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§ 52 21-001-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att punkt 3 och 6 b utgår, 
 
att lägga till två punkter: 
 15. Äskande om projekteringsmedel nya förskolor i Kiruna centrum, 
 16. Justerat äskande om etablering av nya förskolor i Kiruna nya centrum, 
 
att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
1.  Ekonomisk rapport per april 2021 
2.  Uppföljning - Barn- och ungdomspolitisk strategi 
3. Förslag - Driftbudget 2022 
4. Kommunkontakt - Ny skolstruktur 
5. Elevhälsan: 
 a) Patientsäkerhetsberättelse och verksamhetsberättelse 2020 
 b) Elevhälsosamtal åk 4 och åk 7 2020 
6. Resultat/analys 2020: 
 a) Måluppfyllelse ämne/åk 3, 6 och 9, ht 2020 
 b) Resultat nationella prov 2020 
 c) Resultat/betyg åk 6, vt 2020 
 d) Resultat extraordinära insatser 
7. Skola tillsammans 
8. Förvaltningschefen informerar 
9. Kulturchefen informerar 
10. Ordförande informerar 
11. Delgivning av inkomna handlingar 
12. Anmälan av delegationsbeslut 
13. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
14. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
 
Punkt 3 utgår då driftbudget 2022 ännu inte är fastställd .  
Punkt 6 b utgår då det inte genomförts några nationella prov på grund av Covid-19 pandemin. 
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§ 52 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att punkt 3 och 6 b utgår, 
 
att lägga till två punkter: 
 15. Äskande om projekteringsmedel nya förskolor i Kiruna centrum, 
 16. Justerat äskande om etablering av nya förskolor i Kiruna nya centrum 
 
att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.  
_______  
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§ 53 21-900-606 
 
 
Ekonomisk rapport per april 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande hälsar Bilal Saleem välkommen. Han har börjat på sitt vikariat som ekonom för två veckor 
sedan och kommer att stötta controllern framöver. 
 
Föreligger ”Ekonomisk rapport kultur- och utbildningsförvaltningen jan-april 2021” daterad 2021-05-04, 
vilken controller Rolf Särkimukka föredrar, sammanfattningsvis: 
 
Utfallet för perioden är bättre i år än motsvarande period föregående år. 
 
Kulturen visar på ett överskott om 951 tkr, vilket till stor del är bidrag som ännu inte är utbetalda och till 
följd av covid-19. Rådande pandemiska läge gör att många av kulturens verksamheter har fått ställa in och 
ställa om. 
 
Personal visar på ett underskott och material och tjänster på ett överskott. 
 
Grundsärskolan påtalar att materialkostnaden är högre där då det är större förslitning av material och att 
det behövts fler resurser eftersom sammansättningen av elever förändrats (fler yngre elever). 
 
Jägarköket ska inte ha internhyreskostnad, vilket de har nu. 
 
Förskolekökens budget och verksamhet har ändrats mycket inför år 2021 och kommer att följas upp. 
 
Utfallet för extraordinära stödåtgärder är 523 kr/elev i kommunala verksamheter, 698 kr/elev i fristående 
verksamheter. 
 
Avvikelsen för Abisko beror till stor del på förhyrda personalbostäder. 
 
Högalid 7-9 har en utmanande arbetsmiljö. Rekrytering pågår men det saknas sökande med lärar-
behörighet. 
 
Byarna, framför allt Svappavaara, Abisko och Vittangi, avviker (liksom tidigare) mycket mot budgeten. 
 
I den ekonomiska rapporten för april 2021 ingår inte:        
● Budget och utfall för fristående alternativ och Sameskolan år 2021     
● Budget och utfall för internhyra och kapitaltjänstkostnader 2021     
● Budget och utfall lönerevision 2021         
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§ 53 fortsättning 
 
         
Resultat- Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Prog. avv.   Utfall 
räkn. (tkr) perioden   perioden   perioden   helår    helår   per.fg.år 
Intäkter -13 547   -13 567   -19   -42 935       -13 206 
Personal 122 254  119 184  -3 070  363 824   

 121 531 
Lokal o anl 4 041  3 988  -53  13 343   

 2 608 
Material o tj. 22 430  24 609  2 179  66 576   

 23 126 
Kapitaltjänst. 1 114  1 484  370  4 871     0 

Nettokost. 136 292   135 698   -594   405 678 *     134 058 
*Helårsbudgeten uppgår till 521 370 tkr inkl frist.alt, Samesk, intenhyra, kap tj och lönerev 21. 

 

Verksam- 
heter (tkr) 

Utfall 
perioden 

  Budget 
perioden 

  Avvikelse 
perioden 

  Budget 
helår 

  Prog. avv. 
Helår 

  Utfall 
per.fg.år           

Gem. verks. 20 825   26 101   5 276   72 562       17 780 
För- o gr.sk. 87 058  81 484  -5 574  249 312    88 104 
Måltidsverks. 18 520  17 950  -569  53 983    17 988 
Interkom.ers. 177  -500  -677  -1 500    417 
Kultur 9 712  10 663  951  31 322     9 770 
Nettokost. 136 292   135 698   -594   405 678       134 058 

 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-22 § 38 beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-06 återkomma med skriftligt 
underlag. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-04-22 § 36 beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-06 återkomma med skriftligt 
underlag. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Emma Taube (FI), Hanna Fredriksson (SJVP),  
Rune Lans (C) och Magnus Gustafsson (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 54 21-009-600, 21-309-600 
 
 
Uppföljning - Barn- och ungdomspolitisk strategi 
tillika 
Verksamhetsberättelse 2020 för kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta ”Komplettering årsredovisning 2020” daterad 2021-04-27 så som sin egen, 
 
att delge den till kommunstyrelsen. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger skrivelse ”Komplettering årsredovisning 2020” daterad 2021-04-27. 
 
Det som reglerar kultur-och utbildningsnämndens uppdrag är i stort de nationella styrdokument som 
omfattar skolans verksamhet. Det handlar om skollag, läroplaner för förskola, grundskola och 
grundsärskola. Vid kontakt med tillsynsmyndighet - Skolinspektionen - har vi informerats om att 
barnkonventionen ska betraktas som inarbetad i dessa styrdokument. Om nämndens beslut är i linje med 
styrdokumenten är de också i linje med barnkonventionen. 
 
Vad gäller barn- och ungdomspolisk strategi har nämnden en planerad uppföljning i juni utifrån fastställt 
årshjul. Framöver kommer den att var en del av årsredovisningen. 
Nämnden har vid några tillfällen kring konkreta beslut använt sig av bilaga 1 i strategin d.v.s. checklistan. 
Detta har då föredragits för nämnd av ansvarig tjänsteperson.  
Vid några tillfällen har också en barnkonsekvensanalys genomförts. Detta vid beslutet om förändring av 
Nattis, vid beslut kring kommande skolstruktur samt inför projektet Nya förskolor. 
 
När det gäller punkt 4 i checklistan är det centrala elevrådet en viktig remissinstans. P.g.a. rådande 
pandemi har de ej kunnat träffas på snart 1 ½ år. Att gå ut bredare än så när det handlar om att inhämta 
elevers åsikter blir väldigt svårt och tidskrävande. 
Vi ser alltså att syftet med barn- och ungdomspolitiska strategin delvis är uppfyllt. 
 
 
Hantering av ärende 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-22 § 40 beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-06 återkomma med skriftligt 
underlag. 
 
Kommunfullmäktige 2020-02-17 § 4 beslutar att anta Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna 
kommun och att kultur- och utbildningsnämnden årligen redovisar en utvärdering av strategins mål till 
kommunstyrelsen. 
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§ 54 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta ”Komplettering årsredovisning 2020” daterad 2021-04-27 så som sin egen, 
 
att delge den till kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 55 21-174-601 
 
 
Kommunkontakt - Ny skolstruktur 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att anta förvaltningschef Eva Lönnelids skrivelse så som nämndens svar till förslagsställaren, 
 
att delge svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger förslag 2021-02-12 till kommunkontakten från Johanna Lakso. Av förslaget framgår bland 
annat att kultur- och utbildningsnämnden tog 2020-03-19 beslut om att förändra skolstrukturen i 
Kiruna. Förslaget som beslutats är mycket förhastat och inte tillräckligt genomarbetat på grund av att 
• Den nya skolstrukturen löser inte grundproblemet med att Kiruna har för få behöriga lärare 
• Elevernas skolgång blir hattig på grund av många skolbyten, vilket skapar otrygghet. 
• Flyttkarusellen innebär att många elever får mycket längre till skolan 
• Alla familjers vardag påverkas i och med att logistiken för att ta sig till skolan blir mer komplex, vilket 
   inte är att förringa på något sätt. 
• Det fria skolvalet av kommunal skola försvinner med avseende på att alla skolor blir flerparallelliga 
   och homogeniserade i ålderssammansättning 
• Det finns inga garantier för att kvaliteten förbättras i och med de planerade åtgärderna 
• Homogenisering av ålderssammansättning skapar för intrycksfull miljö för ca 15 % av alla elever 
• Omställningstiden kommer skapa fler fall av underkända elever 
 
Stoppa genomförandet av det fattade beslutet, hitta en hållbar lösning för Kirunas barn. Se över andra 
alternativ exempelvis om det för nuvarande mellanstadieskolor finns möjlighet att låta F-5 gå kvar med 
närheten till hemmet, men att åk 6 kan tillhöra en skola med högstadium. 
 
Förslagsställaren föreslår 
• Låt exempelvis åk 4-5 gå kvar i Tuolla 
• Slå vid behov ihop Tuollas åk 4-5 för att säkra upp tillgången till behörig lärare 
• Omfördela ett fåtal behöriga lärare från Tuolla till andra skolor som har behov av det, i syfte att skapa 
   en likvärdig skola för alla elever 
• Flytta sexor från exempelvis Tuolla och andra mellanstadier, till en skola med högstadium. 
   Komplettera med moduler där det behövs. 
• Behåll Triangelskolan som F-9 så att det finns en kommunal skola med den profilen i Kiruna 
• Börja detaljplanering för att på sikt bygga en ny grundskola i Nya centrum, funktionell och anpassad 
   för en flerparallellig verksamhet såväl inom- som utomhus För elever i behov av särskilt stöd 
• Skapa en kompetensstark mindre skolenhet för att bemöta elever med särskilda behov 
• Ta fram en strategi för att få tillbaka elever från ofrivillig skolfrånvaro 
• Genomför de planerade förbättringarna i det systematiska kvalitetsarbetet för likvärdigt arbetssätt i 
   Kiruna kommuns skolor 
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§ 55 fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid besvarar förslagsställaren enligt föreliggande skrivelse ”Svar till förslag ny 
skolstruktur” 2021-04-07 men då ärendet ska besvaras av nämnden behandlas det vid dagens samman-
träde. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-01 § 56 beslutar att överlämna förslaget till kultur- och 
utbildningsnämnden för besvarande. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta förvaltningschef Eva Lönnelids skrivelse så som nämndens svar till förslagsställaren, 
 
att delge svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 56 a 21-307-625 
 
 
Elevhälsan - Patientsäkerhetsberättelse och verksamhetsberättelse 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga patientsäkerhetsberättelsen och verksamhetsberättelsen med godkännande till 
 handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärende 
 
Föreligger verksamhetsberättelse ”Elevhälsan” daterad 2021-04-24. 
 
Verksamhetschef för elevhälsan Anette Lundgren och skolsköterska Maria Malmgren föredrar i ärendet 
om elevhälsans organisation, prioriterade processer, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utgående från 
ett årshjul samt om vikten av en central elevhälsa för likvärdighet.  
 
Bemanning vid elevhälsan: 
 

• Skolsköterskor: Grundskolan har 6,5 tjänst och gymnasiet 1,0 tjänst som skolsköterska. 
Skolsköterskorna har sin arbetsplats ute på skolorna och delar ofta sin tid mellan flera skolor 
(gäller ej gymnasiet). 

• Skolläkare: I teamet ingår skolläkare med specialistkompetens inom barnmedicin. Tjänsten är på 
konsultbasis och upphandlad.  

• Kuratorer: Grundskolan har 2,0 och gymnasiet 1,0 tjänst.  
• Psykologer: 3,0 tjänst samt 1 PTP psykolog (under utbildning) för förskola, grundskola och 

gymnasiet.  
• Specialpedagoger: 2,0 tjänst med inriktning mot förskola.  
• Logoped: 1,0 tjänst (Avslutar sin tjänst inom elevhälsan juni-21). 
• Administrativt stöd: 0,75 tjänst. 
• Lektor: 1,0 tjänst med spetskompetens inom specialpedagogik. 
• Verksamhetschef: 1,0 tjänst. 

 
Föreligger ”Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats (EMI) i Kiruna kommun år 2020” 
daterad 2020-02-03 av vilken bl.a. följande framgår: 
 
Vårdgivare för den medicinska insatsen inom elevhälsan för Kiruna kommun är kultur-och 
utbildningsnämnden. De har uppdragit till verksamhetschef i grundskola respektive gymnasieskolan att 
ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser i dessa verksamheter. Verksamhetschef har uppdragit till 
Medicinskt Ledningsansvarig Sjuksköterska (MLA) att utföra vissa uppgifter som ligger inom hälso- och 
sjukvårds enligt en särskild delegering. 
 
I Kiruna kommun finns 7,5 tjänst som skolsköterska sedan höstterminen 2019. Vilket innebär en 
förstärkning med 2,0 tjänster och utökningen avser kommunens grundskolor och är möjligt via 
statsbidraget likvärdigskola. Antal elever är ca 3200. Under 2020 har vi haft skolläkare 8-10 dagar per 
termin. 
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§ 56 a fortsättning 
 
 
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §  
Elevhälsans Medicinska insats (EMI) övergripande mål:  
• EMI i Kiruna kommun ska erbjuda säker vård av god kvalitet och tillgodose patienternas/elevens behov  
   av trygghet i vården och behandlingen och följa de lagar och riktlinjer som finns.  
• Vara lättillgänglig.  
• Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.  
• Främja elevernas hälsa och utveckling genom att erbjuda och genom-föra hälsosamtal med elever i  
   förskoleklass, åk 4, åk 7 och gymnasiet åk 1 samt erbjuda vaccinationer enligt nationella vaccinationspro- 
   grammet till samtliga elever i åk 2, åk 5 samt i åk 8.  
• Delta i skolornas elevhälsoarbete där vi har den medicinska kunskapen.  
• Främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.  
• Tydliga rutiner och en organisation där EMI kan planera, utföra och utvärdera sitt arbete löpande under  
   läsåret.  
• Dokumentation i PMO-journalsystem ska vara likvärdig och följa de lagar och riktlinjer som finns.  
 
Mål för patientsäkerhetsarbetet:  
• Fortsätta stimulera till avvikelserapportering för att synliggöra förbättringsområden.  
• Stärka rutinerna med årshjulet.  
• Utveckla hälsosamtalen.  
• Skapa strukturer i verksamhetens patientsäkerhetsarbete genom att utveckla ett ledningssystem som  
   beskriver verksamhetens processer och rutiner.  
 
Prioriterade förbättringsområden:  
• Utveckla och kvalitetssäkra hälsosamtalen.  
• Stärka rutinerna med årshjulet för elevhälsans medicinska insats.  
• Fortsätta stärka och utveckla rutinerna för avvikelse- och klagomålshantering. Stimulera till fler skrivna  
   avvikelser så att kvalitetsarbetet fokuserar på rätt saker.  
• Förbättra samverkan med andra vårdgivare, externa och interna aktörer.  
• Årligen redovisa patientsäkerhetsberättelsen för Kultur- och utbildningsnämnden tillika vårdgivare. 
 
Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
• Antalet avvikelser har ökat under 2020 och analysen av detta är att personal inom hälso-och sjukvård 

inom KUN har blivit bättre på att uppmärksamma och skriva avvikelser kring händelser snarare än att 
avvikelserna har ökat. 

• Avvikelserna är också en indikation på ökad arbetsbelastning pga. rådande pandemi. EMI har under 
vårterminen 2020 haft skolsköterskor utlånade till annan tjänst inom socialförvaltningen med 
rullande schema då det varit en brist på sjuksköterskekompetensen. Detta förändrade vårt planerade 
arbetssätt, planering samt personal bemanningen.  

• Förskoleklassbarnens hälsobesök sker tillsammans med vårdnadshavare och pga. pandemin fick inte 
vårdnadshavare besöka skolarna annat än vid nödvändiga besök.  

• Årshjulet är reviderad och följs. 
• EMI (skolsköterskorna) följer årshjulet som är fastställt och detta är ett viktigt instrument för 

överblicken av verksamheten under året.  
• Kvalitets-och styrdokument har uppdaterats vid flera tillfällen under året. 
• Ingen allvarlig vårdskada har kunnat identifieras i samband med avvikelserna. Ingen LEX Maria har 

gjorts under året. Avvikelserna har bedömts vara med klassificering ”Mindre allvarlighetsgrad” (klass 1 
grön). 
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§ 56 a fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-22 § 39 a beslutar att ärendet föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-06. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga patientsäkerhetsberättelsen och verksamhetsberättelsen med godkännande till 
 handlingarna. 
 
Yttrande av Emma Taube (FI). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
________  
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§ 56 b 21-308-625 
 
 
Elevhälsan - Elevhälsosamtal åk 4 och åk 7, 2019/ 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Hälsosamtal 2019/20” och ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2019-
2020” vilka verksamhetschef Elevhälsan Anette Lundgren samt skolsköterskan Maria Malmgren redogör 
bland annat följande ur: 
 
Elever i förskoleklass, samt elever i årskurs fyra, sju och gymnasiet i Norrbottens län ges årligen möjlighet 
att svara på länsgemensamma frågor om arbetsmiljö, hälsa och levnadsvanor.  
Svaren från frågeformuläret rapporteras in i Region Norrbottens databas som årligen sammanfattar 
resultaten i en rapport. Samtycke från vårdnadshavare inhämtas.  
Rapporterna syftar till att få en överblick över hälsoläget i länet och ger en möjlighet att se förändringar 
över tid och jämföra olika kommuners resultat. Den ger information om vilka insatser som behöver göras 
och är viktig som grund när beslut om åtgärder ska fattas. Den ger möjlighet att följa barn och ungas hälsa 
och levnadsvanor, se långsiktiga följder av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.  
 
Årets rapport är en sammanställning av enkätsvaren för läsåret 2019/20 men innefattar även resultat 
tillbaka till läsåret 2013/14 för att se utveckling över tid. Årets rapport har tema psykisk hälsa. 
 
Sammanfattning av årets rapport: 
 

• Jämlik hälsa – en osynlig faktor i denna undersökning  
• De flesta faktorerna är köns- och åldersrelaterat  
• Generellt verkar måendet försämras med stigande ålder  
• Generellt verkar flickor må sämre än pojkar (i de två äldre årskurserna)  
• Bland flickor verkar en negativ utveckling ske mellan årskurs 4 och 7  
• Bland pojkar verkar en negativ utveckling ske mellan årskurs 7 och första året i gymnasiet  
• Att trivas med sig själv, somatiska besvär och sömnkvalitet verkar inte försämras över tid  
 
Antal elever i Kiruna kommun:  
 

• Förskoleklass: antal elever 221  
   Genomförda hälsosamtal 204  
   Antal som deltagit i undersökningen: 92 %  
 
• Åk 4: antal elever 211  
   Genomförda hälsosamtal 180  
   Antal som deltagit i undersökningen: 85 %  
 
• Åk 7: antal elever 223  
   Genomförda hälsosamtal 184  
   Antal som deltagit i undersökningen: 83 %  
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§ 56 b fortsättning 
 
 
Alla skolor i Kiruna kommun ingår i den länsgemensamma sammanställningen förutom eleverna på 
Kiruna sameskola.  
 
18 elever blev inte erbjudna hälsosamtal på grund av tidsbrist, bortfallet beror även på att vårdnadshavare 
tackat nej till registrering i Region Norrbottens databas samt avsaknad av svar ifrån vårdnadshavare.  
 
Syftet med det enskilda samtalet är att göra eleven mer uppmärksam på sambandet mellan livsstil och 
hälsa samt att ge kunskap om, och uppmuntra till egna hälsofrämjande val.  
 
De flesta elever i Kiruna kommun uppger att de mår bra och trivs med sig själva. Hur eleverna mår är 
beroende av ålder och skillnader finns mellan kön.  
 
Vad gäller pandemins påverkan på undersökningen, så skiljer det åt inom länet och även mellan årskurser, 
men svarsfrekvensen är inte sämre i år och därför ser man inte att resultat påverkats. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-22 § 39 b beslutar att ärendet föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-06.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Emma Taube (FI), Magnus Gustavsson (C), Rune Lans (C) 
och Hanna Fredriksson (SJVP). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
________  
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§ 57 a 21-310-600 
 
 
Resultat/analys 2020 - Måluppfyllelse ämne/åk 3, 6 och 9, ht 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Måluppfyllelse i Kiruna kommuns grundskolor årskurs 3, 6 och 9 höstterminen 2020” 
daterad 2021-04-16, vilken lektor Malin Martinsson Niva föredrar sammanfattningsvis:  
 
Bland elever i årskurs 3 är måluppfyllelse något högre bland flickor än bland pojkar i de flesta skolämnen. 
Den största skillnaden återfinns i svenska som andraspråk (SvA), där flickors måluppfyllelse är 82 % och 
pojkars är 50 %. Andelen elever som läser svenska som andraspråk utgör en liten del av hela elevgruppen i 
åk 3, vilket gör att procentsatsen kan förändras ganska mycket om någon elev uppnår respektive inte 
uppnår måluppfyllelsen.  
 
I årskurs 6 är det fortsatt fler flickor än pojkar med bedömd måluppfyllelse. I svenska påträffas den största 
differensen mellan genus med 11 procentenheter. I matematik uppnår 90 % av flickorna måluppfyllelsen 
medan det är 81 % av pojkarna som når kravnivån. Bortsett från SvA (svenska som andraspråk), som 
utgör ett litet elevantal, är musik det skolämne som det procentuellt är fler pojkar än flickor med bedömd 
måluppfyllelse, med fördelningen 92 % respektive 89 %. Skolämnen där måluppfyllelsen är marginell eller 
lika mellan pojkar och flickor är i slöjd, idrott och hälsa, teknik och språkval.  
 
I årskurs 9 är bedömd måluppfyllelse högre bland flickor än bland pojkar i alla skolämnen. Bortsett från 
uppnådd kravnivå i SvA (svenska som andraspråk), med en genusskillnad på 67 %, återfinns den största 
skillnaden i språkvalet. I det skolämnet skiljer det 20 % mellan flickor och pojkar. 
 
Generellt är måluppfyllelsen högre i de lägre årskurserna och sjunker i de högre stadierna. 
 
Måluppfyllelsen i modersmål är princip 100 %. Elevantalet för respektive modersmål och årskurs är 
relativt lågt med undantag från finska. Ju äldre eleverna blir desto färre av eleverna väljer att läsa 
modersmål.  
 
För nyanländas lärande, elever med annat modersmål än svenska, är måluppfyllelsen generellt låg. I 
skolornas analyser framgår att begränsat ordförråd och begreppsförståelse försvårar möjligheterna att nå 
målen inom skolämnena. Dessutom är tillgång till SvA undervisning och studiehandledning ofullkomlig. 

I grundskolornas analyser uttrycks att det i dagsläget är svårt att se några direkta resultatförbättringar 
som kan kopplas till utbildningsinsatsen gällande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA, 
utbildningsinsats från Skolverket). Förväntan är dock att SKUA-utbildningen ska främja att 
undervisningen blir mer likvärdig, inkluderande av alla elever och på så sätt öka måluppfyllelsen.  
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§ 57 a fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-22 § 41 a beslutar att ärendet behandlas vid 
kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 6 maj. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Rune Lans (C) och Magnus Gustavsson (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
________  
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§ 57 c 21-312-600 
 
 
Resultat/analys 2020 - Resultat/betyg åk 6, vt 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om att det inte går att få tillgång till underlaget från SCB varför 
ärendet utgår.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
________  
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§ 57 d 21-313-600 
 
 
Resultat/analys 2020 - Resultat extraordinära insatser 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Resultat av extraordinära stödåtgärder år 2020” daterad 2021-04-26, vilken 
förvaltningschef Eva Lönnelid föredrar.  
 
Under år 2020 har vi arbetat med att kvalitetssäkra arbetet med processen kring och bedömning av vilka 
elever som har rätt till extraordinära stödåtgärder.   
 
Vi har infört tydliga rutiner kring vad som krävs för att ansöka om extraordinära stödåtgärder. 
Ansökningar sker i april för nästkommande höst samt i oktober för nästkommande vår. De beviljade 
tilläggsbeloppen utvärderas i slutet på höstterminen för att se att den insats som gjorts är rätt och har gett 
positiva resultat.  
 
Inför varje ansökningsperiod ska elevhälsoteamen ute på skolorna diskutera och tillsammans komma 
fram till vilka elever de ska ansöka om tilläggsbelopp för. Det ska vara väl genomtänkta beslut eftersom 
tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder endast beviljas i absoluta undantagsfall. Denna del av 
processen har vi arbetat mycket med under 2020 i både de kommunala och fristående verksamheterna 
samt Sameskolstyrelsen. 
 
När en rektor beslutar sig för att skicka in en ansökan om extraordinära stödåtgärder så är det viss 
dokumentation som ska bifogas för att ansökan ska vara komplett och bedömas. Det ska finnas med en 
ansökningsblankett, en utvärderad pedagogisk utredning samt ett utvärderat åtgärdsprogram. De kan 
även skicka med annan dokumentation som kan vara av vikt vid bedömningen. 
 
När en ansökan kommer in till förvaltningen görs individuella bedömningar och ett förslag tas fram från 
Kultur- och utbildningsförvaltningen som sedan presenteras för Kultur- och utbildningsnämnden som tar 
beslut utifrån det presenterade förslaget. 
 
Efter att beslutet är taget skickas individuella beslut till ansvarig rektor. De får då veta om deras ansökan 
har beviljats eller avslagits. 
 
Antal ansökningar höstterminen 2020 
 

Inför höstterminen 2020 inkom 112 ansökningar från de kommunala verksamheterna samt 28 ansök-
ningar från de fristående alternativen och Sameskolstyrelsen. Totalt ansökte verksamheterna om tilläggs-
belopp för extraordinära stödåtgärder för 140 elever. 
 
Av de 140 ansökningarna så har 44 elever från de kommunala verksamheterna beviljats tilläggsbelopp 
samt 8 elever från de fristående alternativen och Sameskolstyrelsen. Totalt har 52 elever beviljats 
tilläggsbelopp under 2020. 
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§ 57 d fortsättning 
 
 
Utvärdering av tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder 
 

I oktober 2020 genomfördes en utvärdering av de tilläggsbelopp som beviljats höstterminen 2020, 
utvärderingarna visar att tilläggsbeloppen har använts i enlighet med ansökan. Utvärderingarna visar 
också att insatserna är rätt då elevens behov tillgodoses och det visar sig i sin tur i elevens måluppfyllelse. 
Flera av eleverna som har beviljats tilläggsbelopp visar små framsteg men det är stora framsteg för just de 
eleverna. 
 
Den stora insatsen som vi har när det gäller tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder är elev-
assistenter. Det vi har genomfört under detta år är att alla elevassistenter är centralt placerade. Det 
innebär att förvaltningen lättare kan matcha lämplig elevassistent utifrån elevens behov utifrån beviljade 
tilläggsbelopp. 
 
Under 2020 har förvaltningen startat upp en fortbildningsserie för alla elevassistenter. Vi träffas en gång i 
månaden och har olika typer av utbildningar, under detta år har vi haft utbildningar kring 
förhållningssätt, bemötande, relationsskapande, syn, och hörsel. Utvärderingar visar att dessa 
utbildningstillfällen är uppskattade av elevassistenterna. De känner att de får utbildningar som de har 
användning av direkt i vardagen. De känner också att deras yrkesgrupp lyfts upp på ett annat sätt och att 
deras roll är viktig. 
 
Förvaltningen har även satsat på en barnskötarutbildning för de elevassistenter som inte har denna 
utbildning som grund. Detta för att vi vill att alla elevassistenter ska ha en barnskötarutbildning eller 
motsvarande för att kunna möta våra elever på ett professionellt och relationsskapande sätt.  
 
Utvärdering av processen gällande ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder 
 

När ansökningarna kommer in så får förvaltningen en tydlig bild av hur dokumentationen i de olika 
verksamheterna ser ut. Förvaltningen ser utvecklingsbehoven och diskuterar de med de olika 
verksamheterna.  
 
Utifrån detta ansökningsförfarande kan vi arbeta med dokumentationen i stort. Vi ser ett stort 
utvecklingsbehov gällande dokumentation och då framförallt gällande utvärdering av de dokument som vi 
har.  
 
Det specialpedagogiska nätverket där alla verksamheter kommunala, fristående alternativ och 
Sameskolstyrelsen deltar och arbetar med att implementera rutinerna. Tanken med det är att de 
(specialpedagogerna/speciallärarna) tillsammans kan hjälpa varandra att skapa rutiner i verksamheterna 
för att sedan kunna arbeta systematiskt med bland annat sin dokumentation. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-22 § 41 d beslutar att ärendet behandlas vid 
kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 6 maj. 
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§ 57 d fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande av Emma Taube (FI) och Jenny Mäki (V). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
________  
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§ 58 20-533-601 
 
 
Skola tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2019-05-16 § 58, beslutades det om en process för förändringsarbete 
inom skolan som fick namnet Skola tillsammans, innehållande nio delmoment; 1. Årskursindelning,  
2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 4. Landsbygden, 5. Elevhälsan, 6. Språkcentrum,  
7. Kultursamverkan, 8. Personal/rekrytering, 9. Nya grundskolan i nya centrum. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 a, att genomföra skolstrukturförändringen i 
Kiruna centrum enligt förvaltningens förslag samt att tidpunkten för genomförande sätts till senast 
höstterminen 2021 men att kultur - och utbildningsförvaltningen tillsammans med rektorer får avgöra när 
exakt det ska genomföras.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 b att delmomentet Nya Raketskolan i 
projektet Skola tillsammans nu anses vara avslutat.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-14 § 58 a, att betrakta punkterna 1. Årskursindelning, 
2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 6. Språkcentrum och 9. Nya grundskolan i nya centrum som 
avslutade.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-11 § 86 att lägga till ett tionde delmoment - 
skolgårdar till processen Skola tillsammans. Förvaltningen fick i uppdrag att göra en översyn över 
kommunens skolgårdars upprustningsbehov och att redovisa detta vid arbetsutskottet 2020-09-03 
(investeringsäskande för utveckling skolgårdar som kultur- och utbildningsnämnden skickade till 
budgetberedningen, beslutade kommunfullmäktige 2020-10-19 att KBAB beviljas medel om 2 mnkr 2021-
2023 för lekmiljö skolgårdar).  
 
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 nämndsammanträdet 2020-12-17 föreligger rektorernas skrivelse ”Skolstrukturen höjer kvalitén i 
skolan” som publicerats i kommunens olika informationskanaler till vårdnadshavare och allmänheten i 
månadsskiftet november/december. Föreligger även beslut från kommunstyrelsen som 2020-12-07 § 365 
beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får utse representanter från arbetsgruppen som bjuds in 
till kommunstyrelsens nästkommande möte för att informera om skolstrukturen.  
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§ 58 fortsättning 
 
 
Vid sammanträdet informerar förvaltningschef Eva Lönnelid att 2020-12-14 genomförs MBL-19 
(Medbestämmandelagen) gällande bemanningsförslaget för skolstrukturförändringen. Därefter skickas 
förslaget ut till skolorna som genomför risk- och konsekvensanalyser. Slutligen genomförs MBL-11 och 
förhoppningen är att bemanningsplanen ska vara klar i slutet på januari.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17 § 185 beslutade att lägga förvaltningschefens information till 
handlingarna och att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en barnkonsekvens-
analys på skolstrukturen utifrån nuläget och att den ska redovisas vid kultur- och utbildningsnämnden 
2021-01-21.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 9 beslutar att ärendet föredras vid kultur- 
och utbildningsnämnden 2021-01-21. Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om att barnens bästa 
alltid tas i beaktande och inte specificeras särskilt även om man följt den rekommenderade checklistan. 
Vidare informerar hon om att hon och kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson ska träffa 
tjänstemän från planavdelningen angående trafiksituationen i korsningen Gruvvägen/Adolf Hedinsvägen.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 11 beslutar att lägga förvaltningschefens information till 
handlingarna och att återremittera ärendet för komplettering med en mer beskrivande barnkonsekvens-
analys till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-04.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 24 beslutar att uppdra åt kultur- och 
utbildningsförvaltningen att redovisa barnkonsekvensanalysen och att redovisa de nya uppdaterade 
elevströmmarna vid nämndsammanträdet den 4 mars. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-04 § 35 föreligger skrivelse ”Barnkonsekvensanalys av 
skolstruktur, nuläge” samt en schematisk bild av elevströmmarna, vilka förvaltningschef och 
kulturchef/biträdande förvaltningschef föredrar. De informerar om att tjänstebemanningen är klar och att 
en annons är ute för att rekrytera fler behöriga lärare. Kultur- och utbildningsnämnden lägger 
informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschef Eva Lönnelid om att vårdnadshavare efterfrågat 
mer information om Skola tillsammans och att det har skickats ut via VKlass och kommunens hemsida. 
Hon informerar vidare om att verksamheterna behöver komplettera med lite nya skolmöbler. Gällande 
korsningen Adolf Hedingatan-Gruvvägen har förvaltningen fått information om att trafikljus inte kommer 
finnas på plats till skolstarten utan något senare. Under tiden kommer hastigheten vid korsningen att 
sänkas. Ett klargörande angående skolskjutsarna: Alla elever ska ansöka om skolskjuts även de som 
placeras vid annan skola med anledning av skolstrukturförändringen (t.ex. Tuolluvaaraskolan). Ett 
informationsbrev har gått ut via VKlass och hemsidan om detta och det kommer även en annons i 
Annonsbladet. 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson kompletterar förvaltningschefens information med 
att inför beslutet om Skola tillsammans tryckte eleverna på att det viktigaste var att hålla ihop klasserna. 
På vissa håll är storleken på klasserna väldigt ojämna, vilket gör det svårare med bemanningen. 
Rektorerna har därför fått i uppdrag att se över detta med barnens bästa i beaktande. Allt ska vara klart 
innan skolstart och alla ska då ha fått all nödvändig information. Övrig information sker i 
linjeorganisationen, d.v.s. den lämnas av rektorer och lärare. 
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§ 58 fortsättning 
 
 
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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§ 59 21-002-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschefen Eva Lönnelid delger kultur- och utbildningsnämnden särskilt om två beslut av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som påverkar kultur- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Föreligger beslut från kommunfullmäktige 2021-04-12 § 52 ”Omfördelning av investeringsmedel för 
uppdragsverksamhet kommunala fastigheter för rivning del av Bergaskolan, Björnen 6, 
kommunledningsförvaltningen” 
att  bifalla rivning av del av Bergaskolan, Björnen 6 
att  finansiera rivningen genom omfördelning av medel om 1 700 tkr inom kommunstyrelsens 
 investeringsbudget 2021, uppdragsverksamhet kommunala fastigheter, objekt 
 Byggnadstekniska åtgärder IV-10782. 
 
Föreligger beslut från kommunstyrelsen 2021-04-19 § 131 ”Anställningsstopp”  
att  till respektive nämnds ordförande delegera att besluta i ärenden rörande återbesättning av  
 tjänster som förvaltningen bedömer nödvändiga att tillsätta trots anställningsstopp: 
 - vakanta tjänster över 6 månader 
 - samtliga timvikariat och korttidsvikariat som inte arbetar direkt mot brukare och elev 
 Vid förfall får nämndens vice ordförande fatta beslut om anställning. 
att  återbesättningarna ska föregås av en skriftlig återbesättningsprövning och handläggas av 
 personalavdelningen innan beslut. 
att  presidierna uppmanas till fortsatt restriktivitet. 
 
 
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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§ 60 21-003-600 
 
 
Kulturchefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande: 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att samordna ”Demokratiåret 
2021, hundra år sedan allmän rösträtt”. En arbetsgrupp är sammankallad och en demokrativecka är i 
planeringsstadiet för att genomföras vecka 46. Kultursekreteraren har ansökt om medel från Region 
Norrbotten och 111 tkr beviljades för aktiviteter som ska genomföras under demokrativeckan. Aktiviteter 
under demokrativeckan ska erbjudas digitalt och live, bland annat kommer en utställning att finnas på den 
gamla stadshustomten. Kontakt är tagen med föreningar och det finns utrymme för att fylla på med 
aktiviteter. Skolorna kommer att få ta del av utbudet och detta förankras via rektorerna. Samarbeten 
gällande aktiviteterna sker med närliggande kommuner. Centrala kommunala medel och stöttning från 
andra förvaltningar kommer att behövas för att genomföra denna vecka. 
 
Beslut om konstnärlig gestaltning av Aurora kultur och kongress är klart. 
 
Snabbtest Covid-19 för personal inom kultur- och utbildningsnämndens verksamheter är nu tillgänglig. 
Det innebär att personal som kan ha exponerats för smitta kan snabbtesta sig (3 ggr på fem dagar) och 
därigenom vara på arbetsplatsen så länge de är symtomfria och resultatet är negativt.  
 
 
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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§ 61 21-004-600 
 
 
Ordföranden informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordföranden Annica Henelund informerar om att hon regelbundet deltar i Norrbottens kommuners 
nätverk, oftast via digital uppkoppling. Den senaste tiden har det varit mycket om Covid-19, men även om 
skolstrukturförändringar m.m. Hon beskriver träffarna som mycket värdefulla och att många kommuner 
arbetar med samma problematik kring t.ex. skolstruktur. 
 
 
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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§ 62 21-005-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-04-15 över inkomna handlingar 2021-02-07--2021-04-15. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-22 § 45 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-04-22 § 41 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Kenneth Nilsson (S). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 63 21-006-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-04-15 över delegationsbeslut 2021-02-07--2021-04-15. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-22 § 46 beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-04-22 § 42 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
 
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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§ 64 21-007-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-04-15 över klagomål 2021-02-07--2021-04-15. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-22 § 47 beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
 
 
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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§ 65 21-008-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna Annica Henelunds deltagande i ”Nyanländas lärande” den 18 mars.. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund informerar om att hon den 18 mars deltagit i ”Nyanländas lärande” och 
frågar nämnden om den retroaktivt kan godkänna hennes deltagande och därmed rätten till ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att godkänna hennes deltagande i ”Nyanländas lärande” den 18 mars. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 66 20-177-603 
 
 
Äskande om projekteringsmedel nya förskolor i Kiruna centrum 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 
att hos kommunstyrelsen äska om projekteringsmedel om 10 000 tkr för projektering av nya 

förskolor i Kiruna nya centrum. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden att hos kommunstyrelsen 
äska projekteringsmedel för etablering av nya förskolor i Kiruna nya centrum. Vid kontakt med 
verksamhetsstrateg informeras förvaltningen om att projekteringsmedel brukar omfatta ca: 10 % av 
budgeterade kostnader för ett objekt. I detta fall har äskats om 100 000 tkr för etablering av nya förskolor 
vilket ger en projekteringskostnad om 10 000 tkr. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att hos kommunstyrelsen äska om projekteringsmedel om 10 000 tkr för projektering av nya 

förskolor i Kiruna nya centrum. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 67 20-177-603 
 
 
Justerat äskande om etablering av nya förskolor i Kiruna nya centrum 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen äska om 100 000 tkr för etablering av två förskolor med sex avdelningar 

vardera. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Efter ytterligare kontakter med verksamhetsstrateg måste en justering göras avseende äskandet om 
etableringsmedel för nya förskolor i Kiruna nya centrum. Noggrannare jämförelser med kostnaden för den 
senast etablerade förskolan i Kiruna -Bergkristallen- ger vid handen att kostnaderna inte blir så höga som 
vid det första äskandet. Jämförelsen med Bergkristallen visar att en förskola med sex avdelningar skulle 
kosta 50 000 tkr. Detta föranleder nämnden att lämna in ett justerat äskande till kommunstyrelsen. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att hos kommunstyrelsen äska om 100 000 tkr för etablering av två förskolor med sex avdelningar 

vardera. 
 
Yttrande av Jan Sydberg (S). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-05-06  kl. 08:15-16:00 JA NEJ JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER
                              C, SJVP; Moch KD = majoritet. Ersättare:

C Annica Henelund Ledamot från C, SJVP, M och KD ersätts i första hand inom egen partibeteckning och
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

C Rune Lans 
                                

C Magnus Gustafsson

C Monica Sundberg (anmält förhinder)

SJVP Hanna Fredriksson  
S, V, SL och FI = oppositionsgrupp. Ersättare:

S Kenneth Nilsson Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S Therese Olofsson

V Jenny Mäki

SL Lars-Jonas Kemi

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson
                  

C Peter Göransson §§ 52-56 a, §§ 58-65

C Stanislav Kall  

SJVP Bo Ek 

KD Ruth Thylin

FI Emma Taube
                                    

S Jan Sydberg 
                                    

S Jonas Stålnacke 

S Barbro Olofsson (anmält förhinder)

M Elisabeth Andersson  

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen (anmält förhinder)
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