KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Kiruna
2020-11-19, kl. 08:30 – 16:00 radiosänt från kl:13:00

Beslutande

Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1.

Utses att justera

Magnus Gustafsson (C), Kenneth Nilsson (S)

Sida
1 av 46

Övriga deltagande Förvaltningschef Eva Lönnelid
Kulturchef/Biträdande förvaltningschef Conny Persson
Controller Rolf Särkimukka § 139 - § 146
Handläggare/nämndsekreterare Sofia Lagerlöf Määttä
Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll
Handläggare Anna Ersson § 139 - § 146
Personalkonsult Heli Puranen Nilimaa § 157
Digitaliseringsutvecklare Sinikka Ankkuriniemi § 158
Bilagor

Närvaroförteckning och voteringslista- bilaga 1.
Bilaga - Kuf Förslag tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vt 21
Bilaga 1 ”Förslag bemanning”
Bilaga 2 ”Förslag på kvällsöppen förskola i Kiruna kommun”

Sekreterare: _________________________
Sofia Lagerlöf Määttä
Ordförande:__________________________________________________________
Annica Henelund (C)
Justerande: ___________________________________________________________
Magnus Gustafsson (C)
Kenneth Nilsson (S)
__________________________________________________________________
Bevis – justering av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet:

2020-11-19
Kultur- och utbildningsnämndens kansli
____________________________
Sofia Lagerlöf Määttä

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 139

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19
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20-054-600

Dagordning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

punkt 3 och punkt 4 utgår,

att

punkt 6 blir a-e, tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder,

att

punkt 6 b modersmålsundervisning blir 6 f och utgår, tas upp till beslut i december,

att

för övrigt fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärendet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ekonomisk rapport per oktober 2020
Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2020
Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020
Förslag - Revidering av nämndens investeringsbudget för 2020
Förslag - Driftbudget Kultur- och utbildningsnämnden 2021
Förslag - Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vårterminen 2021
a) Extraordinära stödåtgärder
b) Modersmålsundervisning
7. Delgivning - Investeringsbudget 2021
8. Förslag - Plan systematiskt kvalitetsarbete 2021
9. Internkontrollplan
a) Statusrapport internkontrollplan 2020
b) Förslag internkontrollplan 2021
10. Förslag - Kultur- och utbildningsförvaltningens krisplan 2021
11. Förslag - Mål och verksamhetsplan
12. Förslag - Förskolor Kiruna nya centrum
13. Bidragsöversyn
14. Motion - Viktoriahemmet
15. Motion - Upprustning Elis Aidanpääs museum i Karhuniemi
16. Kommunkontakt - Kulturprojekt, nya placeringar av konstverk utomhus
17. Rapport - Förskoleplatser och platstillgång
18. Rapport - Frisk- och ohälsotal, arbetsmiljöåtgärder
19. Rapport - IKT (Informations- och kommunikationsteknik)
20. Information - Skola tillsammans
21. Förvaltningschefen informerar
22. Kulturchefen informerar
23. Ordförande informerar
24. Delgivning av inkomna handlingar
25. Anmälan av delegationsbeslut
26. Delgivning av klagomål enligt skollagen
27. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
3 av 46

§ 139 fortsättning
Yrkanden och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

punkt 3 och punkt 4 utgår,

att

punkt 6 blir a-e, tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder,

att

punkt 6 b modersmålsundervisning blir 6 f och utgår, tas upp till beslut i december,

att

för övrigt fastställa dagordningen.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

§ 140
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20-055-606

Ekonomisk rapport per oktober 2020
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Controller Rolf Särkimukka föredrar föreliggande ”Ekonomisk rapport Kultur- och utbildningsnämnden” daterad 2020-11-04. Avvikelsen för perioden visar på underskott om 5 mnkr.
Prognostiserar för ett plus minus noll resultat för helår.
Här kommer en mer detaljerad beskrivning av resultatrapport, förändring av budgetramar, analys
samt årsredovisning.
Perioden (tkr)
Intäkter
Avv mot budget
KUN

Resultaträkn. (tkr)
Intäkter
Personal
Lokal o anl

Personal

Lokaler

M&T

Kapitaltjänst

Totalsumma
ÅrsÅrsbudget
avvikelse
prognos

-34 369

298 905

45 918

112 650

3 442

-5 038

509 029

-34 369

298 905

45 918

112 650

3 442

-5 038

509 029

509 029

Utfall

Budget

Avvikelse

Budget

Prog. avv.

Utfall

perioden

perioden

perioden

helår

helår

per.fg.år

-34 369

-34 379

-10

294 155

-4 751 b

298 905

-47 175
360 860

4 300 a
-2 300 b

-44 467
315 725

45 918

47 898

1 980

57 166

0

8 052

Material o tj.

112 650

110 396

-2 254

134 053

-2 000

111 695

Kapitaltjänst.

3 442

3 439

-3

4 125

0

2 960

426 546

421 510

Nettokost.

-5 038 d

509 029

0 e

393 965

a) KUN skall få intäkter på 3,0 mnkr i form av etableringsstöd.
a) KUN skall få intäkter på 1,3 mnkr i form av återbetalda sjuklönekostnader på grund av Covid-19.
b) Lönerevision motsvarande period föregående år för förskoleklass och grundskolor och uppgår
till 1,6 mnkr.
b) Personalkostnadernas utfall är lägre under höstterminen jämfört med vårterminen 2020.
c) Oktober månads utbetalningar till fristående alternativ och Sameskolan är utbetalda i november.
c) Förvaltningen kommer att få återbetald leasingkostnad, så det prognostiserade underskottet
torde bli mindre år 2020.
d) Resultatet år 2020 uppskattas till ett plus minus noll resultat.

Kultur visar på ett överskott på 1,3 mnkr. Det är en konsekvens av covid-19 pandemin som gör att
kulturen påvisar detta överskott, väldigt få offentliga kulturaktiviteter har genomförts. Biblioteket
sålde den gamla bokbussen i januari, den intäkten har lagts till bibliotekets drift vilket gör att
biblioteket visar ett större överskott.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19
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§ 140 fortsättning
Grundsärskolan nu fler yngre elever som kräver mer personal, vilket påverkar deras budget.
Skolskjutsar har två placeringar som ökar kostnaderna markant detta år. Grundbemanningen avviker
med 4 mnkr och då främst för skolorna i byarna. Vakanser i grundskolorna centralt bidrar till 2020
års plus minus noll resultat och inför 2021 kommer det att arbetas aktivt med de skolor som dras med
ett underskott, för att kunna hålla ett plus minus noll resultat även nästa år. Controllern påtalar att
resultat för detta år är bättre än resultatet för samma period föregående år, kultur- och
utbildningsnämnden har arbetat hårt och sparat 24 mnkr.
Ingen redovisning över investeringsprojekt föreligger, den kommer att göras efter driftbudget för 2021
är klar.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-22 att i nämnden kultur och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en redovisning över pågående investeringsprojekt.
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutade 2020-11-05 att lägga den ekonomiska
rapporten med godkännande till handlingarna.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-11-05 att lägga den ekonomiska
rapporten med beaktande till handlingarna.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund

att

lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 141

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19
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19-800-942

Förslag - revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2020
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

skicka äskandet till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Äskande om tillgodoräknande av medel för reducerat nyttjande av
Lokalyta” daterad 2020-11-09.
Kultur- och utbildningsförvaltningen (KUF) har i verksamhetsdialog blivit lovad hyresreduktion om
de kan organisera sina verksamheter på en mindre lokalyta. Vid lokalöversyn i januari 2020 framkom
det att KUF kan avvara delar av lokaler på Svappavaara skola, Karesuando skola och Abisko skola.
Hyran för dessa lokaler motsvarar tillsammans en hyra på 893 tkr/år.
Vid KUN 2020-02-06 fick nämnden redogörelse av lokalöversynen och beslut togs om att den interna
budgeten för lokaler 2020 minskas med 1 000 tkr i enlighet med förslag i KUN § 23 a 19-800-942.
En noggrannare beräkning har genomförts och Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår
att

att nämnden erhåller 893 tkr netto i tilläggsbudget för reducerat nyttjande av lokalyta
för år 2020 och framledes, efter det att överföring har gjorts av nämndens lokaler med
tillhörande budget till kommunstyrelsen.

Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens Arbetsutskottet beslutar 2020-11-05 att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden att skicka äskandet till kommunstyrelsen.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla arbetsutskottets förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 142

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19
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19-800-942

Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020,
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

punkten utgår från dagens sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Föreligger inget underlag varför punkten utgår.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

punkten utgår från dagens sammanträde.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 143

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19
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20-066-606

Förslag - Revidering av nämndens investeringsbudget 2020
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

ärendet utgår.

Beskrivning av ärendet
Föreligger inget förslag till dagens sammanträde, varför punkten utgår från dagens sammanträde.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

ärendet utgår.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 144

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19
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20-900-606

Förslag - Driftbudget Kultur- och utbildningsnämnden 2021
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

som inriktningsbeslut anta organiserandet av verksamheten "Nattis" enligt bil. 1 och
inarbeta kostnaden för verksamheten, 544128 kr i 2021 års budget enligt bil. 2,

att

skicka underlaget till kommunstyrelsen för kännedom,

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att redovisa ett förslag till driftbudget
med behov och finansiering därav till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2020-12-03.

Beskrivning av ärendet
Föreligger Kommunfullmäktiges beslut § 127, Nämndernas och styrelsernas driftbudget 2021 samt
flerårsplan 2022-2023, daterad 2020-10-19--20. Där kommunfullmäktige beslutar att lägga
socialnämndens, kultur- och utbildningsnämndens och miljö- och byggnämndens driftbudgetbehov
med beaktande till handlingarna och att fastställa kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram
till 508 211tkr för år 2021, 508 211 tkr för år 2022 och 508 211 tkr för år 2023.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2020-03-19, § 23a
att godkänna kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till driftbudget 2020.
Bland förslaget som godkändes var ”Nattis” omsorg på obekväm arbetstid med som en besparing om
1 990 tkr. Besparingen innebar att ”Nattis” skulle drivas fram till och med 1 juli 2020. Kultur- och
utbildningsnämnden beslutade att skicka underlaget till kommunstyrelsen för kännedom.
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-11 § 114 således
att tilläggsbudgetera kultur- och utbildningsnämnden medel om 1 990 tkr år 2020 för drift av
”Nattis” till och med 2020-12-31
att ta medel för detta ändamål från kostnadsställe 905101, kommunstyrelsens oförutsedda
att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att säkerställa fortsatt drift av nattisverksamheten
alternativt en flexiblare lösning med tidigare lämning och senare hämtning
att kultur- och utbildningsnämnden får återkomma till kommunstyrelsen med en övergripande
internbudget i tabellformat
Arbetsutskottet beslutade 2020-11-05 föreslå kultur- och utbildningsnämnden att anta organiserandet
av verksamheten enligt bilaga. 1 och att inarbeta kostnaden för verksamheten, 544 128 kr i 2021 års
budget bilaga. 2 med kompletterande text om barnperspektivet och att kultur- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att redovisa ett förslag till driftbudget med behov och
finansiering därav till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03.
Controller Rolf Särkimukka meddelar att kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar för att ta fram
ett förslag på prioriteringar, önskemål och förslagna åtgärder för driftbudget 2021.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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2020-11-19
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§ 144 fortsättning
Till sammanträdet föreligger reviderad skrivelse ”Förslag på tillsyn i förskola tidiga morgnar och sena
kvällar”, daterad 2020-11-09 samt bilaga 1 ”Förslag bemanning” och bilaga 2 ”Förslag på kvällsöppen
förskola i Kiruna kommun” daterad 2020-11-02 ur vilken framgår att behovet av barnomsorg under
obekväm arbetstid har varierat mycket över tid. Det har i periodvis varit väldigt få vårdnadshavare
som haft detta behov. Dock har vi sett ett större behov av omsorg tidiga morgnar och sena kvällar.
Med föreliggande förslag bedöms verksamheten möta de flesta behov som identifierats utifrån
tidigare statistik. Revideringen gällande barnperspektiv är inarbetat i texten enligt följande ”Tider och
organisation är också satta ur ett barnperspektiv där den tidiga morgonen och den sena kvällen
bedöms vara rimliga vad gäller uppstigning och nattning”.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta
att

anta organiserandet av verksamheten enligt bil. 1

att

inarbeta kostnaden för verksamheten, 544128 kr i 2021 års budget bil. 2

Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

anta förvaltningens förslag som ett inriktningsbeslut,

att

skicka underlaget till kommunstyrelsen för kännedom,

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att redovisa ett förslag till driftbudget
med behov och finansiering därav till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2020-12-03.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 145 a

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19
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20-1021-606

Förslag - Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vårterminen 2021
Kommunala skolorna
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

bevilja tilläggsbelopp på 6008750 kr till de Kommunala skolorna enligt bilaga ”Förslag
på fördelning- Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder VT.21”,

att

tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vt 2021 Kommunala
skolorna” daterad 2020-11-18 samt bilaga ”Förslag på fördelning - tilläggsbelopp för extraordinära
stödåtgärder vt. 21” daterad 2020-11-17.
Handläggaren har fått in cirka 75 ansökningar från de kommunala skolorna. En del av
ansökningarna skickades in till höstterminen 2020 och förlängs under vårterminen 2021 då behov
av extraordinära stödåtgärder kvarstår. Av de cirka 75 ansökningarna har 51 av ansökningarna
beviljats och de är alla individuellt bedömda. För vårterminen 2021 är förslaget att betala ut
6008750 kr i tilläggsbelopp till de kommunala skolorna.
Enligt bedömningarna i bilaga ”Förslag på fördelning -tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder
VT.21” anses 51 av eleverna vara i behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer behov som
bland annat låg teoretisk begåvning, språkstörning, selektiv mutism, kombinationsdiagnoser som ger
stora behov och medicinska diagnoser. Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att:
tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är
dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive
PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att
att

bevilja tilläggsbelopp på 6008750 kr till de Kommunala skolorna enligt bilaga ”Förslag
på fördelning- Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder VT.21”,
tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30.

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-11-05 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till
kultur- och utbildningsnämnden 2020-11-19 ta fram ett beslutsunderlag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
12 av 46

§ 145 a fortsättning
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-1021-606

Förslag - Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder vårterminen 2021
Giron Sameskola
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

bevilja tilläggsbelopp på 104500 kr exkl. moms till Giron Sameskola för behov enligt
ansökan dnr. 20-308-609,

att

avslå ansökningar dnr 20-379-609, 20-380-609, 20-381-609, 20-383-609,

att

tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vt 2021 Giron Samekola”
daterad 2020-11-18. Rektor för Giron Sameskola har ansökt om elevassistent för fem elever på hel/del
av skoldag. Utifrån de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behovet hos en av eleverna är
behov av extraordinära stödåtgärder. Enligt inskickad dokumentation bedöms eleven i ansökan 20308-609 vara i behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer bland annat språkliga
svårigheter-kommunikation. Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökan 20-379-609,
20-380-609, 20-381-609, 20-383-609 inte vara i behov av extraordinära stödåtgärder.
Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att: tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett
omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för
barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen. Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag
enligt kap 10, § 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO
per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att
att
att

bevilja tilläggsbelopp på 104500 kr exkl. moms till Giron Sameskola för behov enligt
ansökan dnr. 20-308-609,
avslå ansökningar dnr 20-379-609, 20-380-609, 20-381-609, 20-383-609,
tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 145 c

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
14 av 46

20-1021-606

Förslag - Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vårterminen 2021
Karesuando Sameskola
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

bevilja tilläggsbelopp på 104500 kr exkl. moms till Karesuando Sameskola för behov
enligt ansökan dnr. 20-293-609

att

avslå ansökningar dnr 20-292-609, 20-653-609, 20-652-609, 20-696-609

att

tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vt 2021 Karesuando
Sameskola” daterad 2020-11-18. Rektor för Karesuando sameskola har ansökt om elevassistent för
fem elever på hel/del av skoldag. Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att
behovet hos en av eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder.
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleven i ansökan 20-293-609 vara i behov av extraordinära
stödåtgärder. Det framkommer svårigheter som låg teoretisk begåvning.
Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökan 20-292-609, 20-653-609, 20-652-609,
20-696-609 inte vara i behov av extraordinära stödåtgärder.
Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att: tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett
omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för
barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen. Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag
enligt kap 10, § 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive
PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att
att
att

bevilja tilläggsbelopp på 104500 kr exkl. moms till Karesuando Sameskola för behov
enligt ansökan dnr. 20-293-609,
avslå ansökningar dnr 20-292-609, 20-653-609, 20-652-609, 20-696-609,
tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 145 d

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
15 av 46

20-1021-606

Förslag - Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vårterminen 2021
Thoren Framtid Vargen
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

bevilja tilläggsbelopp på 710 600 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vargen för behov
enligt ansökan dnr. 20-486-609, 20-490-609, 20-576-609, 20-445-609, 20-447-609,

att

tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vt 2021 Thoren Framtid
Vargen” daterad 2020-11-18.
Rektor för Thoren Framtid Vargen har ansökt om elevassistent för fem elever på hel/del av
skoldag. Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet hos fem av
eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna
i ansökan 20-486-609 och 20-490-609, 20-576-609, 20-445-609, 20-447-609 vara i behov av
extraordinära stödåtgärder. Det framkommer svårigheter som synnedsättning, tvångsmässiga
beteenden (i kombination med annat), sociala svårigheter (i kombination med annat), medicinsk
diagnos.
Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att: tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett
omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för
barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen. Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag
enligt kap 10, § 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive
PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

bevilja tilläggsbelopp på 710600 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vargen för behov
enligt ansökan dnr. 20-486-609, 20-490-609, 20-576-609, 20-445-609, 20-447-609,

att

tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 145 e

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
16 av 46

20-1021-606

Förslag - Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vårterminen 2021
Thoren Framtid Vita Vidderna
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

bevilja tilläggsbelopp på 334400 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vita Vidderna för
behov enligt ansökan dnr. 20-441-609, 20-1014-609

att

avslå ansökningar dnr 20-442-609, 20-443-609, 20-444-609

att

tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder vt 2021 Thoren Framtid
Vita Vidderna” daterad 2020-11-18.
Rektor för Thoren Framtid Vita Vidderna har ansökt om elevassistent för fem elever på hel/del av
skoldag. Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet hos två elever är
behov av extraordinära stödåtgärder. Enligt inskickad dokumentation bedöms eleverna i ansökan 20441-609 och 20-1014-609 vara i behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer bland annat
medicinsk diagnos, uppmärksamhetssvårigheter, svårt att styra impulser. Enligt inskickad
dokumentation bedöms eleverna i ansökan 20-442-609, 20-443-609, 20-444-609 inte vara i behov av
extraordinära stödåtgärder.
Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att: tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett
omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för
barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen. Enligt skollag (2010:800) kap 28, § 5, framgår att beslut av en kommun i fråga om bidrag
enligt kap 10, § 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad elevassistent inklusive PO
per 2020 i kommunal verksamhet, samt rapporterade behov.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att
att
att

bevilja tilläggsbelopp på 334400 kr exkl. moms till Thoren Framtid Vita Vidderna för
behov enligt ansökan dnr. 20-441-609, 20-1014-609,
avslå ansökningar dnr 20-442-609, 20-443-609, 20-444-609,
tilldelningen avser 2021-01-01--2021-06-30.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 145 f

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
17 av 46

20-1021-606

Förslag - Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning vårterminen 2021
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

ärendet utgår.

Beskrivning av ärendet
Underlaget är inte färdigt till dagens sammanträde varför ärendet utgår och återkommer till
decembernämnden.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

ärendet utgår.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

§ 146

Sida
18 av 46

20-185-906

Delgivning - Investeringsbudget 2021
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga delgivningen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger Kommunfullmäktiges beslut § 128, Nämndernas och styrelsernas investeringsbudget 2021
samt flerårsplan 2020-2023 daterad 2020-10-19--20. Där Kommunfullmäktige beslutar
att
att

att
att
att
att

fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget till 166 857 tkr för år 2021, 172 775 tkr
för år 2022, 163 650 tkr för år 2023.
bifalla objekt Nya hyllor Vittangi biblioteksfilial till kultur- och utbildningsnämnden
med 150 tkr för år 2021 och därmed fastställa kultur- och utbildningsnämndens
investerings- budget till 3 900 tkr för år 2021, 23 975 tkr för år 2022, 4 500 tkr för år
2023
fastställa miljö- och byggnämndens investeringsbudget till 1 530 tkr för år
2021, 12 450 tkr för år 2022, 1 000 tkr för år 2023
fastställa socialnämndens investeringsbudget till 2 150 tkr för år 2021, 250 tkr
för år 2022, 250 tkr för år 2023
fastställa investeringsramar för budgetår 2021 och flerårsplan 2022-2023 för
nämnder och styrelse enligt föreslagna objektslistor
fastställa investeringsramar för budgetår 2021 och flerårsplan 2022-2023
enligt nedan:
Nämnder (tkr)
Kommunstyrelsen

Budget
2021
166 857

Plan 2022

Plan 2023

172 775

163 650

Kommunledningsförvaltningen avdelningar

45 957

47 475

54 700

-Uppdrag kommunala fastigheter

28 450

31 450

22 400

-Uppdrag gatu/park

18 050

22 850

13 950

-Uppdrag VA taxafinansierat

72 600

48 500

69 600

-Uppdrag fritid

1 800

22 500

3 000

Kultur- och utbildningsnämnden

3 900

23 975

4 500

Socialnämnden

2 150

250

250

Miljö- och byggnämnden

1 530

12 450

1 000

Överförmyndarnämnden
Summa

0

-UppdragVA skattefinansierat

Stadsomvandlingen
Stadsomvandlingen

Justerande sign

174 437

0
209 450

0
169 400

0

0

0

0

0

0

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
19 av 46

§ 146 fortsättning
Kultur- och utbildningsnämndens investeringsäskanden 2021-2023 (tkr):
Objektnamn
Bergaskolan/Backen kök
Nytt Biblioteksdatasystem Biblioteken i Norrbotten (BiN)
Triangelskolans kök
Nya hyllor Vittangi biblioteksfilial
Nya hyllor Karesuando biblioteksfilial
Nya hyllor Svappavaara biblioteksfilial
Musikrum till Ungdomsverksamhet
Möbler Ungdomsverksamhet
Fristående investeringar
Anpassningar av för- och grundskola
Anpassningar av för- och grundskola ny post
HP Anpassningar av för- och grundskola
Summa

2021

2022
9 500

2023

250
9 500
150

250
3 500

150
150
75
100
19 475
4 500

3 500
3 900

4 500
23 975

0
0

0
4 500
4 500
4 500

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutade 2020-11-05 att delge kommunfullmäktiges beslut vid kultur- och
utbildningsnämnden 2020-11-19.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga delgivningen med godkännande till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 147

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
20 av 46

20-999-600

Förlag - Plan systematiskt kvalitetsarbete 2021
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

anta plan för systematiskt kvalitetsarbete som sin egen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett reglemente för internkontroll syftande till att
styrelser och nämnder skall ha en tillfredställande internkontroll och säkerställa måluppfyllnad
beträffande:
-ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
-tillförlitlig finansiell rapportering och information
-efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter
Nämnderna skall härvid inom respektive verksamhetsområde upprätta regler och policys för
facknämndens verksamhet och därvid tillse att organisation, regler och anvisningar för den
interna kontrollen upprättas. Skollagen (2010:800) stipulerar att huvudman och skola skall
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och därvid systematiskt och kontinuerligt planera, följa
upp och utveckla utbildningen. Denna plan utgör Kultur och utbildningsförvaltningens
övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Ärendet föredras av förvaltningschef Eva
Lönnelid som redogör för vad planen för systematiskt kvalitetsarbete och planen för interkontroll
innebär och innehåller.
Hantering av ärendet
Föreligger skrivelse ”Intern kontroll/plan för granskning 2021” samt plan ” Systematiskt
kvalitetsarbete 2021, samtliga daterade 2020-10-29.
Arbetsutskottet beslutade 2020-11-05 att föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta
att anta plan för systematiskt kvalitetsarbete som sin egen.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla arbetsutskottets förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 148 a

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
21 av 46

19-882-600

Statusrapport internkontrollplan 2020
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna förvaltningens redovisning av status för internkontrollplan 2020, som
nämndens uppföljning och utvärdering av innevarande års internkontrollplan.

Beskrivning av ärendet
Reglementet för internkontroll, som antogs av kommunfullmäktige 2005-11-28,§ 111, och reviderades
2012-02-20, § 6, syftar till att styrelser och nämnder har en tillfredsställande internkontroll och att
följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektivverksamhet, tillförlitlig finansiell
rapportering och information, efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter. Kultur- och
utbildningsnämndens verksamhet är i mycket stor grad reglerad genom lagstiftning. De övergripande
styrdokument som är aktuella för nämndens verksamhet är följande: Skollagen och
skolförordningarna, läroplanerna, övriga författningar och riktlinjer som griper in i alla verksamheter,
ex minoritetsspråkslagen, LAS, kommunallag, arbetsmiljölagen, Skolverkets författningssamling,
Skolverkets allmänna råd m.m.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade 2019-11-14 § 130 a Förslag - Internkontrollplan 2020
att anta förvaltningens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2020, som huvudmannens plan för ett
systematiskt kvalitetsarbete enligt skollag (2010:800) samt förvaltningschefens utformning av
konkreta regler för granskning enligt reglemente för intern kontroll, Kiruna kommun samt att anta
förvaltningens förslag till internkontrollplan 2020, som nämndens plan för fördjupade granskningar
2020 i relation till reglemente för intern kontroll.
Föreligger skrivelse ”Intern kontroll/plan för granskning 2021” samt ”uppföljning
internkontrollplan 2020” båda daterade 2020-10-29.
Arbetsutskottet beslutade 2020-11-05 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta
att godkänna förvaltningens redovisning av status för internkontrollplan 2020, som nämndens
uppföljning och utvärdering av innevarande års internkontrollplan.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla arbetsutskottets förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 148 b

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
22 av 46

20-1000-600

Förslag internkontrollplan 2021
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan 2021.

Beskrivning av ärendet
Reglementet för internkontroll, som antogs av kommunfullmäktige 2005-11-28,§ 111, och
reviderades 2012-02-20, § 6, syftar till att styrelser och nämnder har en tillfredsställande
internkontroll och att följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektivverksamhet,
tillförlitlig finansiell rapportering och information, efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter.
Kultur och utbildningsnämndens verksamhet är i mycket stor grad reglerad genom lagstiftning. De
övergripande styrdokument som är aktuella för nämndens verksamhet är följande: Skollagen och
skolförordningarna, läroplanerna, övriga författningar och riktlinjer som griper in i alla
verksamheter, ex minoritetsspråkslagen, LAS, kommunallag, arbetsmiljölagen, Skolverkets
författningssamling, Skolverkets allmänna råd, barnkonventionen m.m.
Föreligger skrivelse ”Intern kontroll/plan för granskning 2021” samt ”förslag till internkontrollplan
2021” båda daterade 2020-10-29.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutade 2020-11-05 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att anta kulturoch utbildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan 2021.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla arbetsutskottets förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 149

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
23 av 46

20-1001-600

Förslag - Kultur- och utbildningsförvaltningens krisplan 2021
Kultur- och utbildningsnämnden besluta således
att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens krisplan 2021.

Beskrivning av ärendet
Föreligger plan ”Krisplan -Kultur- och utbildningsförvaltningen 2021” daterad 2020-10-29 ur vilken
framgår att Kultur- och utbildningsförvaltningens krisplan skall fungera som stöd för förvaltningens
verksamheter och enheter inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde vid hantering av
kriser och extraordinära händelse. Krisplanen skall klargöra ansvarsförhållanden och kontaktvägar
samt säkerställa att förvaltningen vid behov kan få stöd från andra delar av den kommunala
organisationen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutade 2020-11-05 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att anta kultur- och
utbildningens krisplan 2021.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla arbetsutskottet förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 150

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
24 av 46

20-370-601

Förslag - Mål och verksamhetsplan
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag enligt illustrationen.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-02-26 från kommunkontoret av vilken framgår att koncernledningsgruppen har i december 2019 påbörjat ett arbete med att ta fram en verksamhetsplan med
övergripande mål-inriktning 2020/2021, utifrån samarbetsdokumentet ”Allians för utveckling och
tillväxt”.
Mål-och verksamhetsplanen innehåller nuläge, perspektiv, målinriktning och önskat läge. De
utpekade målperspektiven ska uppfylla ledning och styrning av egen förvaltning samt uppsiktsplikten
över andra nämnder i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning.
Om målinriktningar för Kiruna kommun2020/2021 antas bör även Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) revideras under rubrik 2 Finansiella och
verksamhetsmål, under punkt 2.1 Verksamhetsmål för Kiruna kommun.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 2020-03-23, § 67, att anta mål och verksamhetsplan för Kiruna
kommun med målinriktning för år 2020/2021, att samtliga nämnder och styrelser ska ta fram mål
och tydliga mätbara mått i de olika perspektiven, att samtliga nämnders mål ska delges senast
december månad till kommunstyrelsen, att samtliga nämnders uppföljning av verksamhetsmålen ska
delges senast februari månad till kommunstyrelsen, att samtliga nämnders och styrelsers
måluppfyllelse ska redovisas i delårsrapporten och i årsredovisningen, samt att ge kommunkontoret i
uppdrag att ta fram en gemensam mall för redovisning av verksamheternas måluppfyllelse. Vidare
föreslår Kommunstyrelsen att Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
(RUR) revideras under rubrik 2 Finansiella och verksamhetsmål, under punkt 2.1 Verksamhetsmål för
Kiruna kommun och antas.
Kultur-och utbildningsnämnden skulle ha arbetat med mål och verksamhetsplan under
arbetsnämnden 2020-04-23, men på grund av rådande omständigheter med covid-19ställdes
arbetsnämnden in. Kultur-och utbildningsnämnden har för avsikt att jobba vidare med
måldokumentet under hösten.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-14 att anta mål och verksamhetsplan för de
pedagogiska verksamheterna enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-22, § 128 b att ge förvaltningen i uppdrag att
arbeta in och tydliggöra begreppet värdegrund i måldokumentet och redovisa vid nästkommande
nämndssammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19
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25 av 46

§ 150 fortsättning
Föreligger ”Mål och verksamhetsplan KUF pedagogiska verksamheter, förslag rev Värdegrund
KUN 2020-11-19” daterad 2020-11-04 enligt illustration nedan
Arbetsutskottet beslutade 2020-11-05 att ärendet föredras vid kultur- och utbildningsnämnden
2020-11-19.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag enligt illustrationen.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_________
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 151

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19
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20-177-603

Förslag - Förskolor Kiruna nya centrum
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ytterligare komplettera skrivelsen
med barnperspektivet,

att

hos Kommunstyrelsen äska medel till att etablera två nya förskolor i Kiruna nya
centrum.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Etablering av förskolor i Kiruna nya centrum” daterad 2020-10-27 ur vilken
framgår att i och med stadsomvandlingen måste ett antal förskolor i nuvarande centrum avvecklas.
Det innebär att nya förskolor måste etableras och då i nya centrum. Kopplat till det som avvecklas ser
vi ett behov av två förskolor med sex avdelningar vardera.
Förvaltningen har sedan tidigare beviljats stadsomvandlingsmedel om 50 % tjänst som processledare
fram till 2022 -12 -30. I detta uppdrag ingår avveckling av nuvarande förskolor samt underlag för
etablering av de nya.
De förskolor som är aktuella för avveckling är Norrskenet, Lokeldaren, Hjalmar Lundbohms förskola,
Bolags förskola samt Fjällräven som finns i externa lokaler i Tuollovaara. Totalt ca: 12 avdelningar.
Eventuellt kan även Backens förskola bli aktuell för avveckling.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-11-05 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
komplettera skrivelsen med barnperspektivet och att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att hos
Kommunstyrelsen äska medel till att etablera två nya förskolor i Kiruna nya centrum.
Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ytterligare komplettera skrivelsen
med barnperspektivet,

att

hos Kommunstyrelsen äska medel till att etablera två nya förskolor i Kiruna nya
centrum.

Yttranden i Kultur- och utbildningsnämnden Hanna Fredriksson (SJVP).
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.
_______
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 152
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19-861-600

Bidragsöversyn
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag på reviderade bidragsregler för fritidoch kulturverksamhet,

att

kultur- och utbildningsförvaltningen ihop med ordförande får mandat att utföra vissa
språkliga förändringar i dokumentet,

att

bidragsregler för fritid- och kulturverksamhet skickas till fritidsutskottet för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Föreligger rådande ”Bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet” antagna 2014-12-04,
reviderade ”Bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet” daterade 2020-11-11 samt
missiv ”Bidragsöversyn - reviderade bidragsregler” daterade 2020-11-17.
Handläggare/nämndsekreterare Sofia Lagerlöf Määttä föredrar vid sammanträdet för syftet med
bidragsöversynen, genomförandet och förslaget till reviderade bidragsregler för fritids- och
kulturverksamhet.
Föreslagna revideringar i bidragsreglerna
Under ”Generella bidragsregler”:
Allmänna språkliga och redaktionella förändringar i hela dokumentet.
Tydlig göra formuleringen kring syfte och mål.
Lägga till ett kriterium; ”att den sökande ska vara partipolitiskt och religiöst obunden (undantag
studieförbunden)”.
Revidera kravet till att bidragstagare/föreningar ska ha minst en revisor istället för två som granskar
föreningens redovisning.
Under samtliga bidrag:
Skapa gemensamma rubriker för alla bidragen.
Tydlig göra texten kring syfte och målgrupp som bidraget avser.
Korta ner texten gällande ansökningsförfarandet.
Uppdaterad information om ansökningsförfarande kommuniceras via bidragssystemet
ActorSmartbook.
Tydliggöra information gällande handläggningsförfarande och beslutandeinstans.
Under bidrag projekt/kultur:
Revidera formuleringen från ”regler” till ”riktlinjer”. Detta skapar en vidare tolkning för berörd
beslutsinstans att diskutera ändamålet med projektet.
Övriga revideringar:
Tydliggöra information gällande åtgärder kring fördelning av bidrag för Aktivitetsstöd, Lokalbidrag
samlingslokal och lokalbidrag verksamhetslokal när den samlade summan för ansökningar överstiger
tilldelad budget för ändamålet.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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§ 152 fortsättning
Hantering av ärendet
Kulturutskottet beslutar 2020-11-05 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utifrån
diskussionerna under dagens sammanträde revidera förslaget och göra redaktionella förändringar till
kultur- och utbildningsnämnden 2020-11-19.
Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag på reviderade bidragsregler för fritidoch kulturverksamhet,

att

kultur- och utbildningsförvaltningen ihop med ordförande får mandat att utföra vissa
språkliga förändringar i dokumentet,

att

bidragsregler för fritid- och kulturverksamhet skickas till fritidsutskottet för kännedom.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 153

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19
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20-994-650

Motion - Viktoriahemmet
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att förtydliga yttrandet med
ägandeförhållandet kring fastigheten,

att

därefter skicka ärendet vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Mats Niemi (S) väckt motion i rubricerat ärende. Av motionen framgår bland annat att
Victoriahemmet användes som ålderdomshem och togs över av kommunen i början av 50-talet.
Byggnaden som öppnades år 1922 gavs som gåva av drottning Victoria till Karesuandoborna.
Drottning Victoria är barnbarnsbarn till den sista Vasakungen Gustav den IV och är farfarsmor till vår
nuvarande kung. Tyvärr håller Victoriahemmet på att förfalla. Förslagsvis används en del av pengarna
som reserverats för kultur i stadsomvandling för att finansiera renoveringen av Victoriahemmet
(kanske även kungahuset kan tillfrågas) så att den blir i skick lagom till 100-årsminnet år 2022.
Motionären föreslår
att
att

Victoriahemmet renoveras till fullgott skick så att den är färdigställd till 100-årsminnet
av öppnandet år 2022
Renoveringen i första hand finansieras genom kulturprocenten Kirunas
stadsomvandling.

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-10-12 § 109 att inhämta yttrande från kultur- och
utbildningsnämnden.
Vid kulturutskottet 2020-11-05 framkom det att kommunen inte äger byggnaden utan att Karesuando
Sameförening köpt den för ett antal år sedan.
Kulturutskottet beslutar 2020-11-05 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
förtydliga yttrandet med informationen som kom till kännedom vid dagens sammanträde till kulturoch utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-19.
Föreligger reviderat yttrande ”Motion Renovering Victoriahemmet Karesuando” daterad 2020-1109 ur vilken framgår att kultur- och utbildningsförvaltningen inte kan se att motionärens äskande
är inom förvaltningens ansvarsområde. Förtydligat är också att de medel som är avsatta inom
stadsomvandlingen kopplat till GP2 avtalet är knutna till förutbestämda objekt i nya Kiruna
centrum. Tillämpning av 1 % regeln (kulturpocenten) aktiveras endast om det från början finns en
beslutad kontantsumma för investeringsprojekt och dessa medel ska endast avsättas till
konstnärlig gestaltning, det vill säga beställning av ett nytt offentligt byggnadsanknutet
konstverk.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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§ 153 fortsättning
Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att förtydliga yttrandet med
ägandeförhållandet kring fastigheten,

att

därefter skicka ärendet vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Lars-Jonas Kemi (SL).
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 154

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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20-993-650

Motion - Upprustning Elis Aidanpääs museum i Karhuniemi
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget,

att

skicka yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14, § 109, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna
en av Mats Niemi (S) väckt motion i rubricerat ärende. Av motionen framgår bland annat att Elis
Aidanpääs museum i Karhuniemi är ett kulturarv och visar upp hur tillvaron var i övre delen av Kalix
Älvdal under gångna tider. Han byggde upp över 20 byggnader på tomten och har flyttat dit gamla
kulturbyggnader. Det finns komplett nybyggarhem, stall och kåtor. Muséet visar upp en del av
Kirunabornas historia som sällan nämns och det hade kunnat fungera som hembygdsgård med fik,
lokala historielektioner för skolbarnen och för konstutställningar. I år är det tio år sedan som Elis
Aidanpää gick bort och muséet är i behov av en upprustning.
Motionären föreslår
att
att
att

Karhuniemi Museum rustas upp med kommunal finansiering,
upprustning finansieras genom kulturprocenten i Kirunas Stadsomvandling,
kulturutskottet får uppgiften att se över framtida användningsområden i samråd med
nuvarande ägare.

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-10-12 § 212 att inhämta yttrande från kultur- och
utbildningsnämnden.
Kulturutskottet beslutar 2020-11-05 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
förtydliga yttrandet kring vad som gäller för en-procentsregeln och att kommunen inte äger
byggnaderna till kultur- och utbildningsnämnden 2020-11-19.
Föreligger reviderat yttrande ”Motion, upprustning Elis Aidanpääs museum i Karhuniemi”
daterad 2020-11-09 ur vilken framgår att Kultur- och utbildningsförvaltningen ser i dagsläget
inga möjligheter att finansiera en upprustning av museet. Om dock en intresseförening skulle
bildas för att tillvarata kulturarvet så kan denna förening söka de bidrag som riktar sig till ideella
föreningar som i huvudsak ägnar sig åt kulturverksamhet. Förtydligat är också att de medel som
är avsatta inom stadsomvandlingen kopplat till GP2 avtalet är knutna till förutbestämda objekt i
nya Kiruna centrum. Tillämpning av 1 % regeln (kulturprocenten) aktiveras endast om det från
början finns en beslutad kontantsumma för investeringsprojekt och dessa medel ska endast
avsättas till konstnärlig gestaltning, det vill säga beställning av ett nytt offentligt
byggnadsanknutet konstverk.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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§ 154 fortstättning
Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget,

att

skicka yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19
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20-945-671

Kommunkontakt - Kulturprojekt, nya placeringar av konstverk utomhus
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget,

att

skicka yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag till kommunkontakten från Mats Niemi. Av förslaget framgår att i Kiruna finns
massvis med konstverk utomhus som är mer eller mindre kända. Det finns säkerligen en projektgrupp
som arbetar med nya placeringar av dessa konstverk. För att skapa engagemang kring stadsomvandlingen och dessa konstverk så föreslår förslagsställaren att det skapas en ”tävling” där kirunaborna
kan få komma med förslag. Förslagsställaren har själv förslaget att Kvinnan med barnet (och
renkalven) som står och bevakar gruvan under en jättelik ”korp” borde flyttas till vår ”sockertopp”
Luossavaara.
Hantering av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-09-21 § 166 att inhämta yttrande från kultur- och
utbildningsnämnden.
Kulturutskottet beslutar 2020-11-05 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
tydliggöra yttrandet om i vilken instans det politiska beslutet fattas kring planer för flytten av den
offentliga konsten.
Föreligger reviderat yttrande ” Kommunkontakt- Kulturprojekt/Nya placeringar av konstverk
utomhus” daterat 2020-11-09 ur vilken framgår att uppdraget redan är tilldelat plan- och
exploateringsavdelningen som framöver kommer samverka med övriga kompetenser, bland annat
kommunens konstkommitté och adekvata fokusgrupper, för att skapa en helhet samt presentera
förslag för placering av berörda konstverk. Därtill ska konstplanen behandlas av
Kommunstyrelsen, som sista beslutsfattande och verkställande instans i ärendet.
Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget,

att

skicka yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.
_______
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-206-628

Rapport - Förskoleplats och platstillgång
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelsen ”Rapport förskolekö november 2020” daterad 2020-11-18 för vilken biträdande
förvaltningschef Conny Persson föredrar.
Efter ansökan om förskoleplats ska plats erbjudas inom 4 månader. Den plats som erbjuds kanske inte
är på den förskola som önskats i första hand. Dock brukar det lösa sig efter hantering i byteskö även
om det kan ta någon månad.
För att hantera nuvarande kö fram till februari månad utökas antalet platser på Lokeldarens förskola.
Under mars månad måste 5 barn beredas plats. För närvarande finns en avdelning på Jökelns
förskola som inte har några barn och därmed finns minst 15 platser att tillgå. Backen förskola har
nu två avdelningar och när renovering av Bergaskolan inleds måste avdelningarna omlokaliseras.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-11-05 att rapporten föredras vid kultur- och utbildningsnämnden
2020-11-19.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-1005-603

Rapport - Frisk- och ohälsotal, arbetsmiljöåtgärder
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger rapport över sjukfrånvaro i form av bildspel ”Sjukredovisning KUN 2020-11-19 ” för vilken
Heli Puranen Nilimaa från personalavdelningen föredrar.
Den totala sjukfrånvaron var under perioden januari- juni 2020, 8,5% för Kiruna kommun och 8, 4%
för Kultur- och utbildningsförvaltningen. Sjukfrånvaron för motsvarande period 2019 var 6,5 % för
Kultur- och utbildningsförvaltningen. I september 2020 har den totala sjukfrånvaron minskat till
7, 48 % vilket sannolikt förklaras av sommarledigheter.
Ökningen i sjukfrånvaro 2020 bör ses som ett undantagsår då restriktioner och uppmaning att stanna
hemma vid minsta symptom sannolikt ligger bakom ökningen. I analys av hälsoläget måste därför
sjuktalen från 2019 beaktas. Även då är sjukfrånvaron hög och den största ökningen har skett mellan
åren 2018 och 2019.
De yrkesgrupper som har den största ökningen i sjukfrånvaro jämfört med 2019 är lärare/pedagoger
och förskollärare. Detta kan inte förklaras enbart med Covid-19 då det är en trend som också funnits
under 2019. För yrkesgrupperna övrig skolpersonal och handläggare finns enskilda händelser eller
sjukdomsfall som förklarar 2020 år mycket höga sjukfrånvaro.
Det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet är fortsatt kraftigt eftersatt vilket medför att djupare
analys av anledningarna till sjukfrånvaron är svårt att genomföra.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-11-05 att rapporten föredras vid kultur- och utbildningsnämnden
2020-11-19.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-1006-600

Rapport - IKT (Informations- och kommunikationsteknik)
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger rapport ”IKT-rapport 2020” daterad 2020-10-30 ur vilken framgår att skolverksamheterna
ansvarar över att varje elev som gått grundskola kan använda digitala verktyg för
kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och
lärande. Därför är syftet med informations- och kommunikationsteknik (IKT) i skolan att utveckla
elevernas lärmiljöer och därmed ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat.
Genom att stärka barn och ungdomars förmåga att använda IKT och digital studieteknik ges de
redskap för lärande och förbereder dem för framtiden.

IKT-rapporten presenterar de nationella strategier och styrdokument vi har att förhålla oss till vid
arbetet med IKT i skolan och digitalt utvecklingsarbete. Vidare presenteras en nulägesbeskrivning
av IKT inom förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Kiruna Kommun. Rapporten
beskriver insatser och aktiviteter som är gjorda under läsåret 19/20 samt hur det vidare arbetet
kommer att se ut och följas upp.
Rapporten ska vara ett stöd för Kiruna kommuns skolverksamheter och ge personalen en struktur
för utvecklingsarbetet inom digitalisering. IKT-rapporten är också ett hjälpdokument för Kulturoch utbildningsnämnden i deras arbete med att stötta och leda digitaliseringen av skolväsendet i
Kiruna Kommun.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2020-11-05 att rapporten föredras vid kultur- och utbildningsnämnden
2020-11-19.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-533-601

Information - Skola Tillsammans
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med rektorerna se över om
tidsförhållandena för genomförandet av den nya skolstrukturen behöver justeras,

att

förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med rektorerna se över skolstrukturförslaget
och elevströmmarna för att se om det finns förbättringspotential.

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. Processen får namnet ”Skola tillsammans”.
Hantering av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 a, att genomföra skolstrukturförändringen i Kiruna centrum enligt förvaltningens förslag samt att tidpunkten för genomförande
sätts till senast höstterminen 2021 men att kultur - och utbildningsförvaltningen tillsammans med
rektorer får avgöra när exakt det ska genomföras.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 b att delmomentet Nya Raketskolan i
projektet Skola tillsammans nu anses vara avslutat.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-14 § 58 a, att betrakta punkterna 1.
Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 6. Språkcentrum och 9. Nya grundskolan i
nya centrum som avslutade.
Kultur- och utbildningsförvaltningen 2020-06-11 § 86 att lägga till ett tionde delmoment - skolgårdar
till processen Skola tillsammans. Förvaltningen fick i uppdrag att göra en översyn över kommunens
skolgårdars upprustningsbehov och att redovisa detta vid arbetsutskottet 2020-09-03.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-17 § 114 att lägga informationen med
godkännande till handlingarna.
Arbetsutskottet beslutar 2020-11-05 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att hitta
lämpliga kommunikationskanaler till vårdnadshavare och personal för att bättre förankra
genomförandet av skolstruktur Skola Tillsammans.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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§ 159 fortsättning
Vid sammanträdet 2020-11-19 informerar biträdande förvaltningschef att rektorerna samtidigt sitter
och tjänsteplanerar utifrån antagen skolstruktur och utgångspunkten är att skapa likvärdighet för
barn och elever. Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om att stora pensionsavgångar väntas till
hösten 2021 och detta tas i beaktande för att på bästa sätt säkerställa alla skolor får tillgång till
behörig personal i relevanta årskurser. Ordförande meddelar att hon har e-postat alla rektorer för att
försäkra sig om att de står bakom beslutet och om vikten av att de kliver fram i frågan.
Det ser ut som en trafikförändring kommer att genomföras vid Adolf Hedinsvägen, vilket gör att det
inte kommer behöva bussas elever från Triangelskolan. Informationsavdelningen är villiga att hjälpa
till att sprida information om varför vi gör denna skolstrukturförändring och att en lösning finns för
säkra elevströmmar.
Ordförande Annica Henelund informerar om att gällande 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.
Politiker och tjänstemän är inbjuda till en debatt 2020-11-26 som bjudits in till från grupperingen
Stoppa skolomvandlingen som även står bakom de namninsamlingar och skrivelser som adresserats
till kultur- och utbildningsnämnden och föreligger till dagens sammanträde enligt nedan


Skrivelse ”Oktober 2020” inkommen 2020-10-30 med namninsamling, frågor och synpunkter
gällande skolstrukturförändringen från grupperingen Stoppa skolomvandlingen i Kiruna
(Föräldragrupper på Triangelskolan, Tuollavaara skolan och Luossavaaraskolan) har
adresserats kultur- och utbildningsnämnden och även till tjänstemän och de politiska
partierna och ledningen.
 Namninsamling som inkommit från vårdnadshavare på Luossavaaraskolan F-6 inkommen till
förvaltningen 2020-10-06, föreligger även det svar som rektorn och förvaltningschefen lämnat
till vårdnadshavarna.
 Skrivelse och namninsamling adresserad till kultur- och utbildningsnämnden från
vårdnadshavare på Tuollavaara skolan daterad 2020-10-29.
Föreligger även den information som gått ut till vårdnadshavare och kommuninvånare via v-klass och
kiruna kommuns hemsida ”Förberedelser inför ny skolstruktur i Kiruna C, Lägesrapport oktober
2020” daterad 2020-10-05.
Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med rektorerna se över om
tidsförhållandena för genomförandet av den nya skolstrukturen behöver justeras,

att

förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med rektorerna se över skolstrukturförslaget
och elevströmmarna för att se om det finns förbättringspotential,

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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§ 159 fortsättning
av

Jonas Stålnacke (S) med bifall av Kenneth Nilsson (S) och Lars Jonas Kemi (SL)

att

genomförandet av skolstrukturen skjuts upp till hösten 2022 på grund av rådande
covid-19 pandemi,

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ytterligare ett förslag till
skolstruktur i Kiruna,

att

kultur- och utbildningsförvaltningen går igenom klubbat skolstrukturförslag med lärare
och rektorer för att om möjligt hitta förbättringspotential.

Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Magnus Gustafsson (C), Kenneth Nilsson (S)
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med ledningen röstar ja, de som röstar i enlighet med oppositionen röstar nej
Voteringen utfaller med 5 ja-röster och 3 nej-röster i enlighet med bifogad voteringslista
Kultur-och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.
Oppositionen Jonas Stålnacke (S) och Kenneth Nilsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-067-600

Förvaltningschefen informerar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar enligt följande:
Rekommenderar kultur- och utbildningsnämnden att gå in och titta på Lärarförbundets
undersökning/ranking ”Sveriges bästa skolkommun”, som finns sökbar på internet. Där går det att
jämför hur Kiruna kommun ligger till bland andra skolkommuner (290 kommuner finns med i
undersökningen). Vid MBL inför kultur- och utbildningsnämnden 2020-11-16 lyfte även
Lärarförbundet denna undersökning/ranking och Lärarförbundet vill särskilt belysa kriteriet
”Utbildade lärare” där Kiruna ligger på 277 plats av 290 kommuner. Lärarförbundet vill
uppmärksamma politikerna att det är alarmerande. Förvaltningschefen informerar om att Kiruna har
dålig behörighet jämfört med andra kommuner, men meddelar att just nu har Kiruna 15 st VFU
studenter (verksamhetsförlagd utbildning) på lågstadiet, dock svårt att hitta behöriga lärare till
högstadiet. Gällande kriteriet ”lärartäthet” ligger Kiruna på 12e plats, vilket är glädjande. För kriteriet
”löner” ligger Kiruna på 50e plats vilket är bra ur rekryterings synpunkt. Gällande kriteriet ”barn i
förskola” hamnar Kiruna på 284 plats, vilket kan vara missvisande då Kiruna har ovanligt många fria
alternativ och dagbarnvårdare, vilket inte räknas med i undersökningen och då hamnar Kiruna långt
ner på rankingen.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-056-600

Kulturchefen informerar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande:
Arbetet med nya kulturhuset går framåt. En tävling som är öppen för alla att delta i pågår för
namnförslag på kulturhuset. Styrgruppen arbetar med att få ihop budget för drift och investering till
kulturhuset för att få alla delar att fungera. Tidsplanen hålls nästan, byggstrejk kan komma att
påverka om den blir av. Full invigning ska ske i september 2022. Förhandlar fortfarande om
bioverksamheten, Folkets hus i Kiruna är en intressent men ej beslutat i dagsläget.
Gällande covid-19 påverkar det alla verksamheter för kultur, arrangemang är inställda. Ungdomens
hus är på paus men ungdomsgårdarna i Svappavaara och Vittangi har verksamheten öppen än så
länge. Biblioteket har infört restriktioner både på stadsbiblioteket och på filialerna, biblioteken är
öppen för bokutlån inte som mötesplats.
Som det är nu finns inga specifika restriktioner i skolan och för förskolan får 15 timmarsbarnen
fortsätta som vanligt i dagsläget. Mer information väntas och det kan medföra andra direktiv. Det
finns elever, barn och personal som är smittade i verksamheterna men rekommendationer följs.
Frågan om skyddsutrustning för olika verksamheter diskuteras.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
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
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20-376-600

Ordföranden informerar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden Annica Henelund informerar om att hon inget nytt har att delge vid sammanträdet.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
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
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20-058-600

Delgivning av inkomna handlingar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger en rapport daterad 2020-11-05 över inkomna handlingar 2020-10-12--2020-11-05.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
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

§ 164

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-19

Sida
44 av 46

20-059-602

Anmälan av delegationsbeslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger en rapport daterad 2020-11-05 över anmälan av delegationsbeslut 2020-10-12-2020-11-05.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
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
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20-068-600

Delgivning av klagomål enligt skollagen
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger en rapport daterad 2020-11-05 över delgivning av klagomål enligt skollagen 2020-10-12-2020-11-05.
I aktuell rapporten delgivs ärenden som rör anmälan av kränkande behandling, trakasserier och
sexuella trakasserier. Det är ingen ökning av dessa ärenden utan på grund av bristande rutiner och fel
sökord har dessa ärenden inte dykt upp i denna rapport tidigare. Tidigare har ärendena delgivits (och
görs fortfarande) i rapporten över delgivning av inkomna handlingar. Fortsättningsvis kommer dessa
ärenden att delges vid denna rapport för att särskilja dem från inkomna ärenden då det inte är
ärenden som kommer in från annan instans utan är ärenden som upprättas inom kultur- och
utbildningsförvaltningen och rör klagomål enligt skollagen (om kränkande behandling, trakasserier
och sexuella trakasserier står det i skollagen 6 kapitlet 2-3 §§ skollagen).
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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20-069-600

Kurser, konferenser, förrättningar m.m.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Annica Henelund meddelar att inget finns att meddela vid dagens sammanträde.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA
KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN
2020-11-19 kl. 08:30 - 16:15

NÄRVARANDE
I = närvarande,
R = röstberättigad
ersättare

KUN

KUN
§ 160

ORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE i KUN 2019-2021 (KF 2018-12-10 § 127)

JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER
C

Annica Henelund

I

X

C

Rune Lans

I

X

C

Magnus Gustafsson

I

X

C

Monica Sundberg

-

SJVP Hanna Fredriksson

I

S

Kenneth Nilsson

I

S

Therese Olofsson

-

V

Jenny Mäki

-

SL

Lars-Jonas Kemi

ej § 157- § 158

C, SJVP; Moch KD = majoritet. Ersättare:
Ledamot från C, SJVP, M och KD ersätts i första hand inom egen partibeteckning och
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

X
S, V, SL och FI = oppositionsgrupp. Ersättare:

X Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

I

X

ERSÄTTARE
C

Jimmy Johansson

C

Peter Göransson

C

Stanislav Kall

SJVP Bo Ek

IR
-

KD

Ruth Thylin

-

FI

Frida Kullebjörk

-

S

Jan Sydberg

-

S

Jonas Stålnacke

IR

S

Barbro Olofsson

-

M

Elisabeth Andersson

-

SD

Susanna Jokinen

-

KIP Astrid Kuhmunen

X

-

X

BILAGA 1

Diarienr:20-1021-606
Datum: 20-11-17

FÖRSLAG PÅ FÖRDELNING- TILLÄGGSBELOPP FÖR EXTRAORDINÄRA STÖDÅTGÄRDER VT.21

Kommunala skolor

Skola

KUF förslag tb
vt 21

KUN beslut tb
vt 21

Bergaskolan

1,5 tjänst
313500kr

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

Högalidskolan f-6

2,55 tjänster
532950kr

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

Högalidskolan 7-9

Tot: 4 tjänster
836000kr

Jukkasjärvi skola

1,8 tjänster
376200kr

Rektor har ansökt om elevassistent för 11 elever på hel/del av skoldag.
Utifrån de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven hos åtta
av eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer
svårigheter som synnedsättning, fysiska handikapp, stora
inlärningssvårigheter, språkliga svårigheter-kommunikation,
kombinationsdiagnoser som ger stora behov.
Rektor har ansökt om elevassistent för tre elever på hel/del av skoldag. Utifrån
de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven hos tre av
eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer svårigheter
som synnedsättning, CVI (cerebral visual impairment) oförmåga hos hjärnan att
tolka det man ser, mycket stora inlärningssvårigheter.

Karesuando/ Övre Soppero

0

Kommentar

Rektor har ansökt om elevassistent för en elever på hel/del av skoldag. Utifrån
de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven kan täckas inom
ramen för grundbeloppet.

Diarienr:20-1021-606
Datum: 20-11-17
Rektor har ansökt om elevassistent för 14 elever på hel/del av skoldag. Utifrån
de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behoven hos åtta av
eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer svårigheter
som medicinsk diagnos, stora inlärningssvårigheter, inlärningssvårigheterspråkliga faktorer, språkliga svårigheter-kommunikation, behov av TAKK.

Luossavaaraskolan

4,3 tjänster
898700kr

Nya Raketskolan f-3

2,6 tjänster
543400kr

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

Nya Raketskolan 4-6

2,8 tjänster
585200kr

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

Nya Raketskolan 7-9

2 tjänster
418000kr

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

Svappavaara skola

0,6 tjänst
125400kr

Rektor har ansökt om elevassistent för två elever på hel/deltid. Utifrån de
underlag som kommit in gör vi bedömningen att behovet hos en elev är behov
av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer stora språkliga svårigheterkommunikation, TAKK.

Diarienr:20-1021-606
Datum: 20-11-17
Rektor har ansökt om elevassistent för nio elever på hel/del av skoldag.
Utifrån de underlag som kommit in gör vi bedömningen att behovet hos
åtta av eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer
stora språkliga svårigheter-kommunikation, medicinsk diagnos, stora
inlärningssvårigheter, adaptiva svårigheter, kognitiv trötthet.

Triangelskolan

4,6 tjänster
961 400kr

Tuolluvaara skola

1,5 tjänster
313500kr

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

Vittangi skola

0,5 tjänst
104500kr

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

Tot tjänster: 28,75
Kostnad: 6008750 kr
Fristående alternativ

Skola

KUF förslag tb vt
21

KUN beslut tb vt
21

Giron Sameskola Kiruna

0,5 tjänst
104500kr

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

Giron Sameskola Karesuando

0,5 tjänst
104500kr

Rektor har ansökt om elevassistent för fem elever på hel/del av skoldag.
Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet
hos en av eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det
framkommer svårigheter som låg teoretisk begåvning.

Kommentar

Thoren Framtid Vargen

3,4 tjänster
710600kr

Thoren Framtid Vita Vidderna

1,6 tjänst
334400kr

Tot tjänster: 6 st
Kostnad: 1 254 000kr

Diarienr:20-1021-606
Datum: 20-11-17
Rektor har ansökt om elevassistent för fem elever på hel/del av skoldag.
Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet
hos fem av eleverna är behov av extraordinära stödåtgärder. Det
framkommer svårigheter som synnedsättning, tvångsmässiga beteenden
(i kombination med annat), sociala svårigheter (i kombination med
annat), medicinsk diagnos.
Rektor har ansökt om elevassistent för fem elever på hel/del av skoldag.
Utifrån de underlag som har kommit in gör vi bedömningen att behovet
hos två elever är behov av extraordinära stödåtgärder. Det framkommer
medicinsk diagnos samt komplicerade svårigheter med stora behov.

Individuella beslut kommer att skickas till respektive rektor.

Handläggaren har fått in cirka 95 ansökningar från kommunala skolor och fristående alternativ. En del av ansökningarna skickades in till höstterminen
2020 och förlängs under vårterminen 2021 då behov av extraordinära stödåtgärder kvarstår. Av de cirka 95 ansökningarna har 60 stycken av
ansökningarna beviljats och de är alla individuellt bedömda. För vårterminen 2021 är förslaget att betala ut 7 262 750 kr i tilläggsbelopp för kommunala
skolor och fristående alternativ

Bilaga 1. Förslag på kvällsöppen förskola
Vecka 1

Måndag
Smörblomman

Från

Tisdag
Till

Från

Onsdag
Till

Från

Torsdag
Till

Från

Fredag
Till

Från

Lördag
Till

Personal 1

06.00

14.30

12.00

19.30

08.00

16.30

07.30

16.30

06.00

14.30

Personal 2

07.30

16.30

06.00

14.30

12.00

19.30

08.00

16.30

07.30

16.30

Personal 3

08.00

16.30

07.30

16.30

06.00

14.30

12.00

19.30

08.00

16.30

Personal 4

12.00

19.30

08.00

16.30

07.30

16.30

06.00

14.30

12.00

19.30

Personal kvot

3.50 %

Från

Söndag
Till

Från

Till

Ob= 2.5 tim

Solrosen
Personal 5

06.00

14.30

13.00

21.30

08.00

16.30

07.30

16.30

06.00

14.30

Personal 6

07.30

16.30

06.00

14.30

13.00

21.30

08.00

16.30

07.30

16.30

Personal 7

08.00

16.30

07.30

16.30

06.00

14.30

13.00

21.30

08.00

16.30

Personal 8

13.00

21.30

08.00

16.30

07.30

16.30

06.00

14.30

13.00

21.30

Personal kvot

3.50 %

Ob= 12.5

Kostnad för personal på kvällsöppen förskola utöver kvoten på inskrivna barn: ca 1.0 personalkostnad = 28 940 kr/mån med po avgifter 43000 kr/mån
Ob kostnad för kvällspersonal: Ob börjar kl. 19.00 kostnad timme 22.40 kr/tim. (före röd dag 108,20 kr). Ob 15 tim./vecka kostnad= 336 kr/veckan- mån=
1344 kr (kan bli lite mer om det ör ob dag före röd dag).
Barn placerade för kvällsomsorg är inskrivna på Bolags förskola
Om Fritisbarn ska fortsättningsvis har möjlighet med kvällsomsorg kostnad för taxiresa: 392 kr/barn. Idag drygt 1000kr/mån
Inget nytt avtal behövs eftersom de jobbar mån-fredag och inga röda dagar och varje persona har som mest en kvällstid i veckan.

Bilaga 2

Kiruna den 2 november 2020

Förslag på kvällsöppen förskola i Kiruna kommun
Förslaget ligger på att ha kvällsöppet på Bolags förskola
Förskolan öppnar som vanligt kl. 06.00 och stänger kl. 21.30 alla vardagar (helger
och röda dagar stängt)
Utifrån schemaförslag (bil.1) blir det en personal utöver kvoten på inskrivna barn
Kostnad Med Po avgifter

43000kr/mån

Utöver månadslön kostnad för ob

1344 kr/mån

Ev. taxi för fritisbarn

1000 kr/mån
Sa: 45 344kr/mån
Årskostnad: ca 544 128 kr

Anne-Maj

