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Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Kiruna 
 2020-02-06, kl. 08:30 – 16:00 
 
Beslutande Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1. 
 
Utses att justera  Birgitta Henriksson Lindmark (V), Magnus Gustavsson (C) 
 
Övriga deltagande Förvaltningschef Eva Lönnelid 
 Kulturchef/Biträdande förvaltningschef Conny Persson 
 Controller Rolf Särkimukka § 1 - § 6 
 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson § 1 - § 7, § 20 
 Handläggare/nämndsekreterare Sofia Lagerlöf Määttä  
  Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll 
  Bibliotekschef Carina Bergsten § 10 
 
  Representanter Fjällets förskola § 20 
  Förskolerektor Fjällets förskola § 20 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: _________________________ 

Sofia Lagerlöf Määttä 
 
 
Ordförande:__________________________________________________________ 
 Annica Henelund (C)  
 
 
Justerande:___________________________________________________________ 

Magnus Gustavsson (C)    Birgitta Henriksson Lindmark (V) 
  
 
 
_______________________________________________________________________ 
Bevis – justering av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits  
genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum  2020-02-06 
Datum för anslags uppsättande  
Datum för anslags nedtagande  
 
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsnämndens kansli 
 
 
 
   ____________________________ 
   Sofia Lagerlöf Määttä 
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§ 1    20-054-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att punkt 4 delas i punkt 4 a, 4 b, 4 c,  
 
att därefter fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 

1. a) Ekonomisk rapport per december 2019 
b) Bokslut drift 2019 
c) Bokslut investeringarna 2019 

2. a) Driftbudget 2020 
b) Resursfördelning 2020 kommunala verksamheter 

3. a) Bidrag till fristående huvudmän och Sameskolan:  
     Resursfördelning fristående alternativ och Sameskolan 
b) Bidrag till fristående huvudmän och Sameskolan:  
     Bidragsbeslut 

4. Förslag - Tilläggsbelopp fristående alternativ: Tulinkisuando friskoleförening 
5. Förslag - Revidering av nämndens investeringsbudget för 2020 
6. Förslag - Statsbidrag Likvärdig skola 
7. Projektbidrag 

a) Rapport - Sammanställning Projektbidrag kultur 2020 
b) Förslag - Kulturläger för ungdomar 
c) Förslag - Konstrundan 2020 

8. Förslag - Verksamhetsberättelse 2019 
9. Rapport - Verksamhetsberättelse Biblioteket 2019 
10. Förslag - Skola tillsammans 
11. Förslag - Överlämnande av uppdrag - Borg Mesch idrottsmedalj 
12. Riktlinjer för inackordering 
13. Förvaltningschefen informerar 
14. Kulturchefen informerar 
15. Delgivning av inkomna handlingar 
16. Anmälan av delegationsbeslut 
17. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
18. Kurser, konferenser, förrättningar m.m. 
19. Information - Hjalmar Lundbohmsstipendiet 2019 
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§ 1 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att punkt 4 delas i punkt 4 a, 4 b, 4 c,  
 
att därefter fastställa dagordningen. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 2 a    19-068-606 
 
 
Ekonomisk rapport per december 2019  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga informationen till handlingarna, 
 
att punkten återkommer i mars med en utförligare rapport. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Rolf Särkimukka framför att redovisningen är i en ansträngd situation för att bli klar med 
bokslut för 2019. Vidare redogör controllern visuellt ett arbetsmaterial gällande nämndens ekonomiska 
läge för årsprognosen år 2019. Tendensen är att underskottet blir mindre och den förväntade avvikelsen 
uppgår till - 3,214 mnkr. Det är främst kostnader för personal som avviker och måltidsverksamheten 
avviker mer än förväntat. Vidtagna åtgärder 2019 som motsvarar tolv tjänster har haft effekt och väntas 
nå full effekt 2020.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har även beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-23 § 2 a som 
beslutade att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att till kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2020-02-06 ta fram underlag. 
 
Ärendet är även beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2020-01-23 § 2 som beslutade 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag till kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträden 2020-02-06 att förtydliga vad differensen mellan budget 2019 och 2020 är för något, och  
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  lägga informationen till handlingarna, 
 
att punkten återkommer i mars med en utförligare rapport. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 2 b    19-086-606 
 
 
Bokslut drift 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna, 
 
att punkten återkommer i mars med en utförligare rapport. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger samma arbetsmaterial som i § 2 a och en utförligare rapport med bokslut drift 2019 kommer 
att redovisas på kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i mars.  
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-23 § 2 b som beslutade att 
uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att ta fram underlag att presentera så snart som möjligt.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  lägga informationen till handlingarna, 
 
att punkten återkommer i mars med en utförligare rapport. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 2 c     19-068-606 
 
 
Bokslut investeringarna 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  lägga informationen till handlingarna, 
 
att punkten återkommer i mars med en utförligare rapport. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Rolf Särkimukka informerar att det är begärt tilläggs budgetering för Bullerbyns förskolekök 
och Luossavaaraskolans kök och dessa investeringar är överförda till 2020.  Vilande ligger 500 tkr 
vardera för investeringar till Luossavaaraskolans och Bergaskolans skolgårdar.  
 
För övrigt föreligger samma arbetsmaterial som i § 2 a och en utförligare rapport med bokslut 
investeringar 2019 kommer att redovisas på kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i mars.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är berett i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-23 § 2 c där arbetsutskottet 
beslutade att uppdra år kultur- och utbildningsförvaltningen att ta fram underlag att presentera så snart 
som möjligt.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att  lägga informationen till handlingarna, 
 
att punkten återkommer i mars med en utförligare rapport. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 3 a    19-800-942 
 
 
Driftbudget 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att inriktningsbeslutet ligger kvar och att kultur- och utbildningsförvaltningen tittar djupare på 

det,  
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att vidare utreda: Leasingdatorer spara 

700 tkr, Nattis i annan form eller med egen taxa spara 1000 tkr, Livsmedel be kostchef 
komma med förslag om spar på 1000 tkr, Lokaler spara 350 tkr i Svappavaara och se över 
om det finns det fler övertaliga lokaler, Behålla Snöflingan i annan form för att spara 500 
tkr 

 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nästa arbetsutskott 

med hur kultur- och utbildningsnämnden kan hitta resterande 4 mnkr, 
 
att ambitionen är att ta budget 2020-03-19 och ett färdigt förslag ska finnas till arbetsutskottet 

2020-03-05,  
 
att köpstoppet ligger kvar. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Överväganden inför internbudgetarbete KUN 2020” daterad 2020-01-09 för vilken 
Controller Rolf Särkimukka föredrar. I budgetförslaget (där inriktningsbeslut taget i kultur- och 
utbildningsnämnden 2019-12-12 § 149 och etableringsstödsmedel om 3 mnkr är inräknat) behöver 
nämnden fortfarande hitta cirka 8,5 mnkr för att nå budget i balans.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör och sammanfattar för de skrivelser som föreligger från 
verksamheterna som berörs av förslag till överväganden. 
 
För filialbiblioteken föreligger ”Konsekvenser av en eventuell nedläggning av Biblioteksfilialer” daterad 
2019-12-30 och ” Risk-och konsekvensanalys Biblioteksfilialer Vittangi, Svappavaara, Karesuando, 
daterad 2020-01-08. Enligt bibliotekschefens sammanfattning är det möjligt att ersätta respektive filial 
med bokbuss. Om så sker kommer dock inte någon besparing att göras då kostnaderna istället ökar för 
bokbussen. Vid eventuell indragning eller nedläggning av filialer som då skulle ersättas av bokbuss så får 
det stora konsekvenser för låntagare och bygden. 
 
För verksamhetsservice föreligger ”Överväganden budgetanpassningar av kultur- och 
utbildningsnämnden - Risk- och konsekvensutredning verksamhetsservice” daterad 2020-01-14. 
Verksamhetsservice servar 61 verksamheter och utför årligen cirka 350 uppdrag. Avvecklas tjänster från 
verksamhetsservice krävs externa konsulter för att utföra uppdragen.   
 
För Nattis föreligger ”Uppföljning nattis v. 36-v.47 2019” daterad 2019-01-10. 30 Ej lagstadgad 
verksamhet. 30 barn är inskrivna i verksamheten, 11 ensamstående och det finns några syskonbarn i 
gruppen. Det är i snitt cirka två barn/natt. Verksamheten kostar cirka 3 mnkr/ år. Kultur- och 
utbildningsförvaltningen ser över om denna verksamhet går att organiseras på annat sätt.  
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§ 3 a fortsättning 
 
 
För måltidsverksamheten föreligger ”Förslag besparingar skolmåltider och förskolemåltider” daterad 
2020-01-09. Om beslut om lägre ambitionsnivå livsmedel verkställs där lax byts mot torsk, ren byts mot 
nötkött skulle en besparing på 600 tkr vara möjlig. Att ta bort mjukbröd i förskola innebär besparing på 
150 tkr. Att ta bort mjölken i skolbespisningen skulle för skolan ge 350 tkr och för förskolan ge 100 tkr i 
besparing. Detta är möjligt utan att näringsriktigheten dras ned i måltiderna.  
 
För lokalöversyn Svappavaara föreligger ”Svappavaara skola - Lokalöversyn, flygel nedre plan” daterad 
2020-01-31.  En uppskattning utifrån kvadratmeter yta ger enligt ovan att lokalerna motsvarar 12 % av 
den totala ytan, vilket innebär en besparing på ca 360 tkr om förvaltningen får lämna ifrån sig ytan. 

 
För Snöflingans förskola och fritidshem föreligger ”Missiv för utredning Snöflingans förskola och 
fritidshem” daterad 2020-01-31.  Kiruna kommun måste ha ett fritidshem i Kuttainen så länge som 
Tulinkisuando friskola består. Rektor för Snöflingan rekommenderar nämnden att inte ta beslut om att 
omvandla Snöflingans förskola till ett familjedaghem så länge Tulinkisuando friskola har verksamhet. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämnden 2019-12-12 § 149 där nämnden beslutade att 
fatta ett inriktningsbeslut på överväganden, minskat barnantal förskolor, handläggare centralt kansli,  
två tjänster verksamhetsservice, en pensionsavgång annan pedagogisk omsorg, annan pedagogisk 
omsorg till förskola, Kontroll av förskoleavgifter mot Skatteverket, fem tjänster Resursteamet, centrala 
utvecklingsmedel, avveckla logoped, minska på en tjänst grundsärskola Karesuando, samverkan 
Enriset/fritids Soppero, en pensionsavgång Karesuando, för beslut vid kultur- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-06. Och att kultur- och utbildningsförvaltningen vidare 
utreder Snöflingans förskola inkl. fritidshem, högstadiet Soppero till Vittangi, 20 kronor avgift på 
pedagogisk lunch, plombera delar av landsbygdsskolor, biblioteksfilialer, ta bort mjölk till lunch i 
skolor och förskolor, ta bort lax och renkött ur menyerna på skolor och förskolor, minskad budget med 
2,5 % ht 2020 för enparallelliga skolor som blir tvåparallelliga (samordningsvinster skolstruktur), 
omsorg under kvällar, nätter och helger ”Nattis”, rektorsorganisationen, översyn av taxor 
förskola/fritids/nattis och att förvaltningen återkommer till kultur- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2020-01-23 med de aktuella utökade kostnaderna. Vidare beslutades också att kultur- 
och utbildningsförvaltningen utreder de aktuella utökade kostnaderna för språkcentrum, om 
Bokfestival ung kan inarbetas i kulturens driftbudget och leasing datorer kan hänskjutas till 2021, 
 
Ärendet är beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-23 § 3a som beslutade att 
uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 
2020-02-06 vidare utreda: alternativ till Snöflingan, avveckling av lokaler i Svappavaara och 
Regnbågen, annan form av omsorg på obekväm arbetstid tillsammans med rektorn, om 
integrationsmedel är medräknade i förslaget, om differensen mellan budgetarna 2019 och 2020 är 
löneökningar och utreda ytterligare överväganden motsvarande 4 mnkr.  
 
Ärendet har också beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott, 2020-01-23 § 3, gällande 
förslaget kring filialbiblioteken. Kulturutskottet beslutade att rapporten med tillhörande risk och 
konsekvensanalys föredras av bibliotekschefen vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 
2020-02-06. 
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§ 3 a fortsättning 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att vidare utreda: 

- Leasingdatorer spara 700 tkr, 
- Nattis i annan form eller med egen taxa spara 1000 tkr, 
- Livsmedel be kostchef komma med förslag om spar på 1000 tkr, 
- Lokaler spara 350 tkr i Svappavaara och se över om det finns det fler övertaliga lokaler, 
- Behålla Snöflingan i annan form för att spara 500 tkr 

 
att  inriktningsbeslutet ligger kvar och att kultur- och utbildningsförvaltningen tittar djupare på 

det, 
 
 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nästa arbetsutskott 

med hur kultur- och utbildningsnämnden kan hitta resterande 4 mnkr,  
 
att ambitionen är att ta budget 2020-03-19 och ett färdigt förslag ska finnas till arbetsutskottet 

2020-03-05,  
 
att köpstoppet ligger kvar. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 3 b    19-800-942 
 
 
Resursfördelning 2020 kommunala verksamheter 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att ärendet utgår.  
 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget underlag då budget för 2020 inte är antagen varför ärendet hänskjuts till kultur- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-19. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 4 a    19-800-942 
 
Bidrag till fristående huvudmän och Sameskolan: Resursfördelning fristående alternativ 
och Sameskolan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att punkten utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget underlag då budget för 2020 inte är antagen och resursfördelning till fristående 
huvudmän och Sameskolan bygger på den kommunala budget fördelningen, varför ärendet hänskjuts till 
kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-19. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att punkten utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 4 b    19-800-942 
 
 
Bidrag till fristående huvudmän och Sameskolan: Bidragsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att punkten utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget underlag då budget för 2020 inte är antagen och bidrag till fristående huvudmän och 
Sameskolan bygger på den kommunala budget fördelningen, varför ärendet hänskjuts till kultur- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-19. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att punkten utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 5 a    19-1002-609 
 
 
Förslag - Tilläggsbelopp fristående alternativ: Tulinkisuando friskoleförening 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att bevilja tilläggsbelopp på 24472 kr för behov enligt inkommen ansökan, att tilldelningen 

avser 2020-01-01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % av 
rapporterade behov.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp till Tulinkisuando friskola” daterad 2020-01-13.  
Tulikisuando friskola ansöker om tilläggsbelopp för elever i behov av extraordinära insatser vid 
Tulikisuando friskola 2020.  
 
Eleverna 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.  
 
Mot bakgrund av aktuella budgetprocesser och kommunens ekonomiska situation i övrigt, kan inte 
slutgiltigt beslut beträffande tilläggsbelopp till fristående huvudmän och Sameskolan för 2020 
presenteras per dagens datum. För att de fristående alternativen och Sameskolan ska säkra upp sin 
likviditet föreslår förvaltningen att delbidrag av tilläggsbelopp på 20 % av 85 % av konstaterade behov 
betalas ut i februari. Förslag till delbidrag av tilläggsbelopp beräknas från medellön för så kallad 
elevassistent inklusive PO per 2020 i kommunal verksamhet, samt konstaterade behov. 
 
 Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta  
att bevilja tilläggsbelopp på 24472 kr för behov enligt inkommen ansöka, att tilldelningen avser 2020-01-
01--2020-06-30 och att tilldelningen avser delbidrag för 2020, dvs 46 % av rapporterade behov.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-23 § 5 där arbets-
utskottet beslutade att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att presentera förslag vid 
kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-06.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 5 b     20-107-609 
 
 
Förslag - Beslut om tilläggsbelopp Vargen i Kiruna Ab 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att bevilja tilläggsbelopp på 244800 kr för vårterminen 2020 till Thoren Framtid Vargen i 

Kiruna, för behov enligt inkommen ansökan om modersmålsundervisning i finska och 
samiska och tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid 
Vargen till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, styrkt egen kostnad för 
begärt tilläggsbelopp.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Beslut om tilläggsbelopp Varen i Kiruna” daterad 2020-01-31. Thoren Framtid 
Vargen inkom 2020-01-27 med ansökningar om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i finska och 
samiska vid Thoren Framtid Vargen. Ansökningar 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 utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 244800 kr för vt 2020 till Thoren Framtid Vargen i Kiruna, för behov enligt 
inkommen ansökan om modersmålsundervisning i finska och samiska.  
 
att tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utbetalas efter att Thoren Framtid Vargen till Kiruna 
kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, styrkt egen kostnad för begärt tilläggsbelopp.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-02-06  15 av 37 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 5 c     19-874-609 
 
 
Förslag - Beslut om tilläggsbelopp Vargen i Kiruna Ab 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att bevilja tilläggsbelopp på 85600 kr för höstterminen 2019 till Vargen i Kiruna AB för behov 

enligt beviljad ansökan om modersmålsundervisning i samiska.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Beslut om utbetalning tilläggsbelopp modersmålsundervisning” daterad 2020-01-
31. Vargen i Kiruna inkom 2019-11-04 med ansökningar om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 
samiska vid Vargen i Kiruna. Ansökningar 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 utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta  
 
att bevilja tilläggsbelopp på 85600 kr för höstterminen 2019 till Vargen i Kiruna AB för behov enligt 
beviljad ansökan om modersmålsundervisning i samiska.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 6    20-066-606 
 
 
Förslag - Revidering av nämndens investeringsbudget för 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att 100 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola till skötbord Jökelns förskola.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag till omföring av investeringsmedel från Anpassning av för- och grundskola” 
daterad 2020-01-28. Jökelns förskola flyttar tillbaka från Bolagsskolan till Jökelns nyrenoverade 
förskole-lokaler. I och med flytten tillbaka föreslås att två skötbord lämnas kvar i reservlokalerna på 
Bolagsskolan och att två nya skötbord köps in och installeras i Jökelns nyrenoverade förskolelokaler. 

 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att 100 tkr omfördelas från Anpassning av för- och 
grundskola till skötbord Jökelns förskola.  
 
Kvarvarande icke utfördelad investeringsbudget för anpassning av för- och grundskolor år 2020 uppgår 
till 2 175 tkr efter föreliggande förslag till beslut. 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-23 § 6 där 
arbetsutskottet beslutade att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att ta fram underlag till 
kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-06.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 7    19-803-600 
 
 
Förslag - Likvärdig skola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till planer för statsbidraget Likvärdig 

skola 2020 om utökning elevhälsan, digitalisering, samordnare/utvecklare, 
lågstadiesatsningen ht 2020, ”Högstadiesatsningen” 2020. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson föredrar med bildspel om förslag till statsbidrag Likvärdig skola. 
Föreligger skrivelse ”Stadsbidrag Likvärdig skola 2020”, daterad 2020-01-31, med tillhörande åtta 
bilagor.  
 
Kiruna kommun har tilldelats en ram om 10 215 334 kr från statsbidraget Likvärdig skola 2020. Det 
bidrag som kommunen väljer att ansöka om och blir beviljad ska användas för insatser under perioden 
2020-01-01 till 2020-12-31. Statsbidraget ska finansiera utökade eller nya insatser för att stärka 
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen som huvudmannen har valt utifrån en analys av lokala 
förutsättningar och behov. Insatserna ska tydligt gå att koppla till förskoleklass eller grundskolans 
verksamhet. Planerade insatser ska utgå från nulägesanalyser om utvecklingsbehov i verksamheten.  
 
Planerade insatser i korthet  
Utökning elevhälsan Insatsen påbörjades under 2019 då rekrytering av följande kompetenser 
genomfördes och från och med januari 202o har samtliga tjänster tillsatts och personalen har påbörjat 
sina anställningar. 2,0 skolsköterska, 1,0 skolpsykolog, 6,0 skolkurator, placerade i skolorna.  
 
Digitalisering, utökning av 1,0 utvecklare digitalisering i skolan. Insatsen påbörjades under 2019 då 
rekrytering till tjänsten genomfördes. Personalen har påbörjat sin tjänst i januari 2020.  
 
Samordnare/utvecklare, utökning av 1,0 tjänst samordnare/utvecklare med inriktning statsbidrag för 
skolutveckling samt extraordinära insatser. Insatsen påbörjades under 2019 då rekrytering till tjänsten 
genomfördes. Personalen har påbörjat sin tjänst i januari 2020.  
 
Lågstadiesatsningen ht 2020, Fortsättning av tidigare insats sedan 2015, detta statsbidrag upphör efter 
vårterminen 2020 och blir en del av statsbidraget Likvärdigskola.  
 
”Högstadiesatsningen” 2020, Ny utvecklingsinsats med det lokala arbetsnamnet ”Högstadiesatsningen”. 
Inriktning och utvecklingsprojektet, som planeras genomföras i huvudsak under höstterminen 2020, är 
utveckling av nya typer av tjänster på högstadiet med syfte att öka elevernas upplevelse av trygghet i 
skolan samt öka lärarnas utrymme för arbete med uppgifter kopplade till undervisning.  
 
Summa rekvirerade medel 2020: 10 215 334 kr 
 
Kultur och utbildningsförvaltningen föreslår att kultur- och utbildningsnämnden beslutar anta 
förvaltningsförslag till planer för statsbidraget Likvärdig skola 2020. 
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§ 7 fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-23 § 7 där 
arbetsutskottet beslutade att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 8 a     20-057-600 
 
 
Projektbidrag - Rapport - Sammanställning Projektbidrag kultur 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Sammanställning Projektbidrag Kultur 2020” daterad 2020-01-21 för vilken 
Kulturchef Conny Persson föredrar. 
 
För projektbidrag 2019 utbetalades 266 500 kr av det 300 000 kr som var budgeterade.  
 
Budget för 2020 är inte antagen, men kultursekreteraren arbetar utifrån att det budgeteras 300 000 kr, 
likt föregående år. Beviljade projektbidrag 2020 på delegation av kulturchefen, är 12 000 kr till 
föreningen Ordanvind; Poetry Slam 2020 och 12 000 kr till Vittangi Hembygdsförening/Vittangi PRO; 
Kulturarrarrangemang ”Munfado”.  
 
Under handläggning finns ansökningar från KIN (Konstnärer i Norrbotten) för Konstrundan och Älvsby 
Folkhögskola gällande Kulturläger för ungdomar. 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är berett i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2020-01-23 § 51 som beslutade att 
lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
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. 
_______   
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§ 8 b     20-048-670 
 
 
Förslag - Kulturläger för ungdomar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att avslå projektansökan då den inte uppfyller kriterierna för projektbidrag  
 
att bevilja stöd om 1000 kr/deltagare upp till 5000 kr till arrangemanget från kostnadsställe 

300200 med motiveringen att det anses vara ett viktigt arrangemang som möjliggör kultur 
för unga i Kiruna kommun. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande ” Ansökan om projektbidrag till Kulturläger för ungdomar” daterad 2020-01-21 för 
vilken kulturchef Conny Persson redogör.  
 
Älvsby Folkhögskola ansöker om 1 000kr/ deltagare i projektstöd till produktion ”Kulturläger för 
ungdomar”-med tre olika inriktningar; dans, teater och konst riktade till ungdomar 13-17 år.  
Älvsby Folkhögskola vill bidra till en plattform som stärker kulturen för unga i Norrbotten och skapa 
förutsättningar för barn och unga att utvecklas. Lägren ska ge kulturintresserade unga en chans att få ta 
del av organiserad kunskapsinhämtning samt ett unikt tillfälle att få utvecklas med hjälp av meriterade 
professionella kulturutövare i sitt hemlän.  
 
Älvsbyn Folkhögskola beviljades år 2019 projekt medel 1000kr/deltagare, till ett maxbelopp av 5 000kr. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är berett i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2020-01-23 § som föreslår för kultur- 
och utbildningsnämnden besluta att avslå projektansökan då den inte uppfyller kriterierna för 
projektbidrag och föreslå kultur- och utbildningsnämnden bevilja stöd om 1000 kr/deltagare upp till 
5000 kr till arrangemanget från kostnadsställe 300200 med motiveringen att det anses vara ett viktigt 
arrangemang som möjliggör kultur för unga i Kiruna kommun. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kulturutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 8 c     19-928-671 
 
 
Förslag - Konstrundan 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja 5000 kr om någon konstnär i Kiruna kommun deltar. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande ”Ansökan om projektbidrag till Konstrundan 2020” daterad 2020-01-21. Konstnärer 
i Norrbotten ansöker om projektstöd om 5000 kr för att arrangera ”Konstrundan”. Arrangemanget 
planeras genomföras 30-31 maj 2020 i Kiruna, Boden, Gällivare, Kalix, Luleå och Piteå. Med 
Konstrundan önskar arrangörerna skapa ett unikt tillfälle för allmänheten att på ett spontant och 
opretentiöst sätt ta del av länets konst och att möta och samtala med länets konstnärer i deras 
arbetsmiljö. Arrangörerna vill även visa på den norrbottniska konstens bredd och öka intresset för 
konsten och den konstnärliga arbetsprocessen hos alla; barn och unga, vuxna, invandrare, asylsökande, 
med flera.  
 
Konstnärer i Norrbotten tilldelades under 2019 ett bidrag om 5 000kr under förutsättning att minst en 
konstnär deltar i arrangemanget från Kiruna kommun. Under 2019 deltog ingen från Kiruna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är berett i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2020-01-23 § 5 c där kulturutskottet 
för kultur- och utbildningsnämnden besluta att bevilja 5000 kr om någon konstnär i Kiruna kommun 
deltar. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kulturutskottets förslag.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 9    20-230-600 
 
 
Förslag - Verksamhetsberättelse 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att anta verksamhetsberättelsen och att komplettera med den ekonomiska berättelsen när den 

är färdig. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Verksamhetsberättelse 2019, Kultur- och utbildningsnämnden” utan budget delen, daterad 
2020-02-04 för vilken förvaltningschef Eva Lönnelid föredrar enligt följande,   
 
– Förvaltningschef Simon Lind slutar sista februari. Ny förvaltningschef Eva Lönnelid rekryteras och 
tillträder 190522.  
– Nämnden fattar under våren beslut för en budget i balans.  
– Den stora utbildningsinsatsen ”Nyanländas lärande”, vilken är finansierad av Skolverket, fortsätter och 
utökas med ytterligare utbildningsinsatser.  
– Språkcentrum omorganiserar. Förberedelseklasserna har avvecklats och en mottagningsenhet har 
upprättas enligt nämndbeslut 2019-06-13.  
– Inom statsbidraget Likvärdig skola har psykologer, kuratorer, skolsköterskor samt handläggare 
anställts.  
– Process ”Skola tillsammans” påbörjades under våren. Förutom en ny skolstruktur finns ytterligare åtta 
delprocesser inkluderade i arbetet.  
– Efter Skolinspektionens tillsyn höstterminen 2018 har verksamheter och förvaltning arbetat med 
angivna förelägganden utifrån inspektionens beslut under 2019.  
 
Kulturen arbetar med att  
– Tydliggöra regelverken kring aktuella bidrag,  
– Ta fram en plan för flytt av utomhuskonstverk har inletts.  
– På uppdrag av nämnden intensifieras arbetet med att hitta samverkansmöjligheter mellan skol- och 
folkbibliotek samt mellan kultur- och grundskola.  
– Folkbiblioteket har, med hjälp av en konsult, arbetat med det nya bibliotekets fysiska miljö och funktion. 
 
Utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse i för- och grundskola 
Till grund för prioriterade utvecklingsinsatser i grund- och förskolan under 2019 ligger de behov som 
framkommit i nämndens systematiska kvalitetsarbete och som låg till grund för den 
kompetensutvecklingsplan för de pedagogiska verksamheterna som nämnden fastställt för perioden 
2017-2020. De övergripande områdena i denna kompetensutvecklingsplan är systematiskt 
kvalitetsarbete (SKA), formativbedömning, värdegrund och förhållningssätt, integration, elevhälsa samt 
informations och kommunikationsteknik (IKT). Inriktningsarbetet i utvecklingsinsatserna är 
barnens/elevernas rätt till förskola och skola på lika villkor, systematisk uppföljning av verksamheterna 
samt rätt kompetens och utbildning hos personal för att kunna utföra sitt uppdrag. 
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§ 9 fortsättning  
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-23 § 8 där  
arbetsutskottet beslutade att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att till kultur- och  
utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-06 ta fram ett förslag på verksamhetsberättelse 2019. 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta verksamhetsberättelsen och,  
 
att komplettera med den ekonomiska berättelsen när den är färdig. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 10    20-063-640 
 
 
Rapport - Verksamhetsberättelse Biblioteket 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”verksamhetsberättelse Kiruna stadsbibliotek 2019” daterad 2020-01-15 för vilken 
bibliotekschef Carina Bergsten föredrar.  
 
Kiruna Kommuns biblioteksverksamhet består av ett huvudbibliotek i centrala Kiruna, tre stycken filialer 
i Svappavaara, Vittangi och Karesuando samt en Bokbuss. Biblioteksverksamheten är en bas för kunskap 
och information, kulturell stimulans, läsupplevelse för kommuninvånarna oavsett ålder, utbildningsnivå 
och var man än är bosatt i kommunen. Särskilt viktigt är att nå barn och ungdomar och rikta 
verksamheten till socialt utsatta grupper. Verksamheten är lagstyrd och lyder under Bibliotekslagen 
(2013:801) och har ett uppdrag som Folkbibliotek.  
 
Verksamheten har ett brett programutbud och är ansvarig för Bokfestvalen UNG samt Bokmässan under 
Bokfestival veckan. Verksamheten har en stabil utlåningsstatistik av fysiska böcker samt ökar utlån av e-
böcker. Verksamheten kommer under 2020 att förbereda flytt till nya lokaler i Kulturhuset. En 
inredningsritning är framtagen under 2019 och verksamheten har fått beviljat tre miljoner till 
komplettering av inredning. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2020-01-23 § 12 beslutade kulturutskottet att 
ärendet föredras vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-06. 
 
 
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. 
_______   
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§ 11    19‐448‐601 
 
 
Förslag - Skola tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att hänskjuta beslut till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-19 och 

kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att jobba vidare med förslaget, jobba 
mer med genomförandeplan och jobba mer med förankringen av processen. Dessa uppdrag 
ska delredovisas vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-05. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Inriktningsbeslut för Skola tillsammans skolstruktur, fattades i kultur- och utbildningsnämnden 2019-
12-12 § 161, enligt följande:  
 
Högalidskolan 4-6, 2 paralleller, 7-9, 6 paralleller 24 klassrum 
Triangelskolan 4-6, 4 paralleller 12 klassrum  
Bergaskolan F-3, 3 paralleller 12 klassrum+ fritids Flytt fsk  
Luossavaaraskolan F-3, 2 paralleller 10 klassrum+ fritids  
Jukkasjärviskolan F-3, 1 parallell  
Tuollavaaraskolan F-3, 1 paralleller 10 klassrum  
Nya Raketskolan F-9, oförändrat + fritids  
 
Elevströmmar Skola tillsammans för förslag 3  
Jukkasjärviskolan: åk 4,5,6 till Triangelskolan  
Tuollavaaraskolan: åk 4,5,6 till Triangelskolan  
Triangelskolan: åk F, 1,2,3 till Bergaskolan  
Triangelskolan: åk 7,8,9 till Högalidskolan  
Bergaskolan: åk 4,5,6 till Triangelskolan. Förskolan Backen till Bolagsskolan (3 avd)  
Högalidskolan: åk f, 1,2,3 till Luossa- och Bergaskolan  
Luossavaaraskolan: åk 4,5,6 till Högalidskolan 
 
En remissrunda genomfördes och kultur- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkommande 
synpunkter. Förvaltningen har även fått in samtliga risk- och konsekvensanalyser från berörda 
verksamheter.  
 
Biträdande förvaltningschef Conny Persson sammanfattar för remissrunda två för Skola tillsammans.  
Av de inkomna handlingarna kan följande synpunkter från vårdnadshavare utläsas: Det fungerar bra 
som det är nu. Mitt barn får lång skolväg. Syskon kan hamna på olika skolor. Skolvägen är ej trafiksäker. 
Det kan bli många skolbyten för enskilda elever. Lärare kommer att sluta. Långa skoldagar för vissa 
elevgrupper. Svårt att förstå argumenten för förändringen. Tidsförhållanden är för korta. Efterfrågar 
tydligare information var den enskilda eleven och läraren ska hamna. Vänta ett år med genomförandet.  
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§ 11 fortsättning 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid redogör för sammanfattningen av rektorernas och skyddsombudens 
synpunkter.  
 
Fördelar rektorerna: 
Skolstrukturen kan ge en mer likvärdig skola samt öka kvalitén på undervisning och därmed höja elevers 
resultat. 
Att ansvara för färre stadier vilket ger möjlighet att ha en samlad kompetens och kan minska 
komplexiteten för rektorsuppdraget.  
Vid en förändrad rektorsorganisation finns det möjligheter att se över arbetsfördelning. 
Finns möjlighet att sprida lärarnas behörigheter bland skolorna.  
Centrala resurser är lättare att rikta och nyttja effektivt. 
Skolstrukturen stämmer överens med den rådande lärarutbildningar som riktar sig antingen till låg- 
mellan- eller högstadiet. 
Fler paralleller kan ge starkare arbetslag, samlad kompetens, större möjlighet till samverkan.  
Möjlighet att se över vilka kompetenser som behövs i verksamheten och skapa samsyn kring 
arbetsrutiner som kan leda till utveckling. Synen på uppdraget kan bli mer enhetligt 
Ny skolstruktur innebär att nya kulturer skapas, där medarbetare kan ta med positiva erfarenheter som 
framgångsfaktorer. 
Ger möjlighet att öka kollegialt lärande. 
 
Risker rektorerna: 
Tidsförhållandet mellan beslut och genomförande är för kort, främst vad avser ombyggnationer. För kort 
tidsförhållande leder till stress och oro, vilket kan resultera i tapp på kompetens.  
Brist när adekvata underlag (för timplan, elevantal etc.) saknas vilket försvårar möjligheter att kunna 
samordna personal, lokaler, transport, schemaläggning mm. 
Initial risk för högre personalomsättning bland rektorer och övrig personal. 
Pågående utvecklingsarbete stannar av initialt under genomförandet av ny skolstruktur. 
Initialt kommer arbetstiden att öka för rektorer. 
Ökad arbetsbelastning för stödfunktioner. 
Samlade årskurser på en skola kan innebära att en viss typ av utmanande elevfrågor ökar. 
Bristen av adekvata underlag samt kännedom om den nya organisationen minskar rektorers egen 
kontroll och handlingsutrymme. 
Svårigheter att arbeta med förändringsarbete då förutsättningarna förändrats sent i processen dvs ingen 
ny grundskola, ingen processledare vilket leder till lägre delaktighet. 
 
Åtgärder rektorerna: 
Att beslut tas nu men att genomförandet senareläggs (ex ht 2021). 
Att tillsätta en projektledare/projektgrupp som tar fram adekvata underlag och kan samordna 
personalbemanning, lokaler, transport, schemaläggning mm. 
Tillsätt rektor till Nya Raketskolan 4-5 och grundsärskolan. 
Jämför chefers förutsättningar inom kommunen för att kunna vidta åtgärder i syfte att uppnå likvärdiga 
förutsättningar. 
Ta ett omtag av Skola tillsammans, vad är visionen och målbilden. 
Befogenheter och resurser Uppdatera gränsdragningslistor gentemot stödfunktioner, KBAB. 
Att en tydlig kommunikationsplan utarbetas kring förändringarna och delges i linjeorganisationen. 
Kartläggning av rektorers organisatoriska förutsättningar med efterföljande åtgärder utifrån kommande 
skolstruktur. 
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§ 11 fortsättning 
 
Fördelar skyddsombud: 
Fler paralleller kan ge starkare arbetslag, samlad kompetens, större möjlighet till samverkan. 
Fler paralleller kan underlätta kollegialt lärande, organisationsutveckling samt ge en mer likvärdig skola.  
Samlad kompetens ger stöd till outbildade.  
Skolstrukturen stämmer med rådande lärarutbildningar som riktar sig antingen till låg- mellan- eller 
högstadiet.  Nya konstellationer kan leda till positiv utveckling. 
Kan öka möjlighet att samplanera, samrätta och fördela arbetet.  
Bättre möjlighet för rektor att leda en samlad organisation   
Fler paralleller kan öka handlingsutrymmet. Samlad kompetens bör ge en högre kvalitet och bättre 
resultat.   
Ny skolstruktur innebär att nya kulturer skapas där medarbetare kan ta med positiva erfarenheter. 
Strukturen ger möjlighet för arbetslag och ämneslag att arbeta mer samordnat. 
Strukturen ger möjlighet att anpassa den fysiska miljön (inne som ute) efter elevernas åldrar.   
Elever får fler sociala relationer med elever i samma ålder kan bidra positivt till elevers arbetsmiljö. 
 
Risker skyddsombud: 
Välfungerande arbetslag slås sönder. Legitimerade lärare kan välja andra alternativa sysselsättningar. 
Stora arbetslag kan ge sämre samverkan. 
Om grundskolorna Tuolla, Jukkas blir enparallelliga F-3 kan det innebära att de blir mer sårbara, t.ex vid 
sjukdom.  
Svårt att behålla och rekrytera ämneslärare. Redan höga sjuktal riskerar att bli ännu högre.   
Nya rutiner tar tid att arbeta in. Högre arbetsbelastning vid flytt och ombyggnation. 
Ny organisation på skolan kan innebära att antalet möten ökar vilket kan påverka arbetsbelastningen. 
Arbetsbelastningen kan öka om lärare ofta täcker upp för kollegor. 
Nya rutiner och arbetssätt kan initialt öka arbetsbelastningen och skapa oro på skolorna. 
Förberedelser och byte av arbetsplats/skola påverkar arbetsbelastning för alla funktioner inom skolan 
initialt. 
Ökad arbetsbelastning vid minskad behörighet kan leda till ökad stress då behöriga lärare ska handleda 
obehöriga lärare och bedöma elever.   
Kan bli ökad arbetsbelastning på t ex 4-9 lärare som förväntas planera och genomföra undervisning mot 
kunskapskraven i år 6 och år 9. 
Ny skolstruktur kan innebära stora arbetslag som kan innebära att samverkan sker med fler, vilket 
kräver tid och arbete för att få det att fungera. Detta kan påverka undervisningen negativt.   
Att skapa nya kulturer tar tid och kan leda till konflikter under en period.  
Geografiskt glapp mellan stadierna kan medföra att det blir svårt att kommunicera med lärare inom de 
övriga stadierna.  
Den röda tråden i undervisningen går förlorad om stadierna är på olika enheter   
Trafiksituationerna utanför skolorna kommer att försämras.   
Förflyttningar under skoltid av elever pga lokalbrist kommer att kräva mer personal. Ökad kostnad. 
Längre och en mindre säker skolväg för de yngre eleverna. Vårdnadshavares ökade transporter går stick i 
stäv med kommunens miljöpolicy och övriga världens intentioner att minska koldioxidutsläpp 
Risk att vissa lokaler och utemiljöer inte är anpassade till ny verksamhet. 
Kan bli ökade vistelsetider för elever pga av geografisk placering av skolan.  
Elever och särskilt elever med NPF kan få svårt med att flera verksamheter sker i samma lokaler. 
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§ 11 fortsättning 
 
 
Åtgärder skyddsombud: 
Skapa en organisation som tar hänsyn till medarbetarnas och verksamhetens förutsättningar.   
Samverka mellan skolor. Se över kompetenser. Se över resursfördelningssystemet för små enheter.  
Skapa en organisation och arbetslag som är anpassade till skolstrukturen. 
Tydlig kommunikation och samverkan. 
Ta fram en logistikplan för flytten. 
Ta hänsyn till samtliga funktioner vid risk- och konsekvensanalys på lokal nivå (per verksamhet). Samt ta 
tidigare utredning om skolassistenter i beaktning. 
Se över organisation och kommunikation mellan olika stadier och årskurser. Kvalitetssäkra 
överlämningar. 
Se över behov av och genomför ändamålsenliga ombyggnationer med en tidsplan inför skolstart ht 20  
 
 
Hantering av ärendet  
 
Ärendet har beretts av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-23 § 9 som beslutade att  
uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att arbeta vidare med inriktningsbeslutet och eventuella  
justeringar, samt arbeta vidare med risk- och konsekvensanalyserna, samt att presentera en  
kommunikationsplan. 
 
Lärarförbundet Yrkande vid MBL inför nämnd 2020-02-03 § 8 att kultur- och utbildningsförvaltningen 
redovisar inkomna remissvar omgång två.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att hänskjuta beslut till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-19,  
 
att  ge tre uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen som ska delredovisas vid kultur- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-05  
- jobba vidare med förslaget 
- jobba mer med genomförandeplan 
-jobba mer med förankringen av processen. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 12    19-948-670 
   
 
Förslag - Överlämnande av uppdrag - Borg Mesch idrottsmedalj 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att överföra process samt beslut om Borg Mesch-stipendiet och idrottsmedalj till 

kommunstyrelsens fritidsutskott. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Överföring av Borg Mesch-stipendiet” daterad 2020-01-20. I och med 
omorganisation av fritids- och kulturförvaltningen 2015 blev alla dåvarande stipendier och utmärkelser 
överförda till den nya kultur- och utbildningsförvaltningen. Borg Mesch idrottsmedalj med tillhörande 
stipendiet bedöms nu ha sin naturliga hemvist hos det 2019 inrättade fritidsutskottet under 
kommunstyrelsen. Därför föreslås stipendiet samt medalj med process och nuvarande kriterier att 
överföras till nämnda utskott.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att överföra 
process samt beslut om Borg Mesch-stipendiet och idrottsmedalj till kommunstyrelsens fritidsutskott. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2020-01-23 § 13 där 
kulturutskottet föreslår kultur- utbildningsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag. 
  
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kulturutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 13    20-047-622 
 
 
Riktlinjer för inackordering 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag gällande riktlinjer för inackordering. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
I och med Kiruna kommuns stora yta så finns ibland behov av att betala ut inackorderingsbidrag istället 
för skolskjuts och av den anledningen behövs klara och tydliga riktlinjer att referera till. Idag betalas det 
ut bidrag men det finns inga klara riktlinjer för det och tydlighet behövs för att alla ansökningar ska 
behandlas lika.  
 
Föreligger förslag till ”Riktlinje för inackordering” upprättad 2020-01-13. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-23  § 10 som  
beslutade att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt kultur- och utbildnings- 
förvaltningens förslag. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag gällande riktlinjer för inackordering. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 14    20-067-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar enligt följande 
 
De tillsvidareanställda verksamhets- och skolassistenter kommer att erbjudas kompetensutveckling i 
form av en grundläggande barnskötarutbildning. Kiruna kommun har tilldelats 15 platser och 
utbildningen kommer att ske på distans och med några fysiska träffar. Detta är första utbildningen i en 
satsning på personalen som arbetar med dessa tjänster.  
 
 
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. 
_______  
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§ 15    20-056-600 
 
 
Kulturchefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande: 
 
Gällande arbetet med Kulturhuset: just nu finns inget beslut men det pratas om att inte flytta ner 
verksamheterna för ungdomens hus och biblioteket under 2021, då det kommer att vara en 
byggarbetsplats runtomkring kulturhuset fram till 2022. Det finns risk att närheten till funktionerna går 
förlorad och övriga verksamheter och handel kommer att vara kvar i centrum fram till 2022. Men 
kulturhuset beräknas vara klart första kvartalet 2021 och planen är ändå att öppna delar av huset för 
verksamhet som kongress, konferens och scenerna.  
 
Förskole-kön kommer att redovisas i mars. 

 
Projektansökan gällande projektet Mean ääni, där projektledarna Viktor Krutrök och Jonas Pietikäinen 
ansöker om medel från Allmänna arvsfonden men önskar en avsiktsförklaring från berörda kommuner i 
Tornedalen där projektet ska äga rum. Denna avsiktsförklaring vill de ha med i projektansökan till 
Allmänna arvsfonden för att visa kommunernas välvilja och tilltro till projekt. Inget finansiellt åtagande 
åligger kommunen utan projektet ska efter genomförandet kunna leva vidare och kan vara berättigad att 
ansöka om befintliga bidrag för föreningar.  
 
 
Yrkanden 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. 
_______   
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§ 16    20-058-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förteckning över inkomna handlingar 2019-11-23 - 2020-01-15, daterad 2020-01-15. 
 
 
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. 
_______   
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§ 17    20-059-600 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förteckning över delegationsbeslut 2019-11-23 - 2020-01-15, daterad 2020-01-15. 
 
 
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. 
_______   
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§ 18    20-068-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget att delge.  
 
 
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. 
_______   
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§ 19    20-094-600 
 
 
Kurser, konferenser, förrättningar m.m. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att arbetsutskottet deltar i SKUA utbildningen 2020-02-19,  
 
att ordförande och förvaltningschef deltar i länsträffen för Norrbottens kommuner.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund informerar enligt följande  
 
19 februari genomförs en halvdagsutbildning för nyanländas lärande i SKUA (språk och kunskaps 
utvecklande arbetsprojekt). Det är önskvärt att några från kultur- och utbildningsnämnden deltar.  
 
11-13 mars är det länsträff för Norrbottens kommuner med studiebesök på SKR (Statens kommuner och 
regioner) i Stockholm. Alla ordföringar i länet är inbjudna och Annica Henelund har för avsikt att delta. 
Förvaltningschef Eva Lönnelid kommer också att delta.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att arbetsutskottet deltar i SKUA utbildningen 2020-02-19, 
 
att ordförande och förvaltningschef deltar i länsträffen för Norrbottens kommuner.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 20    19-910-676 
 
 
Information - Hjalmar Lundbohmsstipendiet 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Utdelning av Hjalmar Lundbohmsstipendiet. Tilldelades pedagoger på Fjällets förskola med 
motiveringen:  
 
Pedagoger på Fjällets förskola arbetar utifrån en bestämd verksamhetsidé med frilufts- inriktning, vilken 
de genom åren har bevarat och arbetat med på ett mycket bra sätt. Kopplat till läroplanens mål bedrivs 
olika aktiviteter utomhus i en lustfylld miljö som pedagogerna skapat.  
 
En stipendiesumma om 10 000 kr tillfaller Fjällets förskola som firades på plats i kommunfullmäktige 
salen med blommor och tårta.  
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-23 § 16 att utse Fjällets förskola till 
2019 års Hjamar Lundbohmsstipendiat, att ordföranden tar fram text till motivering och att utdelning 
sker vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-06. 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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LEDAMÖTER

                              C, SJVP; Moch KD = majoritet. Ersättare:

C Annica Henelund Ledamot från C, SJVP, M och KD ersätts i första hand inom egen partibeteckning och

i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

C Rune Lans

                                

C Magnus Gustafsson

C Monica Sundberg

SJVP Bo Ek 

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

S Kenneth Nilsson Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,

 i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S Therese Olofsson

V Birgitta Henriksson Lindmark

SL Lars-Jonas Kemi 

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson

                  

C Peter Göransson

C Stanislav Kall 

SJVP Hanna Fredriksson

KD Ruth Thylin

FI Emma Taube

                                    

S Jan Sydberg 

                                    

S Jonas Stålnacke

S Barbro Olofsson

M Stefan Sydberg 

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen 
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