställningarna och föreningen planerar att bjuda in 
skolklasser och allmänhet. Föreningen kommer att marknadsföra aktiviteterna i samband med 
snöfestivalen genom att annonsera i lokal press samt dela ut en gratis festivalbilaga, sociala medier 
samt föreningen egens hemsida. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen ser båda produktionerna som ett gott exempel till en breddning 
och utveckling av en redan etablerad och uppskattad festival. Det finns goda förutsättningar att 
samordna vissa delar av arrangemanget med kultursamordning för barn och unga. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  bevilja projektet 60 000 kr, som ska betalas ut under innevarande år 2021. 
 
Hanteringen av ärendet 
 
Vid kulturutskottets sammanträde 2021-10-07 fick kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att 
före nästa nämndsammanträde i dialog med föreningen utreda föreställningens plats och vilka villkor som 
ska gälla i den händelse att projektet inte kan genomföras. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har kompletterat handlingarna med bilagan ”Kompletterande 
uppgifter Kulturbreddning av snöfestivalen 2022” daterad 2021-10-14. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av ordförande Annica Henelund (C) 
 
att  bevilja projektet 60 000 kr under förutsättning att aktiviteten genomförs. Medlen ska 

betalas ut under innevarande år 2021.  
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§ 130  21-119-628 
 
 
Rapport – Förskoleplatser och platstillgång 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att  lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
För närvarande finns 6 eller 7 barn som inte har fått erbjudande om plats fram till 2022-01-12.  
Regelverket föreskriver att plats ska erbjudas inom 4 månader efter ansökningsdatum. De torde inte  
vara några problem att erbjuda plats för dessa barn inom föreskriven tid då vi har tomma avdelningar  
på flera förskolor. 
 
Förvaltningen konstaterar även att det fram t.o.m. kvartal 3 2021 fötts 23 färre barn i Kiruna jämfört  
med samma tid 2020. 
 
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. 
 
_______  
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§ 131 21-600-603 
 
 
Uppföljning – Frisktal, sjuktal, ohälsa, arbetsmiljöåtgärder 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ”Redovisning av frisk- och ohälsotal” daterad 2021-10-11. Personalkonsult Theresia 
Sturk föredrar i ärendet. 
 
Den totala sjukfrånvaron i Kiruna kommun har under första halvåret 2021 minskat från 7,9% (2020) till 
7,1%. Sjukfrånvaron för Kultur- och utbildningsförvaltningen har under samma period minskat från 7,75% 
(2020) till 7,25%. 
 
Både kort- och långtidssjukfrånvaron minskade i Kiruna kommun första halvåret 2021. Vid Kultur- och 
utbildningsförvaltningen minskade korttidsfrånvaron från 4,54% (2020) till 4,21% samt 
långtidssjukfrånvaron från 3,33% till 3,01%. En förklaring till den positiva utvecklingen gällande sjuktalen 
kan vara möjligheterna till snabbtester vid förkylningssymptom samt att vaccinationerna mot Covid-19 
kommit i gång under våren 2021. 
 
I analysen av hälsoläget under 2020 och första halvåret 2021 utgör givetvis pandemin en avgörande faktor 
där restriktionerna bidragit till ökade sjuktal under 2020 och att vi nu under 2021 kan skönja positiva 
effekter av möjligheterna till snabbtester och vaccinationer. 
 
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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§ 132 21-794-603 
 
 
Uppföljning – Rekrytering 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ”Rekrytering inför hösten 2021” daterad 2021-10-14. Personalkonsult Theresia Sturk 
föredrar i ärendet. Nedan följer en sammanfattning av uppföljningen: 
 
Förskollärare till Kiruna kommuns förskolor, Kiruna C 
Tjänsten förskollärare till förskolor i Kiruna C annonserades under perioden 11 mars - till och med 16 maj 
2021. Totalt inkom 37 ansökningar till tjänsten. Av dessa 37 var 7 legitimerade förskollärare eller blivande 
legitimerade förskollärare. 4 legitimerad förskollärare rekryterades till för- och grundskolan. 
 
Lärare fritidshem till Kiruna kommuns fritidshem, Kiruna C 
Tjänsten lärare fritidshem, Kiruna C, annonserades under perioden 25 februari till och med 17 mars 2021. 
Till denna tjänst mottogs totalt 15 ansökningar. Tyvärr hade ingen av de sökande behörighet som lärare till 
fritidshem. 8 obehöriga lärare rekryterades till Kiruna kommuns fritidshem. 
 
Lärare till Kiruna kommuns grundskolor, Kiruna C 
Tjänsten lärare till Kiruna kommuns grundskolor, Kiruna C, annonserades under perioden 17 februari till 
och med 17 mars 2021. Totalt inkom 79 ansökningar till tjänsterna.   
18 ansökningar avsåg interna byten. 
15 ansökningar var från externa legitimerade lärare 
9 ansökningar kom från nyexaminerade lärare 
14 interna byten genomfördes, medarbetare inom kommunens grundskolor som önskat byte av skola. 
9 externa legitimerade lärare anställdes och en under pågående lärarutbildning anställdes. 
 
Efter avslutad gemensam rekrytering har sedan respektive förskola/skola annonserat kvarvarande 
vakanser. Det har varit ett flertal annonser varför ingen sammanställning genomförts per skola. 
Sammanfattningsvis har hittills ytterligare 3 legitimerade lärare anställts samt en nyexaminerad 
förskollärare som inväntar legitimation. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Lars-Jonas Kemi (SL) och Emma Taube (FI). 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 133 a 20-943-676 
 
 
Stipendieutdelning – Lina Hjorts Kulturstipendium 2020 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid dagenssammanträde sker utdelning av Lina Hjorts Kulturstipendium 2020 till Britta Marakatt-
Labba.  
 
Motiveringen är ”Genom sitt starka patos och textila uttryck gestaltar Britta Marakatt Labba samisk 
kultur, historia och samtid. Hennes tekniska skicklighet, bildkänsla och sinne för detaljer för berättelserna 
visuellt vidare och skapar stor eftertanke för betraktaren. Detta gör Britta Marakatt-Labba till en stark röst 
i nutid och framtid.” 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2021-01-11 att ansökningstiden förlängs till 
2021-02-14 och att beslut fattas vid kulturutskottet 2021-02-18. Kultur- och utbildningsnämndens 
kulturutskott 2021-02-18 § 25 b beslutar att Lina Hjorts kultur-stipendium ges till Britta Marakatt-Labba, 
att ordförande och kultur- och utbildningsförvaltningen utformar motiveringen och att beslutet delges 
kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-04. 
 
Vid dagens sammanträde sker stipendieutdelningen som tidigare blivit uppskjuten på grund av pandemin. 
Britta Marakatt-Labba mottar sitt diplom och blommor under en ceremoni som avslutas med en fika 
tillsammans med övriga stipendiater och nämndens ledamöter. 
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§ 133 b 20-1091-676 
 
 
Stipendieutdelning - Hjalmar Nyströms föreningsstipendium 2020 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid dagens sammanträde sker utdelning av Hjalmar Nyströms föreningsstipendium 2020 till 
Rullklubben Myggan. 
 
Stipendiet på 10 000 kr instiftades 1979 under namnet ”Hjalmar Nyströms Stipendium”. År 2015 
ändrades titeln till ”Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium” och syftet är att premiera och främja 
ideellt ungdomsarbete i ideell föreningsverksamhet inom Kiruna kommun. 
 
Motiveringen lyder ”Sedan starten 2002 har Rullklubben Myggan enträget arbetat för att barn och 
ungdomar ska ha möjlighet att samlas kring och utvecklas inom skateboardåkning i Kiruna kommun. 
Med engagemang och dedikerade ledare har föreningen skapat en inkluderande mötesplats där alla 
intresserade skateåkare kan utöva sin passion. De verkar även aktivt för att Kiruna ska kunna erbjuda 
en rik fritid med en varierad skateboardåkning i utemiljön.” 
 
Hantering av ärende  
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2021-01-11 att ansökningstiden förlängs till 
2021-02-14 och att beslut fattas vid kulturutskottet 2021-02-18. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-02-18 § 25 a beslutar att Hjalmar Nyströms 
föreningsstipendium ges till Rullklubben Myggan, att ordförande och kultur- och utbildningsförvaltningen 
utformar motiveringen och att beslutet delges kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-04. 
 
Vid dagens sammanträde sker utdelningsceremonin som tidigare blivit uppskjuten på grund av pandemin.  
Daniel Falbo och Fredrik Eriksson från Rullklubben Myggan deltar och mottar diplom och blommor. 
Ceremonin avslutas med en fika tillsammans med övriga stipendiater och nämndens ledamöter. 
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§ 133 c 20-1027-600 
 
 
Stipendieutdelning Hjalmar Lundbohmstipendiet 2020 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid dagens sammanträde sker utdelning av Hjalmar Lundbohmstipendiet 2020. Stipendiaterna är 
medarbetarna vid Språkcentrum samt Katarina Vigren, socialpedagog verksam vid Vittangi skola.  
 
Motivering - Språkcentrum 
Med sitt flexibla och innovativa arbetssätt har Språkcentrum tagit fram ett eget koncept för 
utbildningen av nyanlända elever. Språkcentrum bidrar till en mer inkluderande och human 
skola i läroplanens anda i Kiruna kommun. 
 
Motivering - Katarina Vigren 
Med sina framgångsrika metoder skapar Katarina Vigren förtroendefulla relationer med 
eleverna. Hennes förmåga att se individen gör att hon når fram till var och en av dem. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 10 beslutade att utse 
Språkcentrum och Katarina Vigren till 2020-års Hjalmar Lundbohmstipendiater och att 
uppdra åt ordförande att inkomma med motiveringarna. På grund av de då rådande 
restriktionerna på grund av pandemin sköts utdelningen av stipendiet upp till dess att den 
kunde genomföras i stadshuset. 
 
Vid dagens sammanträde sker utdelningsceremonin som tidigare blivit uppskjuten på grund av pandemin.  
Medarbetarna vid språkcentrum är på plats och mottar diplom och blommor. Ceremonin avslutas med en 
fika tillsammans med övriga stipendiater och nämndens ledamöter. 
 
Katarina Vigren som inte kunde närvara vid ceremonin fick senare under dagen besök på sin arbetsplats 
av en representant från förvaltningen som överlämnade diplom och blommor. 
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§ 134        20-533-601 
 
 
Skola tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  avsluta delmomentet elevhälsa under stående rubrik Skola tillsammans i nämndens dagordning, 
 
att  avsluta delmomentet personalrekrytering under rubriken Skola tillsammans i nämndens 

dagordning, 
 
att  för övrigt lägga informationen 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”.  
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§ 134 fortsättning 
 
Föreligger även beslut från kommunstyrelsen som 2020-12-07 § 365 beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får utse representanter från arbetsgruppen som bjuds in till kommunstyrelsen 
för att informera om skolstrukturförändringen. Därefter skickas förslaget ut till skolorna som genomför 
risk- och konsekvensanalyser. Slutligen genomförs MBL-11 och förhoppningen är att 
bemanningsplanen ska vara klar i slutet på januari. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17 § 185 beslutade att lägga förvaltningschefens 
information till handlingarna och att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
barnkonsekvens-analys på skolstrukturen utifrån nuläget och att den ska redovisas vid kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 9 beslutar att ärendet föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om att 
barnens bästa alltid tas i beaktande och inte specificeras särskilt även om man följt den rekommen-
derade checklistan. Vidare informerar hon om att hon och kulturchef/biträdande förvaltningschef 
Conny Persson ska träffa tjänstemän från planavdelningen angående trafiksituationen i korsningen 
Gruvvägen/Adolf Hedinsvägen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 11 beslutar att lägga förvaltningschefens information 
till handlingarna och att återremittera ärendet för komplettering med en mer beskrivande 
barnkonsekvensanalys till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-04. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 24 redogör kulturchef/biträdande 
förvaltningschef Conny Persson för den mer beskrivande barnkonsekvensanalys som föreligger och 
utskottet beslutar att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att redovisa barnkonsekvens-
analysen och de nya uppdaterade elevströmmarna vid nämndsammanträdet den 4 mars 2021.  
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-04 § 35 föreligger skrivelse ”Barnkonsekvensanalys av 
skolstruktur, nuläge” samt en schematisk bild av elevströmmarna, vilka förvaltningschef och 
kulturchef/biträdande förvaltningschef föredrar. De informerar om att tjänstebemanningen är klar 
och att en annons är ute för att rekrytera fler behöriga lärare. Kultur- och utbildningsnämndens lägger 
informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-06 § 58 informerades om att mer information gällande 
skolstrukturen och klargörande om skolskjutsar ar delgetts via olika kanaler. Vidare informerades det 
om arbetet med trafiksituationen och arbetet med bemanning på de olika skolorna för att hålla ihop 
klasserna på bästa sätt. Kultur- och utbildningsnämnden valde att lägga informationen med 
godkännande till handlingarna. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-05-27 informeras det om att det arbetas mycket kring trafiksituationen, allt 
kommer inte bli klart i tid, vilket beror på att det har saknats personal på plan- och stadsbyggnads-
avdelningen.  Vidare föreslår biträdande förvaltningschef Conny Person att lägga till en stående punkt 
på kultur- och utbildningsnämndens dagordning ”Förskola tillsammans” från och med hösten.  
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 informeras det om att stort arbete med trafiksituationer 
pågår. De nya arbetslagen har träffats digitalt. Kultur- och utbildningsnämnden valde att lägga 
informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-09-02 informeras det om att förvaltning har fått förstärkning som drivit 
trafikfrågan och en försöksverksamhet med skollotsar som följer barn på morgonen för områdena 
Triangel/Bergas och Högalid/Luossavaara.  
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§ 134 fortsättning  
 
Inga trafikljus kommer innan vintern, tydligare än så är meddelat. Skolstart har varit belastande på olika 
håll, alla har jobbat hårt och alla är igång. Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen med 
godkännande till handlingarna. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16 föreligger skrivelse ”Skola tillsammans 
förvaltningschefen informerar” daterad 2021-09-07 ur vilken framgår att arbetet med Skola tillsammans 
inför skolstart ht 21 har förlöpt enligt plan. 
 
Personal och elevgrupper har fördelats enligt förslaget till Skolstruktur med stadieindelning, paralleller, 
likvärdig skola och rätt till utbildning. Personalen har haft ett mödosamt arbete med förberedelser inför 
skolstarten, som har förlöpt gott. Personalen förtjänar att uppmärksammas för detta. Förvaltningen har 
haft ungdomar anställda under sommarveckorna för att få möbler och material transporterat mellan 
skolorna. Endast enstaka klagomål har framkommit från vårdnadshavare angående elevens 
klassplacering, vilket tagits hänsyn till.  
 
Ny kollega på förvaltningen har arrangerat skollotsar i samarbete med Arbetsmarknadsenheten och 
Arbetsförmedlingen för att uppmuntra elever att promenera till skolan samt för att säkra skolvägarna 
och trafiksituationen utanför skolorna. Insatsen är uppskattad av vårdnadshavare och elever. Arbetet 
med att anpassa skolvägar och säkra trafiksituationer i närheten av skolorna fortgår men är försenat på 
grund av svårigheter att upphandla entreprenörer för arbete. Korsningen Adolf Hedinsvägen/ 
Gruvvägens planerade trafikljus kommer inte att verkställas som tidigare utlovats. 
 
Tillgång på såväl behörig personal som övriga yrkeskategorier på olika nivå är skriande.  
 
Senare under hösten kommer en uppföljning avseende måluppfyllelse och kostnader för skolstrukturen 
att sammanställas. De ekonomiska kostnaderna kommer att inrymmas i konto för anpassning av 
verksamheter. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-10-07 § 126 förelåg skrivelse ”Förslag till avvecklande av stående punkter under 
rubriken Skola tillsammans” Daterad 2021-09-22. Alltefter dessa delmoment i ärendet har genomförts har 
de avslutats under huvudrubriken. En av dessa underrubriker är elevhälsa. Då nämnden genom det 
statliga bidraget Likvärdig skola genomfört nödvändiga förändringar för elevhälsan förslås detta 
delmoment att betraktas som avslutat. Ett annat delmoment är benämnt personalrekrytering. Då detta 
återrapporters genom kompetensförsörjningsplanen samt personalavdelningens rekryteringsrapport 
föreslås också detta delmoment betraktas som avslutat och tas bort. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta 
 
att  avsluta delmomentet elevhälsa under stående rubrik Skola tillsammans i nämndens dagordning. 
att  avsluta delmomentet personalrekrytering under rubriken Skola tillsammans i nämndens 

dagordning. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2021-10-07 § 126 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att besluta 
enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
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§ 134 fortsättning. 
 
att  besluta enligt arbetsutskottets förslag, 
 
att  för övrigt lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Emma Taube (FI) och Magnus Gustafsson (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______
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§ 134 21-002-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson informerar om personalbrist. För närvarande är 
personalbristen mycket utmanande även gällande vikarier. Förvaltningschefens uppfattning är 
att denna problematik inte kommer att mildras framöver. Vidare infomeras nämnden att nya 
konverteringsregler i lagen om anställningsskydd gäller sedan 2021-10-01. Alla 
verksamhetschefer kommer att uppmanas att vara uppmärksamma på dessa. 
 
Conny Persson informerar även om kommunstyrelsens beslut om fördelning av den så kallade 
skolmiljarden. Förvaltningens plan för användningen av dessa medel är att stärka 
verksamheternas möjligheter att med adekvat utrustning stödja elever med neuropsykiatriska 
funktionshinder (NPF). Slutligen informeras nämnden också om nyheter gällande de 
rikspolitiska intentionerna att fortsatt samla mindre riktade statsbidrag i större sådana vilket 
bedöms vara mycket positivt för Kiruna kommuns möjligheter att nyttja statsbidragsmedel på 
ett effektivt sätt. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C) och Rune Lans (C). 
 
kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 135 21-003-600 
 
 
Kulturchefen informerar  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Kulturchef Conny Persson informerar om kommande aktiviteter inom kulturens område. Den svenska 
demokratin firar 100-årsjubileum. Förvaltningen har i uppdrag att uppmärksamma detta. kultur- och 
utbildningsförvaltningen att anordna en demokrativecka med flera aktiviteter som kommer att äga rum i 
stadshuset. Demokrativeckan startar den 8 november. 
 
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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§ 136 21-004-600 
 
 
Ordföranden informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordföranden informerar om att kirunastipendiaten Leyun Wangs utställning på Kiruna konstgille pågår 
fram till den 29 oktober. Vidare informerar ordföranden nämnden om informationspunkter från länsträff 
med kommunförbundet Norrbottens kommuner. Informationen avser den kommande reformen om 10-
årig grundskola. I övrigt fick ledamöterna information om att regionen kommer att upphöra med 
hälsoenkäter till ungdomar. Det pågår dock ett arbete med att finna en ersättningslösning för dessa 
enkäter. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 137 21-005-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-09-29 över inkomna handlingar 2021-08-24--2021-09-29. 
 
 
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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§ 138 21-006-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning ” Delegationsbeslut 21‐08‐20 t.o.m. 21‐09‐30” daterad 2021-över 
delegationsbeslut samt dokumentet ”Delegationsbeslut återbesättning kock Jägarköket” daterad 
2021-10-07. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 139 251-007-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-09-30 över klagomål 2021-09-13--2021-09-29. 
 
 
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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§ 140 21-008-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-10-21 finns ingen information om något 
kommande deltagande i kurser eller konferenser. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 141 21-961-600 
 
 
Kommunrevisorernas överläggning med kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse med frågeställningar från revisorerna ”Frågeställningar i samband med revisionens 
möten med kultur- och utbildningsnämnden år 2021”. 
 
Kommunrevisorerna presenterar sig för nämnden och förklarar upplägget för överläggningen, varefter  
samtliga närvarande ledamöter och närvarande tjänstemän får presentera sig. Nämnden besvarar därefter 
frågeställningarna tillsammans med förvaltningen. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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