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Beslutande                    Se särskild närvaroförteckning - bilaga 1 
 
Utses att justera Magnus Gustafsson (C) Therese Olofsson (S) 
 
Närvarande Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson 
  Tillträdande förvaltningschef Viktoria Björklund 

Controller Rolf Särkimukka §§ 58-61 
Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson § 70 
Din samverkanspartner i Malmfälten AB Frida Lindberg § 69 
Din Samverkanspartner i Malmfälten AB Oscar Magnusson § 69 
Rektor Högalidskolan 7-9 Anders Karlsson § 69 
Rektor Högalidskolan 4-6 Christina Karinen-Sturk § 69 
Rektor Triangelskolan Per-Åke Hultstedt § 69 
Rektor Luossavaaraskolan Nina Kuoppa § 69 
Rektor Bergaskolan och Tuollavaara skola Carin Fjellborg § 69 
Nämndsekreterare Carola Stålnacke 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare:   
Carola Stålnacke 

 
 
Ordförande: ________________________________________________________ 

Annica Henelund (C)  
 
 
Justeras: ________________________________________________________  
 Magnus Gustafsson (C)                                             Therese Olofsson (S) 
 

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

 

Sammanträdesdatum    2022-05-12 
Datum för anslags uppsättande 
Datum för anslags nedtagande 

Förvaringsplats för protokollet:  Kultur- och utbildningsförvaltningens kansli 

Carola Stålnacke
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§ 58 22-021-600 
 
 
Dagordning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga till punkt 19 ”Extraärende- val av ersättare kulturutskottet”, 
 
att i övrigt fastställa dagordningen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 

 
1. Ekonomisk rapport per april 2022 
2. Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022 

a) Äskande investeringsmedel- Högalidskolan årskurs 4-6, lärararbetsplatser 
b) Äskande investeringsmedel- Förskolerektorer, kontorsarbetsplatser 
c) Äskande investeringsmedel- Blastchiller, Jägarköket 

3. Förslag om ny finansiering Norrbottens föreningsarkiv 
4. Revisorernas granskning: 

a) Intern kontroll 
b) Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar 

5. Motion feministiskt självförsvar, återremiss 
6. Motion frukost till alla högstadieelever, återremiss 
7. Förslag remissvar Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning 
8. Projektbidrag kultur 

a) Hem ljuva Kiruna, utställning 
b) Ny ungdomsscen, Kirunafestivalen 

9. Mål- och verksamhetsplan 2022-2023 kulturens verksamheter 
10. Residens, stöd till ukrainska konstnärer 
11. Utvärdering skolstruktur 
12. Måluppfyllelse ämne/åk 3, 6 och 9 ht 2021 
13. Förvaltningschefen informerar 
14.      Ordföranden informerar 
15.      Delgivning av inkomna handlingar 
16.      Anmälan av delegationsbeslut 
17.      Delgivning av klagomål enligt skollagen 
18.      Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
19.      Extraärende- Val av ersättare kulturutskottet 
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§ 58 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga till punkt 19 ”Extraärende- val av ersättare kulturutskottet”, 
 
att fastställa dagordningen.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Annica Henelunds yrkanden.  
______ 
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§ 59 21-178-606 
 
 
Ekonomisk rapport per april 2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna, 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och 

utbildningsnämnden 2022-06-16 med en skrivelse kring vilka hittills oförutsedda faktorer 
som förväntas påverka kultur- och utbildningsnämndens budget under innevarande år. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Ekonomisk rapport per april 2022” daterad 2022-04-28 för 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 -13 788   -14 594   -806   -43 901   0   -14 633 
Personal 116 022  116 195  172  360 071  -3 000  122 254 
Lokal o anl 3 923  4 321  398  90 502  0  29 484 
Material o tj. 48 505  49 902  1 397  143 690  200  40 999 
Kapitaltj. 1 427  0  -1 427  5 595  0  1 699 
Nettokost. 156 090   155 824   -266   555 956   -2 800   179 803 

 

Verksam- 
heter (tkr) 

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

Gem. verks. 22 377   24 191   1 813   150 404   0   45 001 
För- o gr.sk. 82 195  79 198  -2 997  243 954  -3 000  87 288 
Måltidsverks. 17 960  18 614  654  56 053  0  18 637 

Fria driftsalt. 24 099  24 526  428  70 648  
Osäkert 

utfall  16 970 
Interkom.ers. 630  -500  -1 130  -1 500  0  177 
Kultur 8 828  9 795  967  36 397  200  11 731 
Nettokost. 156 090   155 824   -266   555 956   -2 800   179 803 

 
Avvikelsen för de första fyra månaderna är minus 266 tkr. Helårsprognosen är per den 22 april ett 
underskott på minus 2,8 mnkr. Intäkter, lokal- och anläggningar och kapitaltjänstkostnader 
prognostiserar ett plus minus noll resultat. Personalkostnader prognostiseras till minus 3 mnkr och 
material och tjänster prognostiseras till minus 1,3 mnkr. Här finns det en osäkerhet kring utfallet för 
fristående alternativ. 

Gemensamma verksamheter prognostiserar ett plus minus noll resultat. Grundsärskolan har emellertid 
svårt att hålla budgeten då verksamheten ständigt måste anpassas efter eleverna på olika sätt.  
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§ 59 fortsättning 

 

Skolskjutsar prognostiserar ett plus minus noll resultat. På grund av lärarbrist på vissa skolor har det 
varit en del inställda turer och det har sparat in drivmedel vid avbokningar.  

Språkcentrum kommer inte att klara av att bedriva verksamheten inom tilldelad ram om budgeterade 
etableringsmedel inte tilldelas verksamheten. 

För- och grundskolor prognostiserar ett underskott på 3 mnkr. Raket förskolor prognostiserar ett 
underskott på 615 tkr med anledning av arbetsbelastning och extraordinära stödåtgärder. 
Vittangi/Svappavaara prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr och Karesuando/Soppero 
prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr. Övriga skolenheter redovisar inte motsvarande överskott i år 
som balanserar upp underskotten i Vittangi, Svappavaara, Karesuando och Soppero. 

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mnkr för perioden, men det osäkra världsläget med 
ökande kostnader för drivmedel, ökad inflation, krig i länder med hög livsmedelsproduktion och 
ränteläget gör den ekonomiska uppföljningen extra viktig.  

Utfallet för fristående alternativ är osäkert. Enligt Kammarrätten ses de etableringsmedel som bokförts på 
grundskolan år 2018 som tilläggsbudgetering som friskolan Vargen skall få ta del av. En ny uträkning bör 
göras där utfallet år 2018 kvittas mot övriga års överskott. 

Interkommunala ersättningar prognostiserar ett plus minus noll resultat. 

Kulturen redovisar ett överskott på 967 tkr för perioden. Överskottet kan härledas ut vakanser samt ännu 
ej utbetalda föreningsbidrag. 

Extraordinära stödåtgärder redovisar ett plus minus noll resultat för perioden. 

Externa projekt redovisar ett överskott på 10 mnkr för perioden där likvärdig skola redovisar det största 
överskottet på 6 mnkr. 

Samtliga redovisade investeringar prognostiserar att klara ett plus minus noll resultat. Kultur- och 
utbildningsnämnden har också beslutat om en rad nya investeringar under vårterminen 2022 som inte 
har blivit upplagda i ekonomisystemet p.g.a. andra prioriteringar. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna. 

att prisutvecklingen på livsmedel följs med noggrannhet. 

 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-04-28 § 27 beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-12 
med en utförligare ekonomisk rapport. 
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§ 59 fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 48 beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-12 
med en utförligare ekonomisk rapport. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna, 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och 

utbildningsnämnden 2022-06-16 med en skrivelse kring vilka hittills oförutsedda faktorer 
som förväntas påverka kultur- och utbildningsnämndens budget under innevarande år. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 60 a 22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande 
investeringsmedel- Högalidskolan årskurs 4-6, lärararbetsplatser 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att   210 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Högalidskolan årskurs 4-6 för 

ergonomi-åtgärder på lärararbetsplatser. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Högalidskolans möbler i lärararbetsrum i åk 4-6 är i många fall otidsenliga, slitna och ej ergonomiska. 
Detta medför risk för ergonomirelaterad ohälsa bland medarbetarna, något som ytterligare försämrar 
arbetsmiljön i en hårt ansträngd medarbetargrupp. Det äskas därför om investeringsbudgetmedel för att 
kunna genomföra ergonomisk anpassning avseende skrivbord, stolar och andra hjälpmedel på 
Högalidskolans mellanstadie i syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa i en svårrekryterad 
personalgrupp. Åtgärden ska ses både som en arbetsmiljö-och personalförsörjningsåtgärd eftersom det 
är en utmaning att rekrytera lärare i Kiruna kommun samt att vikariesituationen i kombination med 
skolans i nuläget ansträngda bemanning inte klarar av sjukskrivningar som kunnat förebyggas genom 
arbetsmiljöanpassningar. 
 
Det äskas om 210 000 kr i investeringsmedel för ergonom-åtgärder på lärararbetsplatser på 
mellanstadiet Högalidskolan. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger skrivelse från kultur- och utbildningsförvaltningen ”Investeringsäskande mellanstadiet 
Högalid lärararbetsplatser” daterad 2022-04-01. Föreligger även beslut i kultur- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 49 a där utskottet föreslår kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att  
 
att   210 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Högalidskolan årskurs 4-6 för 

ergonomi-åtgärder på lärararbetsplatser. 
 
 
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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§ 60 b 22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande 
investeringsmedel- Förskolerektorer, kontorsarbetsplatser 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 232 459 kr omfördelas från Anpassningar verksamheter till förskolerektorer för 

aktivitetsbaserade kontorsarbetsplatser.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Under hösten 2021 har vi fått in två placeringsassistenter som jobbar för förskolan.  Det har inneburit att 
vi i dagsläget inte har kontor för alla förskolerektorer, vi behöver genomföra detta för att alla rektorer har 
tillgång till arbetsplatser. Offert från Kinnarps med ljudabsorbenter och annat som behövs för att kunna 
sitta två i samma rum. 120 458:68 kr. Offert från RK golv som kan lägga ljudabsorberande golv i lokalen, 
72 000 kr (vi vill ha golv som man kan skura för att vi haft myror i några rum under försommaren, därav 
den dyrare summan i offerten). Samt att vi behöver 5 nya dataskärmar så att samtliga arbetsplatser ser 
likvärdiga ut, 40 000 kr. 
 
Det äskas om medel för att göra aktivitetsbaserade kontorsarbetsplatser på Björkplan 6 D, summa: 
232 459 kr. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger skrivelse från kultur- och utbildningsförvaltningen ”Investeringsäskande 
kontorsarbetsplatser”. Föreligger även beslut i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-
28 § 49 b där utskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta  
 
att  232 459 kr omfördelas från Anpassningar verksamheter till förskolerektorer för 

aktivitetsbaserade kontorsarbetsplatser.  
 
 
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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§ 60 c 22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022- Äskande 
investeringsmedel- Blastchiller, Jägarköket 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  350 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Jägarköket för investering och 

installering av ny blastchiller. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Jägarköket är det kök som tar emot produktion från andra kök i samband med stadsomvandlingen och 
reparation av andra kök. Jägarköket servar dessutom äldreomsorg och externa kunder med matleveranser. 
Maskinparken är äldre och vi ser ett stort behov av uppdatering av maskinparken. Vi har påbörjat 
renovering och investering av maskiner och grytor där reparationer inte längre är möjligt. 
Fastighetsägaren sköter investeringar i fastigheten såsom väggar, golv och tak. Ska vi kunna försörja 
äldreomsorg, sjukhus, mat för hemmaboende och skolor med mat måste vi förnya trasiga maskiner. 2023 
måste Jägarköket vara färdigställt för att ta emot Hjalmar Lundbohmskökets alla utskick, ca 1000 
portioner. Det äskas om att 350 tkr tillförs Jägarköket för att investera och installera ny blastchiller. 

 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger skrivelse från kultur- och utbildningsförvaltningen ”Investeringsäskande blastchiller”, daterad 
2022-04-07. Föreligger även beslut i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 49 c 
där utskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta  
 
att  350 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Jägarköket för investering och 

installering av ny blastchiller. 
 
 
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. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-12  

Sida 
10 av 41 

 

 

 
 
 
 
§ 61 22-174-670  
 
 
Förslag om ny finansiering Norrbottens föreningsarkiv 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja Norrbottens föreningsarkiv 15 000 kr från kst 300200, 
 
att Norrbottens föreningsarkiv årligen får fortsätta ansöka om bidrag från kostnadsställe 

300200 för sin verksamhet så länge verksamheten fortsätter att bidra med service till 
Kiruna kommuns föreningar. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Bidraget årsanslag till kulturföreningar är kultur- och utbildningsnämndens sätt att stödja 
kulturföreningar inom Kiruna kommun. Bidraget ska stärka föreningarna förutsättningar att inom 
ramen av det aktuella verksamhetsåret genomföra planerade aktiviteter som bidrar till att berika Kiruna 
kommuns kulturutbud. Sökande förening måste uppfylla de generella bidragsregler som gäller för 
föreningar. Föreningens verksamhetsplan och budget/ekonomisk plan för det kommande 
verksamhetsåret utgör beslutsunderlag för årsanslagets storlek.  
 
Enligt rådande bidragsregler föreslår kultur- och utbildningsförvaltningen att avslå Norrbottens 
föreningsarkivs ansökan. Detta då bidragsreglerna säger att sökande förening ”ha sin huvudsakliga 
verksamhet och hemvist i Kiruna kommun”. Norrbottens föreningsarkiv har hemvist i Luleå och planerar 
inga kulturella aktiviteter i Kiruna kommun. Men Norrbottens föreningsarkiv är en viktig instans som 
bidrar med service till Kiruna kommuns föreningar. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2022-03-24 § 40 att kultur- och utbildningsförvaltningen får 
i uppdrag att se över möjligheten till annat finansieringsalternativ för Norrbottens föreningsarkiv och 
återkomma till kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag om ny finansiering Norrbottens föreningsarkiv” daterad 2022-04-27. 
 
Om budgeten för Årsanslag kultur ska ligga intakt på 470 000 kr årligen föreslår kultur- och 
utbildningsförvaltningen att omfördela 15 000 kr i verksamhetsbidrag till Norrbottens föreningsarkiv 
från kst 300200 (kulturkontoret). Ett avtal för verksamhetsbidrag ska upprättas med Norrbottens 
föreningsarkiv och de kan årligen fakturera 15 000 kr efter att de inlämnat en årsredovisning för 
föregående år och så länge deras verksamhet fortsätter med samma verksamhet som bidrar med service 
till Kiruna kommuns föreningar. 
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§ 61 fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2022-04-28 § 28 att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta  
 
att  bevilja Norrbottens föreningsarkiv 15 000 kr från kst 300200, 
 
att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att besluta att Norrbottens föreningsarkiv 

årligen får fortsätta ansöka om bidrag från kostnadsställe 300200 för sin verksamhet så 
länge verksamheten fortsätter att bidra med service till Kiruna kommuns föreningar. 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av ordförande Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kulturutskottets förslag. 
  
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 62 a 22-201-600 
 
 
Revisorernas granskning- Intern styrning och kontroll 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande till revisorerna som sitt eget. 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och 

utbildningsnämnden när det finns beslutsunderlag om förbättringsåtgärder kring arbetet 
med intern kontroll. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger slutdokument ”Granskning av intern styrning och kontroll”, februari 2022 från kommunens 
revisorer av vilken framgår att dessa i egenskap av förtroendevalda revisorer har genomfört en 
granskning avseende kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas interna styrning och kontroll 
är tillräcklig.  
 
Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen 
och berörda nämnder inte helt säkerställt en tillräcklig intern styrning och kontroll.  
 
Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till miljö- och 
byggnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt överförmyndarnämnden:  
 

- Säkerställ framtagande och implementering av nämndspecifika anvisningar (utifrån beslutat 
reglemente samt övergripande stöddokument och mallar) samt genomför utbildning av berörda 
funktioner för att stärka styrning och uppföljning av nämndens internkontrollarbete.  

 
- Säkerställa att beslut om internkontrollplaner samt uppföljning av dessa sker i  

enlighet med i reglementet beslutade tidpunkter.  
 

- Se över fördelningen av antalet förebyggande åtgärder i internkontrollplanerna i relation till 
faktiska kontrollåtgärder  

 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 50 a beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-12 med ett förslag  
till beslut. 
 
Föreligger ”Skrivelse efter granskning av intern styrning och kontroll” daterad 2022-04-25. Tillträdande 
förvaltningschef Viktoria Björklund går igenom vilka åtgärder som är genomförda och vilka som återstår 
utifrån de lämnade rekommendationerna. 
 
Granskningen har utgått från 2021 års interntrollplan. Kultur- och utbildningsnämnden har antagit en 
ny plan för 2022 efter en mall rekommenderad och framtagen av kommunstrategen. 
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§ 62 a fortsättning 
 
 
Inför arbetet med 2022 års interkontrollplan har övergripande stöddokument och mallar använts. 
Däremot återstår att fastställa ett reglemente för internkontrollarbetet. Utbildning för berörda 
funktioner måste också tas fram. 
 
Uppföljning av interkontrollplan läggs in i nämndens årshjul och vid upprättande av ny plan för 
internkontroll ska fördelningen av antalet förebyggande åtgärder i relation till faktiska kontrollåtgärder 
ses över. 
 
Tillträdande förvaltningschef Viktoria Björklund informerar om att det även pågår ett 
kommunövergripande arbete med att ta fram riktlinjer och rutiner för intern kontroll som kultur- och 
utbildningsförvaltningen sedan kommer att arbeta efter. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att  anta föreliggande svar till revisorerna som sitt eget. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande till revisorerna som kultur- och 

utbildningsnämndens eget, 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och 

utbildningsnämnden när det finns beslutsunderlag om förbättringsåtgärder kring arbetet 
med intern kontroll. 

 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Kenneth Nilsson (S). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______ 
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§ 62 b        21-1205-625 
 
 
Revisorernas granskning- Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande till revisorerna som sitt eget. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger slutdokument från kommunens revisorer ”Psykisk ohälsa bland barn och unga”, daterad  
2022-03-25, av vilken framgår att förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning avseende  
arbetet med och samverkan kring barn och ungas psykiska ohälsa. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med psykisk ohälsa bland barn och unga. 
 
Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att socialnämnden och 
kultur- och utbildningsnämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern 
kontroll avseende arbetet med psykisk ohälsa bland barn och unga. 
 
Utifrån den genomförda granskningen lämnas följande rekommendationer till socialnämnden samt 
kultur- och utbildningsnämnden 
 

- Att säkerställa rutiner för hur orosanmälan ska upprättas. 
- Att arbeta för att förtydliga intern och extern samverkan på ett övergripande förvaltningsnivå. 

 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 50 b beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.  
 
Föreligger skrivelse ”Yttrande efter granskning av Psykisk ohälsa bland barn och unga” daterad 
2022-04-25. Tillträdande förvaltningschef Viktoria Björklund går igenom vilka åtgärder som ska  
genomföras och vilka som redan påbörjats utifrån de lämnade rekommendationerna. 
 
Den första rekommendationen kommer att hanteras genom kompetensutveckling. Med början innan 
sommarlovet inleds utbildning för alla personal kring orosanmälan. Det handlar om när, hur och av vem 
en sådan upprättas. 
 
För den andra rekommendationen har arbetet redan inletts. Socialförvaltningen tar i samråd med 
kultur- och utbildningsförvaltningen fram rutiner för hur skolgång ska hanteras vid placeringar enligt 
LVU. I den nyligen startade familjecentralen samverkar bägge förvaltningarna med MVC och BVC. Det är 
den externa samverkan som fungerar bäst just nu. Framöver behöver också avtalet NorrBus ses över. 
Regionen har haft problem att fullfölja sin del av avtalet på grund av personalbrist. Dock vill vi fortsätta 
arbeta enligt fastställda rutiner då ansvarsfördelningen blir väldigt tydlig. 
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§ 62 b fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande till revisorerna som kultur- och 

utbildningsnämndens eget. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 63        21-1180-900 
 
 
Motion feministiskt självförsvar, återremiss 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens svar på återremissen som sitt eget med tillägget 

att vi från politiskt håll inte kan påverka undervisningens innehåll och lägga till ämnen på 
schemat.  

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2021-10-18 från Sanna Inga Poromaa (V) av vilken framgår att ingen tjej ska behöva 
vara rädd varken i skolan eller ute på gatan. Skolan ska vara en trygg plats men tyvärr är det inte så och 
statistik från 2020 på jämställdhetsmyndighetens hemsida visar att 12 % av tjejerna i årskurs 6–9 har 
blivit utsatta för sexuella trakasserier av annan elev under året (Friendsrapport). 
 
Det ska inte vara så, tjejer ska känna sig trygga i skolan och vi i Vänsterpartiet vet att genom att stärka 
tjejers självförtroende, lära dem självförsvar och ge dem en mötesplats gör att de själva kan påverka sin 
vardag. Att införa feministiskt självförsvar i skolan kommer inte att få våldet och trakasserierna att 
upphöra men det ger tjejer en möjlighet att under lektionstid få hjälp med hur de ska bemöta 
problemen och gemensamt lära sig hur de ska agera om hotfulla, obehagliga och/eller våldsamma 
situationer uppstår. Feministiskt självförsvar handlar om att göra tjejer medvetna om sina möjligheter 
och rättigheter att försvara sig. Det brukar handla om både fysiskt och mentalt självförsvar, där det 
tränas på olika övningar med hjälp av kroppsspråk och röst. 
 
En feministisk självförsvarskurs kan till exempel lära dig: 
Nödvärnsrätten, att använda kroppsspråket, röst och blick som försvar, svaga punkter på en förövare, 
lagen om sexuella trakasserier och rätten att anmäla, härskartekniker. 
Tjejer måste kunna gå till skolan och känna sig trygga, de måste få kunskaper om hur de kan försvara 
sig och samtidigt bygga upp självförtroende och sitt eget värde! 
 
Motionären föreslår 
 
att  Kiruna kommuns inför feministiskt självförsvar för tjejer på schemat för årskurserna 7–9 
 
att   samarbete med Kvinnojouren ingås för att sprida kunskap i både grundskolan och 

 kommunens andra verksamheter i stort om våld mot kvinnor 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-10-18, § 165 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
följande motioner: Feministiskt självförsvar på schemat. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-22, § 227 att inhämta yttrande i ärendet från kultur-  
och utbildningsnämnden. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-20, § 13 att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.  
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§ 63 fortsättning  
 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-03, § 13 beslutar nämnden att anta kultur- och 
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar 2022-03-07, § 43 att återremittera ärendet för komplettering 
med de undersökningar som kultur- och utbildningsnämnden hänvisar till i sin skrivelse. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 51 beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsförvaltningens svar på återremissen som sitt eget. 
 
Föreligger skrivelsen ”Svar på återremiss, Motion, feministiskt självförsvar” daterad 2022-04-20. 
Tillträdande förvaltningschef Viktoria Björklund föredrar ärendet. 
 
I återremissen efterfrågas egen statistik över aktuella ärenden som kan föranleda åtgärder utöver det 
värdegrundsarbete som är ständigt pågående i skolan. Den egna statistiken utgår ifrån det som benämns 
kränkningsärenden och innefattar alla elever från förskoleklass till årskurs 9. Det totala antalet 
anmälningar från kommunens alla skolor är för höstterminen 2021, 26. Kränkningarna har olika 
karaktär, exempelvis verbala eller fysiska. 69 % av dessa sker pojke till pojke eller flicka till flicka. 
Andelen flickor och pojkar som blivit utsatta är i stort sett lika.  
 
Utifrån detta kan vi inte se något behov gällande införande av feministiskt självförsvar. Däremot bör det 
fortsatta värdegrundsarbetet intensifieras. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
  
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens svar på återremissen som kultur- och 

utbildningsnämndens eget med tillägget att vi från politiskt håll inte kan påverka 
undervisningens innehåll och lägga till ämnen på schemat.  

 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Emma Taube (FI), Magnus Gustafsson (C),  
Rune Lans (C). 
 
Jenny Mäki (V) anmäler att hon inte ställer sig bakom kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 64       21-1181-623 
 
 
Motion frukost för alla högstadieelever, återremiss 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till kultur- och utbildningsförvaltningen för att i svaret förtydliga vad 

kostnaden skulle bli för att genomföra motionen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2021-11-15 från Sanna Inga Poromaa (V), Siv Henriksson (V) och Sten Stridsman (V) 
av vilken framgår att i en artikel från tidningen Läraren (5/10–20) går det att läsa att frukost i skolan 
minskar våld, skolk och mobbning och samtidigt får det eleverna att prestera bättre. Resultatet bygger 
på en forskningsstudie och fler liknande forskningar finns. 
 
Många unga äter idag inte frukost av olika anledningar och genom frukost på skolan kan vi främja en 
bra och hälsosam livsstil med goda vanor och rutiner. Frukost som ska serveras bör vara av en enklare 
karaktär och lätt att förbereda och tillaga efter antal elever som väljer att äta frukost. 
 
Förslag: 
En enklare frukost kan serveras mellan 07.00-08.00 och bestå av gröt, fil med flingor, smörgås med 
pålägg och mjölk. 
 
Kostnad: 
10/kr per elev (beroende på vad som serveras, men snittkostnad) 
 
Vi vill förbättra skolmiljön för både elever och lärare, därför tror vi i Vänsterpartiet att frukost för 
ungdomarna är en bit på vägen. 
 
Motionärerna föreslår 
 
att Kiruna kommun erbjuder frukost till alla högstadieelever med start hösten 2022 
 
att utvärdering av frukosten görs under höstterminen 2023 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-15, § 187 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
följande motioner: Frukost för alla högstadieelever. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-22, § 230 att inhämta yttrande i ärendet från kultur-  
och utbildningsförvaltningen.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-20, § 14 beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-03 ha  
färdigställt ett yttrande.    
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§ 64 fortsättning 
 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-03, § 14 beslutar nämnden att anta kultur- och 
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget, med förtydligandet om att om frukosten ska vara 
avgiftsfri för eleverna kommer uppskattad kostnad i yttrandet att öka markant. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar 2022-03-07, § 44 att återremittera ärendet med 
kompletteringen att kostnaden inte avsågs att påfalla eleverna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 52 beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsförvaltningens svar på återremissen som sitt eget. 
 
Föreligger skrivelsen ”Yttrande på återremiss, motion, frukost för alla högstadieelever” daterad 2022-04-
20. Tillträdande förvaltningschef Viktoria Björklund föredrar ärendet. 
 
I tidigare yttrande antogs felaktigt att eleverna själva skulle stå för kostnaden för frukost.  
Oaktat att motionen nu ska förstås som att eleverna inte själva ska betala för frukosten kvarstår de 
påpekanden som kom i tidigare yttrande. Detta kommer att medföra extrakostnader för verksamheten i 
form av råvaror och inte minst personal. Förslaget innebär inte heller likvärdighet då det i byarna inte 
går att åstadkomma föreslagen lösning. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att återremittera ärendet till kultur- och utbildningsförvaltningen för att i svaret förtydliga vad 

kostnaden skulle bli för att genomföra motionen. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Jenny Mäki (V), Magnus Gustafsson (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 65       22-371-600 
 
 
Förslag remissvar Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningen svar på remissen som sitt eget. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Riksdagen beslutade 23 februari 2022 om nya bestämmelser om hur betyg sätts som börjar gälla från 
och med 1 juli 2022. Skolverket ser över de allmänna råden om betyg och prövning.  
I Skolverkets förslag till allmänna råd finns rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvudmän 
bör arbeta för att betyg ska bli så rättvisande och likvärdiga som möjligt samt för att betygssättningen 
ska vara rättssäker för eleverna. 
 
Förändringar i skollag, skolformsförordningen och läroplanerna innebär bland annat att: 

• Läraren efter sammantagen bedömning sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i 
ämnet.  

• Regleringar för betyg D och E ändras.  

• Kunskapskrav som begrepp ersätts av begrepp betygskriterier.  

• Skrivning om att lärare vid betygsättning ska beakta all tillgänglig information om elevers 
kunskaper ändras till att läraren ska göra en allsidig bedömning vid tid för betygsättning.  

De förändrade bestämmelserna börjar gälla 1 juli utan övergångsregler. Skolverkets nya allmänna råd 
ska finnas till hands när det nya regelverket börjar gälla.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 53 beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-12 
med ett förslag till beslut. 
 
Föreligger skrivelsen ”Förslag remissvar Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning” daterad 
2022-04-26. Tillträdande förvaltningschef Viktoria Björklund föredrar ärendet och berättar att kultur-
och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till Skolverkets förslag. 
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§ 65 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens svar på remissen som kultur- och 

utbildningsnämndens eget. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 66 a       22-181-671 

 
Projektbidrag kultur- Hem ljuva Kiruna, utställning 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att avslå projektansökan ”Hem ljuva Kiruna, utställning”.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Projektbidrag kultur 2022, Hem ljuva Kiruna, utställning” daterad 2022-04-26.  
 
Lena Nguyen ansöker om 3 000 000 kr i projektbidrag kultur från Kiruna kommun för projektet 
Hem ljuva Kiruna. Ett projekt som ska påbörjas i maj/juni 2022 med avslutning i december 2022 
och då ställas ut under en månad i en hyrd lokal. 
 
Projektets syfte är att inspirera och uppmuntra Kirunaborna till kreativitet, inom foto samt litterära 
syften, där projektet utspelar sig i en blandning utav modern, minimalistiskt och futuristiskt konst. 
Med tydliga inslag av den lokala naturen, maten samt miljön i Kiruna. Projektet ska få Kirunaborna 
att känna stolthet över stadens kulturarv och bidra till en ökad vilja till att bevara stadens starka 
kulturarv. Hyllning till stadens kulturarv i form av modern konst. Projektet ska bidra till ökad turism 
i kommunen - göra staden mer attraktiv genom projektet för Kirunaborna samt för turisterna. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att projektets syfte och tanke är god, att inspirera och 
uppmuntra till kreativitet för att skapa en attraktiv stad och skapa samhörighet och hylla stadens 
kulturarv. Men förvaltningen anser inte att kommunen kan möta upp de önskemål som 
projektansökaren ansöker om, det finns inte utrymme att bevilja medel på den nivån. Däremot 
uppmanar förvaltningen den sökande att vara uppmärksam på utlysningar som går ut via konstpool för 
framtida uppdrag gällande konstnärlig gestaltning.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att  avslå projektansökan. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2022-04-28 § 31 a att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
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§ 66 a fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av ordförande Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kulturutskottets förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 66 b       22-181-671 
 
 
Projektbidrag kultur- Ny ungdomsscen Kirunafestivalen 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att  avslå projektansökan med hänvisning till att Tusen Toner beviljats ett driftbidrag för att 
genomföra Kirunafestivalen, hur det driftbidraget fördelas inom arrangemanget och för 
vilka akter/aktiviteter bestämmer föreningen själv.  

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Projektbidrag kultur 2022, ungdomsscen-Kirunafestivalen” daterad 2022-04-27. 
Föreligger även bilaga ”Projektbeskrivning- Ny ungdomsscen Kirunafestivalen” och bilaga ”Budget-  
Ny ungdomsscen Kirunafestivalen inkl. moms”. 
 
Tusen Toner ansöker om 130 000 kr i projektbidrag kultur från Kiruna kommun för projektet 
ungdomsscen -Kirunafestivalen. Ett projekt som ska genomföras mellan 30 juni och 2 juli under 
Kirunafestivalen.   
 
Föreningen vill erbjuda en mindre scen på Kirunas största musikevent, Kirunafestivalen. Bakgrunden är 
att det i Kiruna finns scener för hobbynivå och för de som redan är etablerade. Men att det saknas ett 
steg där emellan, ett professionellt arrangemang där man kan visa både publik och utövare att lokal 
musik är värdefullt. Det är vad Tusen Toner vill erbjuda med detta projekt.  Syftet med projektet är att 
bidra till ett livligare musikliv i Kiruna, vilket i förlängningen leder till att Kiruna blir en ännu 
attraktivare plats att bo på. Föreningen planerar att sikta på en bred genrespridning, jämställd 
representation på scen, och gärna boka akter med kopplingar till 
de lokala minoritetsspråken. Denna sorts bredd leder till ett öppnare, friare, och mer 
inkluderande musikliv och samhälle. Scenen planeras vara placerad inuti ett tält utan alkoholförsäljning 
och riktar sig främst till ungdomar och unga vuxna. 
 
Tusen Toner får 800 tkr i driftsbidrag samt max 1 mnkr i förlusttäckningsbidrag för att arrangera 
Kirunafestivalen 2022 enligt avtal upprättat mellan Kiruna kommun och Tusen Toner.  
I Tusen Toners ansökan om årsanslag kultur 2022 nämner de att det ”viktiga för oss är att vi skapar 
möjligheter för barn- och ungdomar att spela musik”, vilket ligger till grund för det årsanslag om 35 000 
kr som kultur- och utbildningsnämnden beslutade tilldela Tusen Toner.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens bedömning är att föreningen har sitt driftsbidrag för att 
genomföra Kirunafestivalen då även detta projekt enligt plan ska genomföras. Hur Tusen Toner fördelar 
driftbidraget inom arrangemanget och för vilka akter/aktiviteter bestämmer föreningen själv. Vill de 
utöka Kirunafestivalen med en ungdomsscen uppmuntras de att göra detta, dock inom redan beviljat 
driftbidrag från kommunen. Utöver det är projektbidragsansökans syfte, att låta ungdomar få ta plats på 
scen och spela musik redan formulerat i ansökan för årsanslag kultur. 
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§ 66 b fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden 
  
att avslå projektansökan med hänvisning till att Tusen Toner beviljats ett driftbidrag för att 

genomföra Kirunafestivalen, hur det driftbidraget fördelas inom arrangemanget och för vilka 
akter/aktiviteter bestämmer föreningen själv.  

 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2022-04-28 § 31 b att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av   ordförande Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kulturutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_________ 
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§ 67 22-239-601 

 

Mål- och verksamhetsplan 2022-2023 kulturens verksamheter 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

att         anta mål- och verksamhetsplan 2022/2023 för kulturens verksamheter,   
   
att  mål- och verksamhetsplan 2022/2023 för kulturens verksamheter ska delges  
 kommunstyrelsen. 
 
 
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.  
 
Tjänstemän inom kulturen (kulturchef, bibliotekschef, kulturskolechef, ungdomskonsulent, 
kultursekreterare och konstassistent) har träffats för att gå igenom målen för 2022/2023, samt 
kopplat aktiviteter som är tidsatta och mätbara till varje mål i dokumentet. Det är inga större 
förändringar från planen för 2021/2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2022-04-28 § 32 att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur-och utbildningsnämnden 2022-05-12 
uppdatera förslag till mål- och verksamhetsplan för kulturens verksamheter utifrån diskussioner 
förda under dagens sammanträde. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden föreligger ”Måldokument kultur” som är reviderad efter  
diskussioner förda vid kulturutskottet 2022-04-28, för vilken tf förvaltningschef Conny Persson 
redogör. 
 
Planen innehåller 8 mål (se illustration nedan för all 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 tidplan. 
 
Aktivitetsplanens 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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§ 67 fortsättning 
 
 

 
 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  anta mål- och verksamhetsplan 2022/2023 för kulturens verksamheter, 
 
att mål- och verksamhetsplan 2022/2023 för kulturens verksamheter ska delges 

kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intern effektivisering

Ekonomi

Näringsliv/utveckling

Stadsomvandling

Medarbetare

Medborgare

Mål- och v erksamhetspl an
KUF ku l tu rverksamheter

Nul äge Önskat l ägeMål i nri ktni ng 
2022-2023

RESPEKT

ANSVAR

SAMVERKAN

Perspekti v

Kultur- och utbildningsnämndens uppdrag: Att med hög kvalitet erbjuda tillgänglig kulturverksamhet samt bedriva pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola
och måltidsverksamhet i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheterna samt de kommunala mål och riktlinjer som i övrigt beslutas. 

Utifrån disk i arbgr. 2022 -04-22, KU 2022 -04-28 

Alla medborgare
• alla barn och unga har möjlighet att delta i 

kulturlivet på sina villkor 
• känner sig trygga och välkomna – oavsett 

socioekonomisk bakgrund, etnicitet, kön 
och sexuell läggning

• kulturen är en självklar aktör för en 
attraktiv kommun och en naturlig del i den 
externa kommunikationen 

• kulturen är en naturlig del av 
folkhälsoarbetet

• användarvänliga och hanterbara 
ansökning- och bidragssystem

• Väl fungerande och etablerade 
verksamheter i det nya kulturhuset

All personal
• trivs med sitt arbete och känner stöd, 

förtroende och uppskattning från 
arbetsgivaren

• all personal är trygg med digitala verktyg 
som krävs för verksamheten. 

• har rätt kompetens för sitt uppdrag. 

I alla nämndens verksamheter
• ändamålsenliga och tillgängliga lokaler i 

alla verksamheter
• sker ett kontinuerligt lärande för en hållbar 

utveckling med utgångspunkt i det 
systematiska kvalitetsarbetet.

• finns all nödvändig kompetens och 
tillräckliga resurser som effektivt tas till 
vara för en likvärdig och hållbar verksamhet 
som når uppsatta mål.

Styrkor
• Digital teknik finns.
• Engagerade medarbetare 
• Vi erbjuder många kulturella 

uttryck för alla åldrar
• Lokala, regionala och 

nationella nätverk
• Upprättade samverkansformer 

med förvaltningar, bolag, 
frivillig organisationer och 
näringsliv

Svagheter/förbättrings-
områden

• Kompetensförsörjning av 
specialistfunktioner

• Digital infrastruktur och 
kompetens.

• Kommunala stödfunktioner
• Tillgängliga lokaler. 
• Former för spridning av 

framgångsfaktor
• Stärka Kiruna som varumärke 

med kulturen som kraft
• Kommunikationen med 

externa aktörer
• Förvaltningens utbud är 

otydligt
• Tillgänglighet glesbygden

• Erbjuda kulturella aktiviteter 
som tilltalar alla medborgare

• Få fler att ta del av erbjudna 
aktiviteter

• Utveckla kommunikationen 
med externa aktörer

• Visa på vad kulturen kan 
erbjuda inom folkhälsoarbetet

• Tydliggöra ansvar för 
omvärldsbevakning och främja 
samverkan, kompetens-
utveckling och innovation

• Säkerställa och följa upp 
tillgången av ändamålsenliga 
lokaler

• Revidera och implementera ett 
nytt bidrag- och 
bokningssystem

• Utvecklad samverkan skol- och 
folkbibliotek samt kulturskola 
och skola

• Inventera och synliggöra 
kulturen i Kiruna kommun

• Utveckla en väl fungerande 
arbets- och utvecklings-
organisation för ökad 
måluppfyllelse kvalité
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§ 68        22-272-671 
 
 
Residens stöd ukrainska konstnärer 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  Kiruna kommun bidrar genom att erbjuda konstnärslägenheten som boende under en 

residensperiod, förutsatt att konstnärslägenheten kan användas eller att en 
ersättningslägenhet blir aktuell, 

 
att bidra med upp till 25 tkr (kst 300200) om ett residens i Kiruna genomförs och 

Konstfrämjandet i Norrbotten inte kan täcka hela omkostnaden. 
  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Residens, stöd till ukrainska konstnärer” daterad 2022-04-17.  
 
Konstfrämjandet i Norrbotten inkom 2022-03-22 med en skrivelse rörande residens med anledning av 
kriget i Ukraina.  
 
Det pågår just nu en gemensam satsning hos flera kulturaktörer och organisationer nationellt och 
regionalt för att erbjuda residens för kulturutövare på flykt från kriget i Ukraina. Konstfrämjandet 
Norrbotten är med i nätverket Swedish Lapland Air (SLAir), med anknytning till det nationella nätverket 
Swedish Artist Residency Network (SWAN), som just nu engagerar sig för att skapa 
residensmöjligheter för konstnärer och kulturarbetare på flykt, på olika platser i Norrbotten. Med hjälp 
av residensverksamheten Artist at Risk (AR) som arbetar med kulturarbetare som är i liknande 
situationer som den som just nu pågår i Ukraina hanteras alla förfrågningar om residens från Ukraina, 
Ryssland och Belarus och de gör bedömningen av vem som har störst behov och liknande. 
 
Konstfrämjandet i Norrbotten vänder sig till Kiruna kommun i sin skrivelse för hjälp med att hitta ett 
eller två boenden (de är även i dialog med LKAB), samt om möjligt bidra likt andra kommuner med del 
av omkostnaderna för att genomföra ett residens i Kiruna.  
 
I dagsläget är det oklart hur länge kultur- och utbildningsförvaltningen kan nyttja den konstnärslägenhet 
som förvaltningen förfogar över. Det är inte klart om en ersättningslägenhet kommer bli tillgänglig för 
att fortsätta kunna använda den för att låna ut till konstnärer och kulturutövare.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen bedömer att det kan vara möjligt att bidra med finansiering av 
residensen i Kiruna. Genom ett bidrag upp till 25 tkr utöver boende, med förutsättning att ett residens 
blir av i Kiruna och att boendefrågan är löst, och att resterande medel finansieras genom 
Konstfrämjandet i Norrbottens engagemang. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  Kiruna kommun bidrar genom att erbjuda konstnärslägenheten som boende under en 

residensperiod, förutsatt att konstnärslägenheten kan användas eller att en ersättningslägenhet 
blir aktuell, 

 
att bidra med upp till 25 tkr (kst 300200) om ett residens i Kiruna genomförs och Konstfrämjandet i 

Norrbotten inte kan täcka hela omkostnaden. 
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§ 68 fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2022-04-28 § 34 att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av ordförande Annica Henelund (C) 
 
att   besluta enligt kulturutskottets förslag. 
  
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
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§ 69        22-133-600 
 
 
Utvärdering skolstruktur 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden  

 2022-06-16 återkomma med ett förslag om fortsatt arbete med förbättringsåtgärder utifrån 
det som framkommer i utvärderingen av skolstrukturen. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Höstterminen 2021 genomfördes den beslutade skolstrukturförändringen med syftet att uppnå en 
mer likvärdig skola för alla elever i grundskolan. Det skulle bli en jämnare föredelning av behöriga 
lärare på skolenheterna och skolorna skulle få fler paralleller för att öka möjligheterna till kollegialt 
lärande. 
 
Din Samverkanspartner i Malmfälten AB tilldelades uppdraget att genomföra en utvärdering av den 
genomförda skolstrukturen i Kiruna C. 
 
Sju grundskolor i Kiruna kommun har påverkats av den nya skolstrukturen. Av dessa sju skolor har fem 
valts ut för denna utvärdering: Högalidskolan, Triangelskolan, Luossavaaraskolan, Bergaskolan och 
Tuolluvaaraskolan. De skolor som har omfattats av den nya skolstrukturen men exkluderats ur urvalet 
är Raketskolan och Jukkasjärvi skola, förutom i analysen av lärarbehörighet. Detta urval har gjorts av 
kultur- och utbildningsförvaltningen inför utvärderingen på basis av att de sistnämnda inte antas ha 
påverkats av den nya skolstrukturen i samma utsträckning som de övriga skolorna. Slutsatserna från 
denna undersökning kan därmed inte appliceras på de två exkluderade skolorna. 
 
Hantering 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. 
 
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 beslutar 2021-12-16 § 171 att en utvärdering av nya skolstrukturen 
genomförs och redovisas för kultur- och utbildningsnämnden vid läsårets 2021/2022 slut och att 
elevernas åsikter särskilt beaktas.   
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§ 69 fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 54 beslutar att  
 
att ärendet föredras på kultur- och utbildningsnämnden den 2022-05-12, 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att bjuda in rektor från Högalidskolan 

högstadium samt ytterligare lämpligt antal rektorer till kultur- och utbildningsnämnden den 
2022-05-12, 

 
att rapporten föredras för rektorsgruppen, 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en analys om varför 

informationen om den förmodade behörighetsfördelningen inför den nya skolstrukturen inte 
överensstämmer med det som framkommer i rapporten. 

 
Föreligger skrivelsen ”Slutrapport skolstruktur Kiruna kommun HT21-VT22”. Frida Lindberg och 
Oscar Magnusson från Din samverkanspartner i Malmfälten AB föredrog rapporten under 
förmiddagens sammanträde på kultur- och utbildningsnämnden. Rektorerna på de skolor där man 
genomfört enkäterna närvarade under redovisningen och kom med reflektioner och tankar om 
utvärderingen och resultaten. 
 
I rapporten framgår att tonvikt vid utvärderingen har lagts på elevernas upplevelser av förändringen.  
 
De frågeställningar som legat till grund för utvärderingen är:  
 
• I vilken utsträckning har en större likvärdighet (minskad ojämlikhet) i fråga om behöriga lärare skolor 
emellan uppnåtts?  

• I vilken utsträckning ett ökat kollegialt lärande uppnåtts?  

• Vad är elevers generella attityder till den nya skolstrukturen?  

• Hur påverkas eleverna av skolbyte?  
 
Utvärderingen har genomförts med stöd av intervjuer och enkäter. Målgrupper för utvärderingen har 
varit elever, vårdnadshavare, lärare och övrig personal som finns med i undervisningssituationen på 
skolorna. Statistik från Skolverket har använts för att utreda om det skett några förändringar beträffande 
behörigheten bland lärare mellan läsåren 2020/2021 och 2021/2022.  
 
Rapporten ger inget stöd för att andelen behöriga lärare per skolenhet är mer utjämnad nu än innan den 
nya skolstrukturen, men visar på en ökad lärartäthet på skolorna. Skolverkets uppgifter indikerar 
tvärtom att skillnaderna ökat något mellan läsåren 2020/2021 till 2021/2022. När det gäller det 
kollegiala lärandet finns, så här långt in i den nya skolstrukturen, inget som talar för att några sådana 
effekter har uppnåtts men det finns tecken på att den nya organisationen skulle kunna främja det 
kollegiala lärandet.  
 
Hur eleverna har påverkats av den nya skolstrukturen skiljer sig åt beroende på vilken ålder eleven är i. 
Generellt finns en tendens att elever i mellanstadiet upplever förändringen något mer positiv än elever i 
låg- och högstadiet. Analysen antyder att elever över lag upplever något försämrad arbetsro och trygghet 
i klassrummet, sämre kontakt med lärare och en lägre trygghet på raster i samband med skolbytet. 
Däremot ses effekterna – nya skolkamrater och nya lärare – som två positiva faktorer generellt.  
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§ 69 fortsättning 
 
 
Slutsatsen i rapporten talar om att en uppföljande utvärdering av den nya skolstrukturen bör göras när 
det gått ytterligare tid in i den nya strukturen. Förklaringen är att förändringar behöver ges tid eftersom 
människor reagerar väldigt olika på en förändringsprocess. 
 
Tillträdande förvaltningschef Viktoria Björklund går igenom syftet med skolstrukturen och det som 
framkommer i rapporten om utvärderingen. Uppföljande utvärdering behöver göras när det gått längre 
tid. Förändringar behöver ges tid och skolan är en relationell verksamhet. Nu behöver man stärka 
arbetet med arbetsmiljön för personalen, öka det kollegiala lärandet och arbeta för att öka trygghet och 
studiero för eleverna. Hur vi kan få fler behöriga lärare i skolan är en stor och viktig fråga.  
 
Vid samråd enligt MBL § 11 och § 19 så har Lärarförbundet lämnat följande yrkanden angående arbetet 
med och upplägget av utvärderingen samt inför framtida utvärderingar: 
 
Lärarförbundet yrkar på en utvärdering och återkoppling av den genomförda risk- och 
konsekvensanalysen inför den nya skolstrukturen. 
 
Lärarförbundet yrkar på att det finns önskemål om att fackliga företrädare skulle fått en möjlighet att 
tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltningen gå igenom frågorna innan enkäten skickades ut 
till elever, vårdnadshavare och personal. 
 
Lärarförbundet yrkar på att alla kommande enkätundersökningar ska ges en rimlig svarstid med 
påminnelse för att öka antalet svarande och därmed öka tillförlitligheten och den statistiska säkerheten. 

 
Lärarförbundet yrkar på att all personal ska få samma möjlighet att delta i alla kommande utvärderingar 
av organisationsförändringar som berör dem. 
 
Lärarförbundet yrkar på att man vid alla kommande utvärderingar av organisationsförändringar 
utvärderar helheten det vill säga process, genomförande och resultat samt utgår från de risk- och 
konsekvensanalyser som är gjorda. 
 
Under dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden diskuteras rapporten och de resultat och 
slutsatser som finns med samt upplägget på arbetet med utvärderingen 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden  

 2022-06-16 återkomma med ett förslag om fortsatt arbete med förbättringsåtgärder utifrån 
det som framkommer i utvärderingen av skolstrukturen. 

  
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-12  

Sida 
33 av 41 

 

 

 
 
 
 
§ 70 22-038-600 
 
 
Måluppfyllelse ämne/åk 3,6 och 9 ht 2021 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga redovisningen med beaktande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden föreligger skrivelsen ” Rapport  
måluppfyllelse i Kiruna kommuns grundskolor årskurs 3, 6 och 9 samt grundsärskolan höstterminen 
2021” daterad 2022-05-12. Ärendet föredras av kvalitetsutvecklare Caroline Andersson. 
 
I grundsärskolan bedöms alla elever fortsatt nå lägsta kravnivå i samtliga ämnen.  
 
För elevgruppen i årskurs 3 höstterminen 2021 ses över lag ingen markant skillnad avseende andel elever 
som bedöms ha nått lägsta kravnivå utifrån uppsatta mål för årskursen respektive hösttermin i årskurs 1, 
2 och 3 utom i svenska och svenska som andraspråk. I svenska har andelen elever som bedöms ha nått 
lägsta kravnivån minskat med 4 procentenheter efter höstterminen i årskurs 3 jämfört med vårterminen 
i årskurs 2. 
 
För kommunen som helhet har den bedömda måluppfyllelsen för elevgruppen i årskurs 6 höstterminen 
2021 ett lägre resultat på 4 procentenheter mellan vårterminen i årskurs 5 och höstterminen i årskurs 6 i 
ämnena engelska samt idrott o hälsa. De positiva förändringarna i bedömd måluppfyllelse mellan 
vårterminen för årskurs 5 och höstterminen för årskurs 6 är en förbättring av resultat för kommunen 
som helhet på 5 procentenheter i ämnena svenska och teknik, 4 procentenheter i musik och 3 
procentenheter i matematik. Den bedömda måluppfyllelsen i svenska som andraspråk för denna 
elevgrupp har legat på ungefär samma nivå under hela jämförelseperioden.   
 
Ingen markant skillnad i bedömd måluppfyllelse mellan vårterminen i årskurs 8 och höstterminen i 
årskurs 9 för elevgruppen i ämnena bild, matematik, musik, geografi, historia, religion, slöjd, teknik och 
svenska som andraspråk. I ämnena samhällskunskap och språkval något försämrat resultat (minus 3 
procentenheter) och i hem- o konsumentkunskap något förbättrat (plus 4 procentenheter) mellan 
terminerna. Det finns två trender avseende måluppfyllelsen i denna elevgrupp över tid som är viktig att 
notera. Den ena trenden består av en fortsatt positiv utveckling av bedömd måluppfyllelse i ämnena 
svenska och engelska. Den andra trenden består av en fortsatt negativ utveckling av bedömd 
måluppfyllelse i ämnena idrott o hälsa, biologi, fysik och kemi. 
 
Endast enstaka elever som läser ett modersmål inom Språkcentrums verksamhet bedöms inte nå lägsta 
kravnivå. Höstterminen 2019 bedömdes 98,5% av eleverna nå lägsta kravnivå, höstterminen 2020 var 
andelen 99,7% och höstterminen 2020 var andelen 99%.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-28 § 55 beslutar att kultur- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-12 med 
ett underlag. 
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-12  

Sida 
34 av 41 

 

 

 
 
 
 
§ 70 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga redovisningen med beaktande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-12  

Sida 
35 av 41 

 

 

 
 
 
 
§ 71 22-029-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Tillträdande förvaltningschef Viktoria Björklund informerar om att det är stor brist på vikarier i 
verksamheterna och främst i förskolan. Det är svårt att rekrytera ny personal och att få in vikarier. Bland 
annat löneläget spelar in och påverkar möjligheterna att rekrytera och därmed att kvalitetssäkra 
verksamheten. 
 
Den 1 juli i år träder en ny lag i kraft gällande kommunernas mottagande av flyktingar från Ukraina. I 
dagsläget vet man inte hur många som kommer placeras i Kiruna, men kommunen behöver ha en 
beredskap att ta emot 300 flyktingar och bereda plats åt barn och elever i både förskola och skola. 
 
Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson informerar om att kultur- och utbildningsförvaltningen 
har rekryterat en ny rektor till Nya Raketskolan, årskurs 4-6. 
 
Kulturskolan har ett projekt som handlar om digitalt skapande och har tilldelats medel för att leda 
arbetet med ett nationellt nätverk för digitalt skapande.  
 
Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson tackar kultur- och utbildningsnämnden för ett gott 
samarbete och meddelar att han efter 39 år i Kiruna kommuns tjänst, och inom skolans verksamheter, 
kommer att avsluta sin tjänst den 31 maj. Ordförande tackar på nämndens vägnar Conny Persson för 
hans arbete. 
 
 
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. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-12  

Sida 
36 av 41 

 

 

 
 
 
 
§ 72 21-028-600 
 
 
Ordföranden informerar  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund informerar att hon i slutet på april såg kulturskolans dansföreställning i 
Folkets Hus, samt att hon i början på maj deltog vid invigningen av familjecentralen och öppna 
förskolan. 
 
Det kommer att finnas en vakant tjänst på kultur- och utbildningsförvaltningen när tillförordnad 
förvaltningschef Conny Persson avslutar sin tjänst. Ordföranden ser tillsammans med tillträdande 
förvaltningschef Viktoria Björklund över organisationen och hur en ny tjänst ska utformas. 
 
 
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. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-12  

Sida 
37 av 41 

 

 

 
 
 
 
§ 73 21-024-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2022-04-25 över inkomna handlingar 2022-03-02--2022-04-25. 
 
 
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. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-12  

Sida 
38 av 41 

 

 

 
 
 
 
§ 74 22-025-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förteckning över delegationsbeslut 2022‐03‐01—2022‐04-25, daterad 2022-04-
25”.  
 
 
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. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-12  

Sida 
39 av 41 

 

 

 
 
 
 
§ 75 22-026-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning över anmälningar om kränkande behandling 2022-03-01—2022-04-25, 
daterad 2022-04-25. 
 
 
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. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-12  

Sida 
40 av 41 

 

 

 
 
 
 
§ 76 22-027-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-05-12 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. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-12  

Sida 
41 av 41 

 

 

 
 
 
 
§ 77 
 
Extraärende- Val av ersättare kulturutskottet 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  utse Magnus Gustafsson (C) till ersättare i kulturutskottet. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund lyfter frågan om förslag till ersättare i kulturutskottet, då Centerpartiet har 
en vakant plats där. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  utse Magnus Gustafsson (C) till ersättare i kulturutskottet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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C Annica Henelund Ledamot från C, SJVP, M och KD ersätts i första hand inom egen partibeteckning och
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

C Rune Lans                              ej § 70          
                                

C Magnus Gustafsson

C Monica Sundberg                          

SJVP Hanna Fredriksson  
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SJVP Bo Ek
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KIP Astrid Kuhmunen 
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