KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Kiruna
2020-05-14, kl. 08:30 – 16:20, Radiosänt från kl.13:00.

Beslutande

Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1.

Utses att justera

Hanna Fredriksson (SJVP) § 44- § 64, Jonas Stålnacke (S)
Rune Lans (C) § 65- § 70
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Övriga deltagande Förvaltningschef Eva Lönnelid
Kulturchef/Biträdande förvaltningschef Conny Persson
Controller Rolf Särkimukka § 44 - § 53
Handläggare/nämndsekreterare Sofia Lagerlöf Määttä
Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson
Maria Stoltz kostchef § 52
Jenny Lejon § 52
Bilagor

Närvaroförteckning.
Checklista för barn- och ungdomsperspektiv inom Kiruna kommuns nämnder,
styrelser och bolagsstyrelser.

Sekreterare: _________________________
Sofia Lagerlöf Määttä
Ordförande:__________________________________________________________
Annica Henelund (C)
Justerande: ___________________________________________________________
Hanna Fredriksson (SJVP) § 44- § 64 Jonas Stålnacke (S)
____________________________________________
Rune Lans (C) § 65- § 70

______________________________________________________________
Bevis – justering av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2020-05-14

Förvaringsplats för protokollet:

Kultur- och utbildningsnämndens kansli
____________________________
Sofia Lagerlöf Määttä
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Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14
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20-054-600

Dagordning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

punkt 5 och punkt 9 utgår och återkommer vid kultur- och utbildningsnämnden
2020-06-11,

att

därefter fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärendet
1. Ekonomisk rapport per april
2. Förslag - revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2020
a) Förslag - Måltidstransporter
b) Förslag - Beslut om tilläggsbelopp kommunala verksamheter
c) Förlag- Upphäva köpstopp
3. Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020
4. Förslag - Revidering av nämndens investeringsbudget för 2020
5. Förslag - Taxor och avgifter 2021
6. Rapport - Projektbidrag
7. Rapport - Måltidsverksamheten
8. Rapport - Läxgruvan
9. Rapport - Elevhälsan
10. Barn- och ungdomspolitisk strategi
11. Revisorernas granskning
a) Likvärdig skola
b) Personal och kompetensförsörjning
c) Granskning av barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med Kiruna kommuns socialtjänst
och skola
12. Rapport - Måluppfyllelse årskurs 3, 6 och 9
13. Mål och verksamhetsplanering
14. Skola tillsammans
a) Avstämning delmoment skola tillsammans
b) Äskande om tilläggsinvestering och drift moduler Jukkasjärvi skola
15. Rapport stipendier
a) Lina Hjorts kulturstipendium
b) Hjalmar Nyströms föreningsstipendium
16. Förslag - Årsanslag Kaalasvuoma hembygdsförening
17. Bidragsöversyn
18. Förvaltningschefen informerar
19. Kulturchefen informerar
20. Ordförande informerar
21. Delgivning av inkomna handlingar
22. Anmälan av delegationsbeslut
23. Delgivning av klagomål enligt skollagen
24. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden
25. Val av ersättare till kulturutskottet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
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§ 44 fortsättning
Yrkanden och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

punkt 5 och punkt 9 utgår och återkommer vid kultur- och utbildningsnämnden
2020-06-11,

att

därefter fastställa dagordningen.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14
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20-055-606

Ekonomisk rapport per april
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till arbetsutskottet 2020-05-28
vidare analysera utfallet för prognoserna och återkomma med en bättre analys och komma
med förslag till åtgärder under året,

att

kultur- och utbildningsförvaltningen omgående påbörjar budgetarbetet för 2021 och att
detta rapporteras till arbetsutskottet 2020-05-28,

att

för övrigt lägga rapporten med beaktande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Controller Rolf Särkimukka föredrar för föreliggande rapport ”Ekonomisk rapport Kultur- och
utbildningsförvaltningen jan - mars 2020” daterad 2020-04-07. Ekonomisk rapport per april saknas
då lönerevisionen trätt i kraft och siffrorna ännu inte är korrigerade.
Avvikelse för perioden är - 756 t kr, men Kultur- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett
underskott på 15 mnkr för helåret, trots vidtagna åtgärder om 24 mnkr inför driftbudget 2020. De
största prognostiserade avvikelserna gäller för byarna som prognostiserar ett underskott på 11 mnkr
och måltidsverksamheten som prognostiserar ett underskott på 2,5 mnkr.
Verksamheter (tkr)
Gem. verks.
För- o gr.sk.
Måltidsverks.
Fria driftsalt.
Interkom.ers.
Kultur
Nettokost.

Utfal
l
period
en
12 768
65 973
14 480
15 129
202
6 611
115 163

Budg
et
period
en
17 320
60 322
12 529
16 476
-375
8 135
114 407

Avvikel
se
period
en4 552
-5 651
-1 951
1 347
-577
1 524
-756

Budge
t helå
115r 625
245 996
51 719
64 758
-1 500
31 103
507 701

Prog.
avv.
helår

Utfa
ll
per.fg.
år
16 640
71 188
14 023
21 922
103
7 180
131 056

Gemensam verksamhet
Elevhälsans överskott kommer av vakant tjänst utan intag av vikarier. Logopeden är budgeterad för
sex månader medan uppsägningstid och omplaceringsutredningar pågår under hela år 2020.
Elevhälsan prognostiserar ett underskott på 310 tkr år 2020.
Språkcentrums överskott kommer av tjänstledighet utan lön och längre sjukskrivning utan vikarier.
Grundsärskolans budget är i balans. Rekryteringar kommer att ske till tjänster som har blivit
vakanta på grund av uppsägningar.
Skoltransporter prognostiserar ett +-0 resultat. På grund av covid-19 så har Skoltransporter inga
extrakörningar att ta betalt för. Garaget är uppsagt från 2020-07-01, då skoltransporter kommer
dela garage med räddningstjänsten.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45 fortsättning
För- och grundskolor
Förskolorna redovisar ett underskott på 2,9 mnkr perioden januari - mars 2020 fördelat på grundbemanning, förbrukning och extraordinära stödåtgärder för omfattande särskilt stöd. Förskolorna
avser att vara restriktiva med vikarieuttag, semesteruttag och återbesättning av vakanser under
sommarperioden och hösten. Grundskolorna redovisar ett underskott på 3,4 mnkr perioden januari
- mars 2020 fördelat på grundbemanning, förbrukning och extraordinära stödåtgärder för
omfattande särskilt stöd. Grundbemanningen i byarnas grundskolor redovisar ett underskott på 2,0
mnkr. Byaskolorna har vidtagit åtgärder och gör ett bättre resultat i förhållande till föregående år.
Övriga underskott härleds till extraordinära stödåtgärder för omfattande särskilt stöd som
grundskolorna inte har fått budget för ännu. Det är svårt att förutse lönekostnaderna av Covid-19
sjukskrivningar. Covid-19 innebär ökade sjuklönekostnader men om det inte finns externa vikarier
att få tag på minskar lönekostnaderna. Övrig lärarbrist ger överskott i de fall det inte finns vikarier
för tjänsterna. Men det innebär även ökade lönekostnader då vikarier utan adekvat utbildning inte
hanterar lika många arbetsuppgifter på kvalitativ nivå jämfört med lärare med adekvat utbildning.
Måltidsverksamheten
Skolmåltider prognostiserar ett underskott på 500 tkr. Skolmåltiderna har fått minskad ram, men även
ökade kostnader för livsmedel. Förändringarna i matsedeln som beräknas att genomföras motsvarar 1
mnkr år 2020. Det krävs ytterligare åtgärder i lunch- och mellanmålsutbud för att nå ett balanserat
resultat. Förskolekök prognostiserar ett underskott. Livsmedelsbudgeten har inte justerats sedan år
2016. Enbart i år förutspås livsmedelspriserna att öka med 7 %. Omorganisationen av Regnbågens
förskolekök innebär ej budgeterade lönekostnader på 140 tkr fram till sommaren 2020 (20 % av
underskottet). Kostnader för timanställda har ökat när Resursteamet har budgetanpassats.
Matsedelsförändringar har vidtagits i verksamheterna. Huvudråvarorna samt svinnet kommer ses över
ytterligare i verksamheterna.
Resursteamets negativa avvikelse är 112 tkr mindre än motsvarande period föregående år.
Kulturens verksamheter, fristående alternativ och interkommunal ersättning prognostiserar ett +-0
resultat år 2020.
Investeringar, Centralt förskolekök, Luossavaara kök och Bullerbyns förskolekök prognostiserar
underskott på totalt 7 mnkr. Kultur- och utbildningsnämnden har äskat tilläggsbudget för underskotten
av Kommunfullmäktige.
Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till arbetsutskottet 2020-05-28
vidare analysera utfallet för prognoserna och återkomma med en bättre analys och komma
med förslag till åtgärder under året,

att

kultur- och utbildningsförvaltningen omgående påbörjar budgetarbetet för 2021 och att
detta rapporteras till arbetsutskottet 2020-05-28,

att

för övrigt lägga rapporten med beaktande till handlingarna.

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

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 46 a
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19-800-942/19-913-623

Förslag - Måltidstransporter
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att hantera frågan internt och inom
befintlig budget.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Förändring av matkörningar till kommunens förskolor” daterad 2020-04-27.
Avtalet som måltidsverksamheten har idag upphör 2020-06-30 och nuvarande entreprenör har
meddelat att hen inte har för avsikt att räkna på något nytt avtal. Förvaltningschef Eva Lönnelid har
tillsammans med måltidschef och enhetschef för skoltransporter kommit fram till att skoltransporter
ska ta över körningarna, vilket medför en besparing för förvaltningen. Skoltransporter kommer att ta
hand om mattransporterna till förvaltningens förskolor och fritids from 2020-07-01. Kostnaden för
inköp av budbil ca 150 tkr, samt utökning med en chaufför heltid, fördelat månadsvis under 5 år, blir
lägre än befintlig kostnad och faktureras måltidsverksamheten. Totala kostnaden för entreprenör
2019 var 751 tkr och ovan förslag innebär en årlig kostnad på 540 tkr.
Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

ta 225 tkr från nämndens driftbudget för 2020, och därefter 450 tkr/ år löpande, för
anställning av chaufför till skoltransporter samt ta 30 tkr från nämndens driftbudget för
år 2020, och därefter 60 tkr/ år löpande, för drift av bil, med reservation för revidering
av att-satsen för korrekta förfarandet av omfördelning av medel för rätt budgetposter.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att hantera frågan internt och inom
befintlig budget.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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19-800-942

Förslag - Beslut om tilläggsbelopp kommunala verksamheter
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

bevilja tilläggsbelopp inom kommunala verksamheter utifrån aktuellt behov enligt tabell 1,

att

tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och utbetalas snarast efter beslut,

att

tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Beslut om tilläggsbelopp för kommunala verksamheter vt 2020” daterad
2020-04-28. Tilläggsbeloppet avser ersättning för de faktiska merkostnader som uppstår mot i huvudsak
ett ökat personalbehov i verksamheten.
Kultur- och utbildningsförvaltningens bedömning
Eleven bedöms behöva särskilt stöd i sin utveckling. Enligt skollag (2010:800) kap 9, § 21, framgår att:
tilläggsbelopp ska lämnas för barn med ett omfattande behov av särskilt stöd.
Mot bakgrund av budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kunde inte slutgiltigt
beslut beträffande tilläggsbelopp till kommunala verksamheter för vt 2020 presenteras per 31 december
2019, därav detta retroaktiva beslut. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för
en elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt bedömning av rapporterade
behov. En samlad sammanställning och beräkning har genomförts även om varje enskilt tilläggsbelopp
är riktat mot en enskild elev. Sammanställningen har gjorts med hänsyn taget till
dataskyddsförordningen GDPR och sekretess för att inte röja enskilda elevärenden som handläggs
individuellt. Förslag för tilläggsbelopp, enligt tabell 1 nedan, avseende vårterminen 2020 beräknas från
budgeterad ekonomisk ram, aktuellt ekonomiskt läge samt konstaterat behov. Förslag till tilldelning
utgör således till 46 % av äskat behov

Enhet

Beviljat tilläggsbelopp 2019

Berga
Tuolla/ Jukkas
Högalid F-6
Högalid 7-9
Luossa
Triangel
NRS F-3
NRS 4-5
NRS 6-9
Vittangi/ Svappa
Karesuando/ Soppero
Språkcentrum
Summering

977214
977214
692193
651476
903923
1 086336
863206
1 140083
1 140083
0
0
20359
8 452087

Justerande sign

Beviljat tilläggsbelopp vt
2020
209000
209000
418000
209000
418000
418000
543000
313500
418000
418000
209000
27170
3 809670

Utdragsbestyrkande
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§ 46 b fortsättning
Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta
att

bevilja tilläggsbelopp inom kommunala verksamheter utifrån aktuellt behov enligt tabell 1,

att

tilldelningen avser 2020-01-01--2020-06-30 och utbetalas snarast efter beslut,

att

tilldelningen avser delbidrag för 2020, det vill säga 46 % av rapporterade behov.

Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bevilja tilläggsbelopp enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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19-800-942

Förslag - Upphävande av köpstopp
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

inte upphäva köpstoppet utan låta det kvarstå.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 § 118 att införa köpstopp omedelbart för kulturoch utbildningsnämnden att det ska gälla tillsvidare. Inköpsstoppet gäller alla inköp på driftssidan av
varor och tjänster, resor och konferenser, utom nödvändiga förbrukningsvaror eller redan beställda
varor och tjänster där beställningen inte kan hävas. Avsteg från köpstoppet får ske endast efter beslut av
förvaltningschef i samråd med nämndens/styrelsens presidium.
Föreligger yttrande ”Upphävande av köpstopp ” daterad 2020-04-29 där kultur- och
utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och utbildningsnämnden att upphäva köpstoppet.
Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta
att

låta köpstoppet ligga kvar med hänsyn taget till den aktuella ekonomiska rapport som
föredragits vid arbetsutskottets sammanträde 2020-05-05.

Lärarförbundet, lärarförbundet skolledare, Sveriges skolledarförbund, Kommunal och DIK bifaller
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag om att upphäva köpstoppet.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

inte upphäva köpstoppet utan låta det kvarstå.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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19-800-942/20-414-609

Förslag - ändring av beslut om bidrag till fria alternativ och Sameskolan 2020
Beslut om tilläggsbelopp, Thoren Framtid Vita Vidderna
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

bevilja tilläggsbelopp på 48 070 kr till Thoren Framtid Vita Vidderna för behov enligt
inkommen ansökan dnr. 20-414-609,

att

tilldelningen avser 2020-03-30--2020-06-26,

att

tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs. 46 % av rapporterade behov.

Beskrivning av ärendet
Thoren Framtid Vita Vidderna inkom 2020-04-24 med en ansökan om tilläggsbelopp för elev i behov av
extraordinära stödåtgärder. Ansökningen avser ersättning för de faktiska merkostnader som uppstår mot
bakgrund av ett ökat behov av resurser i verksamheten. De faktiska merkostnaderna som avses är
ersättning för utökad personalresurs.
Kultur - och utbildningsförvaltningens bedömning är att eleven bedöms behöva särskilt stöd i sin
utveckling. 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 besluta
att

bevilja tilläggsbelopp på 48 070 kr till Thoren Framtid Vita Vidderna för behov enligt
inkommen ansökan dnr. 20-414-609,

att

tilldelningen avser 2020-03-30--2020-06-26,

att

tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs. 46 % av rapporterade behov.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

enligt föreliggande förslag.

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

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-066-606/19-913-623

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

ta 150 tkr från nämndens investeringsbudget 2020 (posten för anpassningar för- och
grundskola) för inköp av budbil.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Förändring av matkörningar till kommunens förskolor” daterad 2020-04-27.
Avtalet som måltidsverksamheten har idag upphör 2020-06-30 och nuvarande entreprenör har
meddelat att hen inte har för avsikt att räkna på något nytt avtal. Förvaltningschef Eva Lönnelid har
tillsammans med måltidschef och enhetschef för skoltransporter kommit fram till att skoltransporter ska
ta över körningarna, vilket medför en besparing för förvaltningen. Skoltransporter kommer att ta hand
om mattransporterna till förvaltningens förskolor och fritids from 2020-07-01. Kostnaden för inköp av
budbil ca 150 tkr, samt utökning med en chaufför heltid, fördelat månadsvis under 5 år, blir lägre än
befintlig kostnad och faktureras måltidsverksamheten. Totala kostnaden för entreprenör 2019 var 751 tkr
och ovan förslag innebär en årlig kostnad på 540 tkr.
Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta
att

ta 150 tkr från nämndens investeringsbudget 2020 (posten för anpassningar för- och
grundskola) för inköp av budbil.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

besluta enligt föreliggande förslag.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-372-606

Förslag - taxor och avgifter 2021
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

punkten utgår och återkommer till kultur- och utbildningsnämnden 2020-06-11.

Beskrivning av ärendet
Föreligger inget underlag, punkten återkommer till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde
2020-06-11.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

punkten utgår och återkommer till kultur- och utbildningsnämnden 2020-06-11.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-057-600

Rapport - projektbidrag
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger rapport ”Sammanställning Projektbidrag Kultur 2020” daterad 2020-04-27.
Budget 275 tkr (ny budget antogs i kultur- och utbildningsnämnden 2020-03-19 § 23 a)
Beviljade och utbetalda medel fram till 2020-04-30, 64 750 kr
Senast beviljade projektbidrag på delegation av Kulturchef:
Föreningen Ordanvind; Poetryslam 2020: 12 000,00 kr
Vittangi Hembygdsförening; Kulturarrangemang ”Munfado”: 12 000,00 kr
Kiruna Sameförening; Firande av samiska nationaldagen: 12 000,00 kr
Allentantou Dance: Kultur för mångfald: 10 000,00 kr
Prosperity Sound & Entertainment; Rock mot Pandemin: 5 000, 00 kr
KIN- Konstnärer i Norrbotten; Jubileumsfirande 25 år/ utställning: 5 000,00 kr
Senast beviljade projektbidrag på delegation av Ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden:
Pamojaföreningen; Pamojafestivalen 2020: 35 000,00 kr
Föreningen Pamojafestivalen har 200422 meddelat förvaltningen att de, till följd av
rekommendationerna av Folkhälsomyndighen/Covid-19, inte kommer att kunna genomföra festivalen
under 2020. Föreningen åläggs, enligt beslut, återbetala 26 250 kr (75 %) av utbetalt bidrag.
På grund av covid-19 har det inkommit få ansökningar under våren.
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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20-235-623

Rapport - Måltidsverksamheten
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger rapport ” Skolmåltider verksamhetsredovisning”, daterad 2020-03-16. Vid sammanträdet
föredrar kostcheferna Jenny Lejon och Maria Stoltz för alla verksamheter inom måltidsverksamheten.
Måltidsverksamheten ska med hög kvalitet på råvaror och med lokala inslag, i hela kommunen erbjuda
samtliga gäster goda, säkra, hållbara och näringsriktiga måltider i enlighet med de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten samt de kommunala mål och riktlinjer som i övrigt beslutats.
På Måltidsverksamheten finns tre kostchefer varav en ansvarar för skolmåltiderna, en för förskoleköken
och en för Jägarköket/Ängsgårdens kök. Måltidsverksamheten tillagar måltider till förskolor, skolor,
äldreomsorg, hemtjänst och sjukhus.
Utmaningar för måltidsverksamheten som lyfts vid nämndsammanträdet är
-Brist på utbildad kökspersonal
- Återbesättning av personal
- Pedagogiska luncher
- Återvinning
- Specialkost
- Måltidsdokumentet (finns som broschyr på kiruna kommuns hemsida)
- Stadsutvecklingen, ombyggnationer och underhåll av befintliga kök
- Budget
- Klimatförändringar
- Covid-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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20-373-600

Rapport - Läxgruvan
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att

rapporteringen om Läxgruvan hädanefter upphör, då denna endast utgör en liten del av
alla de åtgärder skolan utför för att fullfölja sitt uppdrag.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ”Rapport Läxgruvan april 2020” daterad 2020-04-28. Kultur- och utbildningsförvaltningen
(tidigare barn- och utbildningsförvaltningen) har sedan 2011-06-16 uppdragits att årligen i maj och
september redovisa en utvärdering och planering för läxhjälp genom ”Läxgruvan”.
Information om skolenhetens läxhjälp och Läxgruvan har i huvudsak delgivits elever och
vårdnadshavare på ett likartat sätt vid de olika skolenheterna. Skolenheterna rapporterar relativt lika
erfarenheter av den genomförda läxhjälpen. Deltagandet varierar stort. De yngre eleverna är mer
benägna att använda sig av den erbjudna hjälpen. Rektorerna har skiftande inställningar till den
erbjudna hjälpen. Någon bedömer att man kan erbjuda denna hjälp i andra former och inom den
ordinarie undervisningen och på så sätt effektivare nyttja befintliga resurser. Rektorerna belyser även
de olika förhållanden som råder för såväl elever som mellan kommunens olika skolor och som bedöms
påverka förutsättningarna för läxgruvan, bland annat skolskjutstider och tillgänglig lärartid i
förhållande till antalet elever vid små skolor, vilket ger mer elevtid i den ordinarie undervisningen,
varför behovet av en ständig läxgruva inte bedöms vara alltid nödvändig i alla skolor hela tiden eller
komma alla elever till gagn. De positiva erfarenheterna till trots upplevs även negativa effekter: många
av de elever som främst bedöms behöva avdelad tid för sin kunskapsutveckling deltar inte
överhuvudtaget. Tiden anses med fördel kunna nyttjas för att utveckla den ordinarie undervisningen
och lärandet.
Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta
att

rapporteringen om Läxgruvan därefter upphör, då denna endast utgör en liten del av alla
de åtgärder skolan utför för att fullfölja sitt uppdrag.

Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att

rapporteringen om Läxgruvan hädanefter upphör, då denna endast utgör en liten del av
alla de åtgärder skolan utför för att fullfölja sitt uppdrag.

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

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-374-625

Rapport - Elevhälsan
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

rapporten utgår från dagens sammanträde och föredras vid kultur- och
utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-11.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ” Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats (EMI) i Kiruna kommun” daterad
2020-02-03.
På grund av covid-19 har elevhälsan bett om att föredra rapporten vid kultur- och utbildningsnämnden
2020-06-11.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

rapporten utgår från dagens sammanträde och föredras vid kultur- och
utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-11.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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20-375-600

Barn - och ungdomspolitisk strategi
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

anta den checklista som finns som bilaga 1 i Barn- och ungdomspolitisk strategi som sin
handlingsplan i behandlandet av de av nämndens ärenden som berör barn och unga,

att

som en del av nämndens årshjul följa upp handlingsplanen under nämndens juni
sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-17 § 4 att anta Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna
kommun och att kultur- och utbildningsnämnden årligen redovisar en utvärdering av strategins mål till
Kommunstyrelsen.
De uttalade övergripande målen i barn- och ungdomspolitiska strategin utgår från fyra huvudartiklar i
Förenta Nationernas (FN:s) barnkonvention. Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för att barn- och
ungdomspolitiska strategin implementeras och efterföljs i Kiruna kommuns nämnder, styrelser och
bolagsstyrelser. Till stöd för nämnder, styrelser, bolagsstyrelser och verksamheter finns en checklista
för barn- och ungdomsperspektiv, råd till upprättande av djupare barnkonsekvens-analys samt en
checklista för uppföljning och redovisning. Områdena kultur och språk, utbildning, hälsa, delaktighet
och inflytande, trygghet och säkerhet samt fritid kan i olika omfattning beröra strategins övergripande
mål. Därmed rekommenderas att de ovan nämnda områdena behandlas i de underlag som tas fram
inför beslut.
Föreligger skrivelse ” Förslag handlingsplan och uppföljning Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna
kommun ” daterad 2020-04-28. Genom att lägga in utvärderingen i kultur- och utbildningsnämndens
årshjul för återrapportering av uppdrag skapas också ett underlag för återrapportering till
kommunstyrelsen. På detta sätt kan man avgöra huruvida nämnden når uppsatta mål i nämnda strategi.
Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

anta den checklista som finns som bilaga 1 i Barn- och ungdomspolitisk strategi som sin
handlingsplan i behandlandet av de av nämndens ärenden som berör barn och unga,

att

som en del av nämndens årshjul följa upp handlingsplanen under nämndens juni
sammanträde.

Hantering av ärendet
Av kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-09-21, § 130, framgår bland annat att revidering av
det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet har resulterat i en barn- och ungdomspolitisk
strategi för Kiruna kommun och ska nu också inkludera kommunala bolag. Barn- och ungdomspolitiska
strategin har tagit hänsyn till att barnkonventionen har utretts och arbete på regeringsnivå har inletts för
att den ska bli del av svensk lagstiftning. I och med revideringen har innehållet i barn- och
ungdomspolitiska strategin förändrats. Målgruppen för strategin, alla mellan 0-25 år, är densamma som
tidigare.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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§ 54 fortsättning
Protokoll 2018-10-18 från kultur- och utbildningsnämnden framgår att kultur- och utbildningsnämnden
tidigare fattat ett beslut 2017-09-21, § 130, att anta handlingsprogrammet för barn- och ungdomspolitisk
strategi för Kiruna kommun. Då nämnden tog formellt beslut istället för att föreslå kommunfullmäktige
besluta i ärendet, tas det ärendet upp till nämnden för nytt beslut.
Förslaget till barn- och ungdomspolitisk strategi har skickats på remiss till stadsbyggnadsförvaltningen,
miljö- och byggnämnd, socialnämnd, överförmyndarnämnd, Kirunabostäder, Tekniska verken,
Lapplands kommunalförbund - Hjalmar Lundbohmskolan och verksamheter inom kultur- och
utbildningsnämnden.
Ur protokoll 2019-09-19, § 86, från kultur- och utbildningsnämnden framgår att förvaltningen har tagit
fram ett reviderat förslag till strategi. Följande redaktionella ändringar har genomförts:
- Borttagande av årtal.
- Borttagande av meningen ”Utvärdering och resultat av arbete ska återföras till barn och ungdomar
som finns i kommunen.” under kapitel 3 Genomförande och uppföljning
- Tillägg i kapitel 2 Övergripande mål och i kapitel 4 Barnkonventionen; att regeringen den 13 juni
2018 fattat beslut att barnkonventionen blir del av svensk lagstiftning den 1 januari 2020
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således att uppdra åt förvaltningen att flytta punkt 4 i strategin
till dess inledning eller bakgrund samt att efter gjord korrigering enligt Magnus Gustafssons yrkande
föreslå kommunfullmäktige att anta ”Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun.
Kommunstyrelsen föreslår 2019-12-09, § 337, att Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun
antas samt att kultur- och utbildningsnämnden årligen redovisar en utvärdering av strategins mål till
kommunstyrelsen.
Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

anta den checklista som finns som bilaga 1 i Barn- och ungdomspolitisk strategi som sin
handlingsplan i behandlandet av de av nämndens ärenden som berör barn och unga,

att

som en del av nämndens årshjul följa upp handlingsplanen under nämndens juni
sammanträde.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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19-912-600

Revisorernas granskning - Likvärdig skola
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

anta förvaltningens yttrande nedan som sitt eget,

att

samtliga nämndsledamöter och insynspolitiker deltar i utbildning i systematiskt
kvalitetsarbete 21 oktober 2020,

att

uppdra till förvaltningen att planera och organisera utbildningsdagen i systematiskt
kvalitetsarbete 21 oktober 2020,

att

boken ”Kvalitetsarbete och analys för lärande i skola och förskola” köps in till samtliga
nämndsledamöter och insynspolitiker inför utbildningen 21 oktober, från kostnadsställe
110030, del av nämndskostnad.

Beskrivning av ärendet
Föreligger slutdokument 2019-11-14 från kommunens revisorer av vilken framgår att revisorerna har i
egenskap av förtroendevalda revisorer i Kiruna kommun genomfört en granskning om kultur- och
utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan
samt om nämnden har tillräcklig intern kontroll inom området. Granskningen har haft sitt fokus på
lärmiljöer.
Den sammantagna revisionella bedömningen är att kultur- och utbildningsnämnden inte helt har
säkerställt en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan och att nämndens
interna kontroll inom området inte är helt tillräcklig.
Revisorernas bedömning görs utifrån följande kontrollmål:
- att det delvis finns fastställda mål, riktlinjer och rutiner inom området.
- att fastställda mål och planer delvis tillämpas på avsett vis.
- att det finns oskäliga skillnader mellan skolorna eller eleverna.
- att det delvis görs dokumenterade uppföljningar och analyser som redovisas för kultur- och
utbildningsnämnden.
- att kultur- och utbildningsnämnden delvis vidtar adekvata åtgärder vid bristande likvärdighet.
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revisorerna följande rekommendationer:
- att nämnden säkerställer att det finns uppdaterade rutiner och riktlinjer för området som är kända
och tillämpas inom verksamheterna.
- att nämnden säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och analys av förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete.
- att nämnden säkerställer likvärdiga lärmiljöer för eleverna.
- att nämnden säkerställer ett systematiskt arbete för att motverka förekomst av mobbning och/eller
kränkande behandling samt att de vid påtalade brister vidtar rimliga åtgärder.

Justerande sign
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§ 55 a fortsättning
Föreligger ”yttrande angående revisorers granskning av Likvärdig skola” daterad 2020-04-28 där
kultur- och utbildningsförvaltningen bedömning är att det finns uppdaterade rutiner och riktlinjer,
som är kända och tillämpas inom verksamheterna.
Det systematiska kvalitetsarbetet, kring bland annat trygghet och studiero, följer en antagen plan.
Vidtagna och planerade åtgärder utifrån SKA-arbetet återrapporteras i KUN i oktober månad 2020.
Planen innefattar genomförda personalförstärkningar via stadsbidrag, där elevhälsan centralt har en
samordnande och rapporterande funktion. Ytterligare planerade personella satsningar för att motverka
förekomst av mobbing och kränkning inför ht 2020 utgår från denna funktion. Ovan beskrivna plan är
kommunicerad med Skolinspektionen utifrån föreläggande kommunen fick efter regelbunden
granskning ht 2018 och ingår i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Förvaltningen genomgår en
pågående SKA-utbildning riktad mot chefer och nämnd arrangerad av Luleå tekniska universitet.
Ytterligare åtgärder för att säkerställa en likvärdig skola är utökade personella resurser, i form av en
handläggare, för att utveckla skolenheternas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd samt för att
säkerställa rättssäker hantering av tilläggsersättning till elever med behov av extraordinära insatser.
Utifrån nämndens IKT-plan i Kiruna kommuns samtliga skolor har förvaltningen utökat personellt med
en It samordnare med uppdrag att, tillsammans med förvaltningens IKT-strateg/-pedagog, driva och
säkerställa arbetet med genomförandet av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.
Skillnader i den fysiska lärmiljön är ofrånkomliga då skolorna är byggda utifrån den tidens aktuella
styrdokument. Renoveringsbehovet inventeras och en plan för detta ses över. Beslut om ny
skolstruktur, som KUN tog 2020-03-19, har syftet att åstadkomma en mer likvärdig skola, bland
annat genom att lärmiljöerna anpassas mer åldersmässigt till elevernas behov. Rekrytering av behörig
personal till skolor är fortsatt prioriterat och flera åtgärder är vidtagna som att hjälpa till med att
ordna bostäder, rekryteringskampanj hos studerande. Vid nyrekrytering av personal till kommunens
skolor prioriteras behörig personal till de skolor som har lägst behörighet vad avser den sökandes
kompetens, allt för att åstadkomma en mer likvärdig skola.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget,

att

samtliga nämndsledamöter deltar i utbildning i systematiskt kvalitetsarbete 21 oktober
2020,

att

uppdra till förvaltningen att planera och organisera utbildningsdagen i systematiskt
kvalitetsarbete 21 oktober 2020,

att

boken ”Kvalitetsarbete och analys för lärande i skola och förskola” köps in till samtliga
ordinarie nämndsledamöter inför utbildningen 21 oktober, från kostnadsställe 110030, del
av nämndskostnad.
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55 a fortsättning
Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget,

att

samtliga nämndsledamöter och insynspolitiker deltar i utbildning i systematiskt
kvalitetsarbete 21 oktober 2020,

att

uppdra till förvaltningen att planera och organisera utbildningsdagen i systematiskt
kvalitetsarbete 21 oktober 2020,

att

boken ”Kvalitetsarbete och analys för lärande i skola och förskola” köps in till samtliga
ordinarie nämndsledamöter inför utbildningen 21 oktober, från kostnadsställe 110030, del
av nämndskostnad.

av

Jonas Stålnacke (S) med bifall av Rune Lans (C)

att

boken ”Kvalitetsarbete och analys för lärande i skola och förskola” köps in till samtliga
nämndsledamöter inklusive insynspolitiker inför utbildningen 21 oktober, från
kostnadsställe 110030, del av nämndskostnad.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds tre första yrkanden, vidare
ställer Ordförande eget yrkande i fjärde att-satsen och Jonas Stålnackes under proposition och finner
därvid att kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Jonas Stålnackes yrkande.
_______

Justerande sign
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19-980-603

Revisorernas granskning - Personal och kompetensförsörjning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande nedan som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Föreligger slutdokument från kommunens revisorer ” Granskning personal- och kompetensförsörjning
inom kultur- och utbildningsnämnden” daterad 2019-10-24, av vilken framgår att förtroendevalda
revisorer i Kiruna kommun har genomfört en granskning av personal- och kompetensförsörjning inom
kultur- och utbildningsnämnden. Syftet med granskningen är att bedöma om kultur- och
utbildningsnämnden säkerställer att bedrivs ett ändamålsenligt arbete avseende personal- och
kompetensförsörjning. I granskningen har revisorerna biträtts av sakkunniga från PwC.
Den sammantagna revisionella bedömningen är att kultur- och utbildningsnämnden delvis har
säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning.
Bedömningen görs utifrån följande kontrollmål:
- att den strategiska styrningen i form av mål och planer är tillräcklig.
- att fastställda mål och planer delvis tillämpas på avsett vis.
- att det delvis har vidtagits tillräckliga åtgärder för att nå måluppfyllelse.
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revisorerna följande rekommendationer
- att kultur- och utbildningsnämnden säkerställer att antagna styrdokument är kända och tillämpas i
verksamheterna, exempelvis genom uppföljning i internkontrollplan.
- att kultur- och utbildningsnämnden säkerställer uppföljning av genomförda åtgärder i
förvaltningens åtgärdsprogram för personal- och kompetensförsörjning.
Föreligger ” Yttrande med anledning av revisorernas granskning av Personal- och kompetensförsörjning”
daterad 2020-04-28 där kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att de delar i interkontrollplanen
som avser Personal- och kompetensförsörjning, på ett tydligare sätt lyfts i chefsorganisationen. Det finns
begränsningar i genomförandet av de olika insatserna i planen, då dessa i kräver ett ekonomiskt
utrymme på respektive enhet. Det är rektorn på respektive skola som tar ställning till olika insatser och
enheten står själv för kostnaden av dessa, inga ytterligare resurser tilldelas. Förvaltningen föreslås
komma med förslag till Kultur- och utbildningsnämnden om alternativ finansiering av de olika
insatserna. Förslagen kan i så fall inrymmas i 2021 års budgetprocess. Uppföljning av åtgärder
genomförs med stöd av kommunens HR avdelning och presenteras återkommande för Kultur- och
utbildningsnämnden, detta följs upp i förvaltningens internkontrollplan.
Kultur- och utbildningsförvaltningens föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

Justerande sign

anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Utdragsbestyrkande

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

Annica Henelund (C)

att

anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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Revisorernas granskning - Barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med Kiruna
kommuns socialtjänst och skola
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

ärendet behandlas vid kultur- och utbildningsnämnden 2020-06-11.

Beskrivning av ärendet
Föreligger slutdokument från kommunens revisorer ”Granskning av barn- och ungdomspsykiatrins
samverkan med Kiruna kommuns socialtjänst och skola” daterad 2020-03-25, av vilken framgår att
förtroendevalda revisorer i Kiruna kommun genomfört en granskning om barn- och
ungdomspsykiatrins samverkan med kommunens socialtjänst och skola. Granskningen är en så kallad
samverkansgranskning med Region Norrbotten och flera av länets kommuner. Revisorernas
bedömning är att samverkan mellan Region Norrbotten och Kiruna kommun bedrivs på ett delvis
ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen inte är tillräcklig.
Bedömning baserar sig på nedanstående iakttagelser:
- Det finns en tydlig struktur för övergripande samverkan på politisk nivå och tjänstemannanivå samt
tydligt formulerade uppdrag. Dock har samverkansmöten på lokal nivå endast skett sporadiskt under år
2019 men återupptagits under år 2020.
- Det finns en övergripande målsättning för samverkan, dock saknas nedbrutna mål och mätetal som
gör det möjligt att följa upp och utvärdera samverkan.
- Det finns inarbetade arbetssätt, kontaktvägar och rutinbeskrivningar för samverkan på individnivå.
Dessa är i hög grad kända bland berörd personal.
- Det finns en tydlig reglering i överenskommelsen vilken målgrupp som avses, vilket också till
övervägande delen framhålls i intervjuerna.
- Det sker ingen uppföljning av målsättningarna då fastställda mål för samverkan saknas. Det framgår
inte om den interna kontrollen omfattar samverkan, vilket innebär att det är svårt att bedöma om den
interna kontrollen är tillräcklig.
- Det sker ingen systematisk uppföljning av genomförda insatser på individnivå.
- Det sker ingen utvärdering och redovisning till huvudmännen med fokus på utveckling av formerna
för samverkan.
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekommendationer:
- Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden behöver formulera mål utifrån
överenskommelser och övergripande målsättningar för samverkan i syfte att kunna säkerställa att
samverkan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, dvs. i enlighet med gällande lagstiftning och gällande
överenskommelser.
- Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden behöver utveckla uppföljningen av samverkan
kring barn och unga med fokus på att verifiera att önskade effekter och resultat uppnås, både på
övergripande nivå och på individnivå.
- Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden behöver utvärdera och analysera hur samverkan
mellan kommunen och regionen fungerar, avseende barn och unga, och hur verksamheten kan
utvecklas.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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§ 55 c fortsättning
Förvaltningschef meddelar att det har påbörjats ett arbete med socialtjänsten för att ta fram ett
gemensamt yttrande, dock har det på grund av covid-19 inte kunnat slutföras till kultur- och
utbildningsnämndens sammanträde 2020-05-14 utan kommer att presenteras vid
nämndsammanträdet 2020-06-11.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

ärendet behandlas vid kultur- och utbildningsnämnden 2020-06-11.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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Rapport - Måluppfyllelse årskurs 3, 6 och 9
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ” Rapport nationella prov i Kiruna kommuns grundskolor vårterminen 2019” daterad
2020-04-01, för vilken Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson sammanfattar följande:
I rapport jämförs de samlade resultaten för grundskolorna i Kiruna kommun med riket som helhet.
Resultaten är hämtade från Skolverkets databaser. Nationella prov genomförs i årskurserna 3, 6 och
9. I samtliga årskurser omfattar de nationella proven ämnena matematik, svenska och svenska som
andraspråk (SvA). På grund av för litet elevunderlag så redovisas SvA endast i årskurserna 3 och 6 för
Kiruna kommun 2019. I årskurserna 6 och 9 omfattar de nationella proven även ämnet engelska.
Resultatet för nationella proven i svenska för årskurs 3 var för Kirunas skolor 2019 ungefär detsamma
som för riket och som för 2018. Även i matematik totalt var resultatet ungefär det samma som för
2018 men något lägre än för riket. Det varierade dock mycket mellan olika delprov. För Svenska som
andraspråk låg resultatet för Kiruna relativt högt jämfört med riket. För årskurs 6 var andelen elever
som nått lägsta kravnivå på de nationella proven ungefär detsamma som för 2018 i svenska och
matematik men något under i engelska. Jämfört med riket var resultatet i svenska ungefär detsamma
som för riket, i matematik och svenska som andraspråk något högre och i engelska något lägre.
Resultaten för årskurs 9 visar att andelen elever i Kirunas skolor som nått lägsta kravnivå på de
nationella proven i svenska och engelska var ungefär densamma som för 2018 och som riket. I
matematik var resultatet för årskurs 9 hela 8 procentenheter lägre än riket och 6,5 procentenheter
lägre än för 2017. (2018 redovisades ingen statistik för nationella prov i matematik för åk 9 av
Skolverket på grund av otillförlitliga resultat.) För såväl årskurs 6 som årskurs 9 finns en skillnad
mellan gruppen flickor och gruppen pojkar vid jämförelse mellan betyg och provbetyg där flickorna
till viss del i större utsträckning får högre betyg än provbetyg.
Föreligger även ” Rapport måluppfyllelse i Kiruna kommuns grundskolor årskurs 3, 6 och 9 samt
grundsärskolan höstterminen 2019” daterad 2020-03-30, för vilken Kvalitetsutvecklare Caroline
Andersson sammanfattar följande:
Efter avslutad hösttermin 2019 har rektorerna vid grundsärskolan, samtliga grundskoleenheter (utom
Tuolluvaara skola och Jukkasjärvi skola) samt språkcentrum redovisat bedömd måluppfyllelse för
respektive ämne och årskurs. Redovisad bedömning avser antal elever som bedömts ha nått minst
lägsta nivån på kunskapskraven för den planerade verksamheten fram till höstterminens slut. Denna
redovisning samt redovisningarna för bedömd måluppfyllelse vårterminerna 2018 och 2019 från
skolenheterna har utgjort underlag för redovisning på kommunnivå där en jämförelse avseende
bedömd måluppfyllelse över tid, från vårterminen 2018 till höstterminen 2019, görs i syfte att se
vilken eventuell förändring som skett inom de fyra angivna grupperna – grundsärskolan samt
årskurserna 3, 6 och 9 i de kommunala grundskolorna. Redovisningen av modersmålsundervisningen
är samlad för alla årskurser då det i många språk endast är enstaka elever i varje årskurs.
I grundsärskolan bedöms alla elever fortsatt nå lägsta kravnivå i samtliga ämnen. Vid jämförelse
mellan den bedömda måluppfyllelsen vårterminerna 2018 och 2019 samt och höstterminen 2019 för
eleverna i årskurs 3 kan ingen större förändring ses i de flesta ämnen avseende bedömd
måluppfyllelse.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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§ 56 fortsättning
För elevgruppen i årskurs 6 däremot har andelen elever som bedöms ha nått lägsta kravnivå varierat
med flera procentenheter mellan terminerna i de flesta ämnena – både i positiv och negativ riktning.
Bortsett från SvA (svenska som andraspråk) skedde i elevgruppen årskurs 9 en markant försämring av
bedömd måluppfyllelse i nio ämnen mellan vt i åk 7 och vt i åk 8. I fyra av dessa ämnen ligger resultatet i
stort sett kvar på samma nivå ht i åk 9 och i fem av ämnena har resultatet förbättrats igen med några
procentenheter. Då elevantalet för respektive modersmål och årskurs i de flesta fall endast är några få,
med undantag för finska, så redovisas ingen statistik över detta men sammanfattningsvis kan sägas att
bedömd måluppfyllelse är mycket god överlag. I verksamhetens analys framkommer att det är få elever
som inte bedöms nå lägsta kravnivå och i samtliga fall är orsaken att man saknar tillräckligt underlag för
bedömning. Bedömd måluppfyllelse höstterminen 2019 ligger på samma nivå som vårterminen 2019 –
97 % respektive 98 %.
Nyanlända elever Kiruna kommun genomför sedan ett par år ett antal insatser i samarbete med
Skolverket i syfte att förbättra skolenheternas mottagande av nyanlända elever och ge dem goda
förutsättningar att klara av den svenska grundskolan. Från höstterminen 2019 sätts därför ett extra fokus
på arbete med denna elevgrupp i skolenheternas systematiska kvalitetsarbete. 120 elever uppges ha läst
svenska som andraspråk i Kiruna kommuns grundskolor (åk 1-9) under höstterminen 2019 och av dessa
har 49 % bedömts ha nått lägsta kravnivå. I skolenheternas analyser framgår att i vilken mån de
nyanlända eleverna nått kunskapskraven i grundskolans olika ämnen varierar utifrån hur länge de gått i
svensk grundskola och på ett par skolenheter lyfter man fram att måluppfyllelsen överlag hos
elevgruppen är god. I de fall skolenheterna anser att man kan ge eleverna tillräckligt med stöd i form av
undervisning i SvA och/eller studiehandledning på modersmålet så ser man positiva resultat av dessa
insatser.
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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Mål och verksamhetsplanering
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta mål och verksamhetsplan för de pedagogiska verksamheterna enligt kultur- och
utbildningsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-02-26 från kommunkontoret av vilken framgår att koncernlednings-gruppen
har i december 2019 påbörjat ett arbete med att ta fram en verksamhetsplan med övergripande målinriktning 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 kommun 2020/2021 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.
Målinriktning 2020/2021 för Kiruna kommun
Medborgaren
Medarbetaren
Stadsomvandling
Näringsliv och utveckling
Ekonomi
Intern effektivitet

- Öka tryggheten, kvaliteten och servicenivån för våra medborgare.
- Meningsfull och aktiv fritid präglar livet i Kiruna kommun
Tillsammans skapar vi trivsamma och attraktiva arbetsplatser
I Kirunas stadsomvandling går ”utveckling före avveckling”
Avancera 25 platser i näringslivsrankingen
Hålla en budget i balans
- Öka digitaliseringen av välfärdstjänster och myndighetsutövning.
- Samverkan och samarbete över gränserna

Kultur- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till mål och verksamhetsplan för kulturoch utbildningsförvaltningens pedagogiska verksamheter, utifrån diskussion i arbetsgrupp 2020-03-11
och i rektorsgrupp 2020-03-25.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57 fortsättning
Illustration - Förslag på Mål och verksamhetsplan för kultur- och utbildningsförvaltningens pedagogiska
verksamheter.

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-19 ställdes arbetsnämnden in. Kulturoch utbildningsnämnden har för avsikt att jobba vidare med måldokumentet under hösten.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57 fortsättning
Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden att anta mål och verksamhetsplanen enligt
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag enligt illustration nedan.
Kultur- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av kulturutskottet 2020-05-05 § 41 att ta fram ett
förslag för mål och verksamhetsplan gällande kulturens verksamheter till kulturutskottet 2020-05-28
och att mål och verksamhetsplan för kulturens verksamheter bygger på de diskussioner som förts vid
kulturutskottens sammanträden.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

anta mål och verksamhetsplan för de pedagogiska verksamheterna enligt kultur- och
utbildningsförvaltningens förslag.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Avstämning delmoment - skola tillsammans
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

betrakta punkterna 1. Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 6.
Språkcentrum och 9. Nya grundskolan i nya centrum som avslutade,

att

lägga uppföljningen 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.
Föreligger ” Rapport skola tillsammans maj 2020” daterad 2020-04-29 för vilken förvaltningschef Eva
Lönnelid sammanfattar enligt följande:
- Ny skolstruktur beslutad i KUN 2020-03-19, tidpunkt höstterminen 2021 beslutad av tjänstemän den
2020-03-25. Pågående arbete med planering och implementering via en projektgrupp.
- Skapa en effektiv och rätt dimensionerad Elevhälsa. Utökade personella resurser (6 Q, 2 ssk och 1
psykolog) anställningarna klara ht 2019. Fortsatt pågående arbete med implementering av arbetssätt,
organisation och struktur.
- Ny organisation för nyanlända genomförd. Språkcentrums förberedelseklass har upphört och
etablering av en mottagningsenhet skedde inför ht 2020.
- Hitta samverkan mellan huvudbibliotek och skolbiblioteken är pågående.
- Hitta samverkan mellan Kulturskolan och grundskolan är pågående.
- Utveckla arbetet med rekrytering och bemanning av verksamheterna. Pågående arbete med att fördela
behörig personal mellan verksamheterna likvärdigt, rekrytera behörig personal samt att behålla behörig
och kompetent personal. Rekryteringsaktiviteten att bjuda in blivande lärare som var planerad till 25
mars 2020, blev tyvärr inställd på grund av rådande hälsosituation i riket. Planen för Personal- och
kompetens följs men begränsas delvis av ekonomiska förutsättningar.
- Inleda arbetet med process ”Ny grundskola” i Nya Kiruna Centrum. Beslut av KS 2019-12-09 att inte
uppföra en ny grundskola på den tänkta fastigheten, om framtida behov av en centrumnära grundskola
föreligger tas frågan upp för ny behandling.
- Se över landsbygdens förutsättningar för att bedriva skola. Pågående med stöd av
ekonomiavdelningen.
- NRS genomlysning medföljande systematiskt kvalitetsarbete- återrapporterad i KUN 2020-03-19.
Avslutad.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58 a fortsättning
Hantering av ärendet
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2019-05-16 § 58, Förändringsarbete inom skolan beslutades att en
arbetsgrupp bestående av förvaltningschef, biträdande förvaltningschef och kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott bildas för ett förändringsarbete inom skolan. Arbetsgruppen får adjungera
sakkunniga inom varje delmoment Det beslutades även att fastslå följande nio delmoment i
förändringsarbetet: 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” samt beslutades att fastställa vid detta sammanträde
föreslagen tidsplan.
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2020-03-19 § 32 a beslutades att genomföra
skolstrukturförändringen i Kiruna centrum enligt förvaltningens samt att tidpunkten för genomförande
sätt till senast höstterminen 2021 men att kultur - och utbildningsförvaltningen tillsammans med
rektorer får avgöra när exakt det ska genomföras.
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2020-03-19 § 32 b beslutades att delmomentet Nya Raketskolan i
projektet Skola tillsammans nu anses vara avslutat.
Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

betrakta punkterna 1. Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 6.
Språkcentrum och 9. Nya grundskolan i nya centrum som avslutade,

att

lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Skola tillsammans - Äskande tilläggsinvestering och drift moduler Jukkasjärvi skola
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen äska om att 4405 tkr tillskjuts för omgående investering av moduler
samt ombyggnad av matsal.

att

till kommunstyrelsen äska om att 1008 tkr tillskjuts/ år under en femårsperiod, dvs år
2020-2024, för drift av moduler.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Äskande om tilläggsbudgetering från Kommunstyrelsen för drift och etablering av
moduler samt ombyggnation av matsal i Jukkasjärvi skola ” daterad 2020-04-20.
Utifrån taget skolstrukturbeslut på Kultur- och utbildningsnämnden 2020-03-19 att behålla årskurs 45 på Jukkasjärvi skola, äskar Kultur- och utbildningsnämnden tilläggsbudgetering från
Kommunstyrelsen för genomförande av beslutet med omgående start.
Hantering av ärendet
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2020-03-19, § 32 a beslutades att till Kommunstyrelsen äska om
investering och drift för moduler Jukkasjärvi skola, samt medel för att vidta nödvändiga åtgärder i
matsalen i Jukkasjärvi skola. Kultur- och utbildningsförvaltningen fick tillbaka skrivelsen då skrivelsen
var felaktig och det är kultur- och utbildningsnämnden som måste ta beslut om vilka summor det ska
äskas om.
Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

till Kommunstyrelsen äska om att 4405 tkr tillskjuts för omgående investering av moduler
samt ombyggnad av matsal.

att

till kommunstyrelsen äska om att 5040 tkr tillskjuts för drift av moduler under en
femårsperiod, det vill säga år 2020-2024, med förändring i att-satsen att driftkostnaden
delas upp i årliga kostnader.

Yrkande och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

till kommunstyrelsen äska om att 4405 tkr tillskjuts för omgående investering av moduler
samt ombyggnad av matsal.

att

till kommunstyrelsen äska om att 1008 tkr tillskjuts/ år under en femårsperiod, dvs år
2020-2024, för drift av moduler.

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

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 60 a

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
34 av 45

19-956-676

Lina Hjorts kulturstipendium
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga delgivningen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Varje vår utser kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott en Lina Hjorts kulturstipendiat.
Stipendiet på 10 000 kronor utdelas för att premiera allmänkulturell insats utförd inom Kiruna kommun
eller för att uppmuntra pågående verksamhet på det kulturella området.
Kulturutskottet beslutade 2020-05-05 att utse Karin Westergren till 2019 års Lina Hjorts
kulturstipendiat med motiveringen ”Kiruna Kommun tilldelar härmed Karin Westergren Lina Hjorts
Kulturstipendium för sitt hängivna engagemang inom föreningsliv, folkbildning och kultur i Kiruna.
Genom sina uppdrag inom bland annat Kiruna Konstgille, Föreningen Norden, Sveriges konstföreningar
Norrbotten och Malmfältens Folkhögskola har Karin under många år arrangerat aktiviteter som väckt
vår nyfikenhet, med förundran vidgat våra vyer och sammanfattningsvis berikat vårt kulturutbud till stor
glädje för Kirunas invånare”.
Det beslutades även att stipendiet delas ut vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde
2020-06-11 under trivsamma former.
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

§ 60 b

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
35 av 45

19-963-676

Hjalmar Nyströms föreningsstipendium
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga delgivningen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Varje vår utser kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott en förening som får ta emot Hjalmar
Nyströms Föreningsstipendium. Stipendiet på 10 000 kr utdelas för att premiera och främja ideellt
ungdomsarbete i ideell föreningsverksamhet inom Kiruna kommun.
Kulturutskottet beslutade 2020-05-05 att utse Karesuando hembygdsförening med särskilt
omnämnande av Malin Siikavuopio i motiveringen till mottagare av 2019 års Hjalmar Nyströms
föreningsstipendium. Motiveringen lyder ”Kiruna Kommun tilldelar härmed Hjalmar Nyströms

Föreningsstipendium till Karesuando Hembygdsförening som med sitt ideella engagemang visar på en
mycket väl fungerande verksamhet i bygden. Föreningen bidrar stort till byns utbud av aktiviteter inom
såväl fritid och kultur och lever upp till att vara en mötesplats som erbjuder en gemenskap och trivsel för
byns invånare och besökande gäster. Ett särskilt omnämnande riktas till eldsjälarna Malin Siikavuopio
och Daniel Lidström som med sitt uppmuntrande ledarskap och passion möjliggör flera idrottsaktiviteter
för Karesuandos barn och ungdomar.”
Det beslutades även att stipendiet delas ut vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde
2020-06-11 under trivsamma former.
Yrkanden 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

§ 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
36 av 45

20-412-670

Förslag - Årsanslag Kaalasvuoma hembygdsförening
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

bevilja Kaalasvuoma hembygdsförening 5000 kr i årsanslag som kulturförening.

Beskrivning av ärendet
Fördelning av årsanslag till kulturföreningar har beslutats vid kultur- och utbildningsnämnden
2020-03-19 § 33 men en liten summa pengar sparades då ansökningar inte inkommit från alla
föreningar som tidigare ansökt. Kaalasvuoma hembygdsförening inkom med sin ansökan 2020-04-29
och ansöker om 5000 kr i årsanslag från Kiruna kommun.
Kulturutskottet föreslår således kultur- och utbildningsnämnden
att

bevilja Kaalasvuoma hembygdsförening 5000 kr i årsanslag som kulturförening.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

besluta enligt föreliggande förslag

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
37 av 45

19-861-600

Bidragsöversyn
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

ärendet utgår.

Beskrivning av ärendet
Föreligger inget att rapportera till dagens sammanträde, varför ärendet utgår.
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

§ 63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
38 av 45

20-067-600

Förvaltningschefen informerar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om utredningen ” En mer likvärdig skola”, SOU 2020:28, som
hade i uppdrag att föreslår ändringar i skolval och skolfinansiering för ökad likvärdighet i skolan.
Utredningen har identifierat ett antal svagheter med rådande ordning och presenterar förslag på ett
allmänt skolval som omfattar alla elever och skolor, samt förändrade urvalsregler. Vidare föreslås ett nytt
sätt att räkna ut ersättningen till fristående skolor som tar hänsyn till kommunens bredare ansvar.
Flertalet riktade statsbidrag föreslås också slås samman till ett större socioekonomiskt viktat
sektorsbidrag. Hanteringen av detta ska skötas av Skolverket som föreslås få ökad regional närvaro.
Regionala Skolverket ska bland annat bistå huvudmännen med uppföljning och analys.
Yrkande 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

§ 64

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
39 av 45

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:
Ett arbete pågår med att införa ett nytt bidrags- och bokningssystem som ska underlätta för handläggare
och föreningar i bidragshantering och bokningsförfarande.
Ellen Marit Labba har rekryterats som processtödjare till nya kulturhuset och har jobbat deltid två
veckor i april och jobbar heltid från 1 maj. Ellen Marit Labba sitter på kommunkontoret med Maria
Johansson som chef men arbetsleds av både Maria Johansson och Conny Persson, konstellationen
träffas en gång i veckan för avstämning. En styrgrupp för verksamheten i nya kulturhuset kommer att
bildas och en styrgrupp för bygget finns redan och den fortlöper. Driftform är ännu inte bestämd och det
återstår att döpa huset. Andra kvartalet 2021 kan huset börja användas och i september 2022 beräknas
huset tas i full drift.
Råder problem i kommunens förskolor, en avdelning har evakuerats till Bolagsskolan. Avvaktar även
provsvar från delar av Bergaskolan som rymmer Backensförskola och förskoleklass, en flytt kan bli
aktuellt.
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

§ 65

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
40 av 45

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 denna punkt är ny på dagordningen och kommer vara
en stående punkt framöver. Till dagens sammanträde finns inget att rapportera om.
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

§ 66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
41 av 45

20-058-600

Delgivning av inkomna handlingar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger en rapport daterad 2020-04-29 över inkomna handlingar 2020-03-10--2020-04-29.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga rapporten till handlingarna.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
42 av 45

20-059-602

Anmälan av delegationsbeslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga rapporten och informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger en rapport daterad 2020-04-29 över anmälan av delegationsbeslut 2020-03-10--2020-04-29.
Ur rapporten lyfts dessa delegationsbeslut
- delegationsbeslut om svar till Kommunkontakt, Nya skolstrukturen och hur kommunen bättre kan
förankra och nå syftet med den, daterad 2020-04-07, diarienummer 20-178-600.
- remissvar på delegation av kultur- och utbildningsförvaltningen i kultur- och utbildningsnämndens
namn till utbildningsdepartementet daterad 2020-04-27, diarienummer 20-120-600, gällande
”Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansförändringar för ökad trygghet och studiero”.
-rapport över delegationsbeslut för utbetalning av aktivitetsstöd för aktiviteter genomförda hösten 2019,
diarienummer 20-208-380, daterad 2020-04-06.
-delegationsbeslut gällande aktivitetsstöd för utbetalning hösten 2020, vilket har tagits till följd av covid19, delges föreningar i Kiruna kommun via kiruna kommuns hemsida, diarienummer 20-400-380,
daterad 2020-04-29.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga rapporten och informationen med godkännande till handlingarna.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
43 av 45

20-068-600

Delgivning av klagomål enligt skollagen
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

ärendet utgår.

Beskrivning av ärendet
Föreligger inget att delge vid dagens sammanträde, varför ärendet utgår.
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

§ 69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
44 av 45

20-069-600

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

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Annica Henelund informerar om att det inte finns något att besluta om i dagsläget.
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

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 70

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-14

Sida
45 av 45

18-978-600

Val av ersättare till Kulturutskottet
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

Jenny Mäki (V) väljs till ersättare i kulturutskottet.

Beskrivning av ärendet
En ersättare behövs till kulturutskottet då Birgitta Henriksson Lindmark (V) avsagt sig uppdraget.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Kenneth Nilsson (S)

att

Jenny Mäki (V) väljs till ersättare i kulturutskottet.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kenneth Nilssons yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA
KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN
2020-05-14 kl. 13:00 - 16:30

NÄRVARANDE
I = närvarande,
R = röstberättigad
ersättare

KUN

KUN
§

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

JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER
C

Annica Henelund

I

C

Rune Lans

I

C

Magnus Gustafsson

-

C

Monica Sundberg

-

SJVP Bo Ek

-

S

Kenneth Nilsson

I

S

Therese Olofsson

-

V

Jenny Mäki

I

SL

Lars-Jonas Kemi

-

ERSÄTTARE
C

Jimmy Johansson

IR

C

Peter Göransson

IR

C

Stanislav Kall

SJVP Hanna Fredriksson § 44- § 64

IR

KD

Ruth Thylin

-

FI

Emma Taube

-

S

Jan Sydberg

-

S

Jonas Stålnacke

IR

S

Barbro Olofsson

-

M

Elisabeth Andersson

I

SD

Susanna Jokinen

I

KIP Astrid Kuhmunen

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.

-

S, V, SL och FI = oppositionsgrupp. Ersättare:
Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.
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