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Kultur- och utbildningsnämnden
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Plats och tid
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Beslutande

Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1.

Utses att justera

Hanna Fredriksson (SJVP), Emma Taube (FI)
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Övriga deltagande Förvaltningschef Simon Lindh
Biträdande förvaltningschef/kulturchef Conny Persson
Controller Rolf Särkimukka
Ekonom Marie Savela
Verksamhetsutvecklare Caroline Andersson § 11 a-c
Bibliotekschef Carina Bergsten § 14
Skolsköterska Anette Lundgren § 13
Skolsköterska Maria Malmgren Dorsch § 13
Handläggare/nämndsekreterare Sofia Lagerlöf Määttä
Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll

Sekreterare: _________________________
Jeanette Snöfjäll
Ordförande:__________________________________________________________
Annica Henelund (C) §§ 5-19
Justerande:___________________________________________________________
Hanna Fredriksson (SJVP)
Emma Taube (FI)
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Utdragsbestyrkande
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Kultur- och utbildningsnämnden

§5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14
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19-071-600

Dagordning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

punkterna 2b, 3a och 3b hänskjuts till nästa nämndsammanträde,

att

fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärendet
1 a) Ekonomisk rapport per december 2018
b) Bokslut drift 2018
c) Bokslut investeringar 2018
2 a) Internbudget 2019 - Driftramar och prioriterade åtgärder
b) Resursfördelning kommunala verksamheter
3 a) Bidrag till fristående huvudmän och Sameskolan - Resursfördelning fristående alternativ och
Sameskolan
b) Bidrag till fristående huvudmän och Sameskolan - Bidragsbeslut
4 Investeringsbudget kultur- och utbildningsnämnden 2019
5 Projektbidrag
6 Verksamhetsberättelse - Årsredovisning kultur- och utbildningsnämnden 2018
7 a) Måluppfyllelse ämne/åk 3, 6 och 9 höstterminen 2018
b) Resultat nationella prov 2018
c) Resultat/betyg åk 6 vårterminen 2018
d) Resultat extraordinära insatser
8 Rapport - Biblioteket
9 Uppföljning - Hälsosamtal åk 4 och 7, 2018
10 Förvaltningschefen informerar
11 Kulturchefen informerar
12 Delgivning av inkomna handlingar
13 Anmälan av delegationsbeslut
14 Delgivning av klagomål enligt skollagen
15 Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

punkterna 2b, 3a och 3b hänskjuts till nästa nämndsammanträde,

att

fastställa dagordningen.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds (C) yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14
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18-063-606

§6a
Ekonomisk rapport per december 2018

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

ärendet utgår.

Beskrivning av ärendet
Controller Rolf Särkimukka meddelar att arbetet med bokslut för 2018 pågår och att det bl.a. återstår att
utreda vad som gäller angående etableringsstöd. I och med detta kan ärendet inte behandlas vid dagens
sammanträde och utgår.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

ärendet utgår.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14
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§6b
Bokslut drift 2018
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

ärendet utgår.

Beskrivning av ärendet
Controller Rolf Särkimukka meddelar att arbetet med bokslut för 2018 pågår och att det bl.a. återstår att
utreda vad som gäller angående etableringsstöd. I och med detta kan ärendet inte behandlas vid dagens
sammanträde och utgår.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

ärendet utgår.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14
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18-086-606

§6c
Bokslut investeringar 2018

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således föreslå kommunfullmäktige
att

kvarvarande ej upparbetad budget för pågående investeringsprojekt överförs från år 2018
till år 2019; 20 970 tkr för riktade investeringsobjekt fastställda av kommunfullmäktige,
460 tkr för kulturens investeringsprojekt och 6 972 tkr för Anpassningar av för- och
grundskola,

att

omfördela 1 000 tkr från IV-10437 Fast Upprusta kök förskolor och skolor till projekt
IV-10804 Bullerbyns förskolekök-18 i enlighet med förslag i kultur- och utbildningsnämnden 2018-12-13, § 154 c,

att

tilläggsbudgetera investeringsmedel om 142 tkr för objekt projektering Jukkasjärvi skola1518 i enlighet med förslag i kultur- och utbildnings-nämnden 2018-12-13, § 154 c.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Bokslut investeringar 2018 med förslag till överföringar till 2019”,
daterad 2019-02-05, vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.
Kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget år 2018 inklusive överföringar från tidigare år
uppgår till 62 975 tkr:


Riktade investeringsobjekt fastställda av Kommunfullmäktige: 40 469 tkr



Kulturens investeringsprojekt: 5 700 tkr



Anpassningar av för- och grundskola: 16 806 tkr

Totalt har 35 procent (21 803 tkr) av kultur- och utbildningsnämndens beviljade investeringsmedel
upparbetats per den 31 december 2018.
Budgeten för kultur- och utbildningsnämndens investeringsprojekt som skall avslutas uppgår till 37 %
(23 199 tkr). Utfallet för projekt som skall avslutas uppgår till 14 498 tkr. 5 600 tkr avser IV-10232 Kun
Reducerade barngrupper och 2 000 tkr avser utemiljö för- och grundskolor. Dessa två projekt har inte
påbörjats och avslutas efter dialog med kommunledningen.
Kultur- och utbildningsnämnden 2018-12-13, § 154 c har föreslagit att kommunfullmäktige omfördelar
1 000 tkr från IV-10437 Fast Upprusta kök förskolor och skolor till projekt IV-10804 Bullerbyns
förskolekök-18.
Kultur- och utbildningsnämnden 2018-12-13, § 154 c har även föreslagit att kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar investeringsmedel om 142 tkr för objekt projektering Jukkasjärvi skola-15.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 6 c forts.
Budgeten 2018 för kultur- och utbildningsnämndens pågående investeringsprojekt uppgår till 39 776 tkr
och utfallet för dito uppgår till 12 950 tkr (33 %). Differensen 26 826 tkr samt överskott av Anpassningar
av för och grundskola 1 576 tkr (26 826 tkr + 1 576 tkr = 28 402 tkr) begärs att bli överförda till år 2018:


20 970 tkr för riktade investeringsobjekt fastställda av Kommunfullmäktige (tabell 2 i skrivelsen),



460 tkr för Kulturens investeringsprojekt (tabell 3 i skrivelsen) och



6 972 tkr för Anpassningar av för- och grundskola (tabell 4 och 5 i skrivelsen).

Budget för Anpassningar av för- och grundskola uppgår till 16 806 tkr och utfallet uppgår till 9 836 tkr
(59 %) per den 31 december 2018. Budgeten för de 40 anpassningsprojekt som skall avslutas uppgår till
10 200 tkr och utfallet uppgår till 8 626 tkr (85 %). De 40 anpassningsprojekten som skall avslutas
avviker således positivt med 1 576 tkr.
Förvaltningen föreslår att den positiva avvikelsen på 1 576 tkr överförs till år 2019 och återförs till
IV-10886 HP-10001 Ej fördelat mot IV. Förvaltningen föreslår även att 18 pågående projekt uppgående
till 5 396 tkr överförs till år 2019.
Således kommer nämndens budget för Anpassningar av för- och grundskola att uppgå till 1 576 tkr +
5 396 tkr = 6 972 tkr år 2019. Av dessa medel är 3 076 tkr uppbundna i 18 pågående projekt. 2 320 tkr
(Ej fördelat mot IV) + 1 576 tkr (överskott avslutade projekt) = 3 896 tkr är disponibelt för nämnden att
fördela år 2019 under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar att medlen förs över till år 2019.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta att föreslå fullmäktige
att

kvarvarande ej upparbetad budget för pågående investeringsprojekt överförs från år 2018
till år 2019; 20 970 tkr för riktade investeringsobjekt fastställda av kommunfullmäktige,
460 tkr för kulturens investeringsprojekt och 6 972 tkr för Anpassningar av för- och
grundskola,

att

omfördela 1 000 tkr från IV-10437 Fast Upprusta kök förskolor och skolor till projekt
IV-10804 Bullerbyns förskolekök-18 i enlighet med förslag i kultur- och utbildningsnämnden 2018-12-13, § 154 c,

att

tilläggsbudgetera investeringsmedel om 142 tkr för objekt projektering Jukkasjärvi skola1518 i enlighet med förslag i kultur- och utbildnings-nämnden 2018-12-13, § 154 c.

Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla föreliggande förslag.

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

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14
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18-887-606

Internbudget 2019 - Driftramar och prioriterade åtgärder
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

uppdra åt förvaltningen att säkerställa att nämnden erhåller etableringsstödsmedel i
utlovad omfattning,

att

inriktningen är att i årets driftbudget ändra beslutet från nämndssammanträdet 2018-12-13
§ 154 b rörande koefficienten för förskola och istället minska den med 0,01 % mot tidigare
beslutade 0,02 %,

att

uppdra åt förvaltningen att utreda kostnaderna för extraordinära stödåtgärder,

att

uppdra åt förvaltningen att utreda följande besparingsområden:
- Regnbågens förskola
- Resursteamet
- Framtida pensionsavgångar
- Verksamhetsservice,

att

uppdra åt förvaltningen att sammanställa ett underlag avseende ovanstående uppdrag till
kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21.

Beskrivning av ärendet
Controller Rolf Särkimukka föredrar i ärendet. Då den av fullmäktige tilldelade driftramen är mindre än
överväganden innebär det att besparingsåtgärder måste vidtas.
Överväganden driftram
Av fullmäktige tilldelad driftram
Differens

509 102 tkr
495 687 tkr
13 415 tkr

Annica Henelund (C) föreslår nämnden att inte ta driftbudgeten vid dagens sammanträde utan att
istället ta ett inriktningsbeslut. Detta för att kunna utreda besparingsåtgärderna innan beslut tas.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

uppdra åt förvaltningen att säkerställa att nämnden erhåller etableringsstödsmedel i
utlovad omfattning,

att

inriktningen är att i årets driftbudget ändra beslutet från nämndssammanträdet 2018-12-13
§ 154 b rörande koefficienten för förskola och istället minska den med 0,01 % mot tidigare
beslutade 0,02 %,

att

uppdra åt förvaltningen att utreda kostnaderna för extraordinära stödåtgärder,

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14
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§ 7 forts.
att

uppdra åt förvaltningen att utreda följande besparingsområden:
- Regnbågens förskola
- Resursteamet
- Framtida pensionsavgångar
- Verksamhetsservice,

att

uppdra åt förvaltningen att sammanställa ett underlag avseende ovanstående uppdrag till
kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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18-826-606

Investeringsbudget kultur- och utbildningsnämnden 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Controller Rolf Särkimukka informerar om kommunfullmäktiges beslut avseende nämndens
investeringsbudget. Rutinerna förändras innebärande att äskanden måste göras varje år, även för
tidigare äskanden enligt flerårsplan. Det enda av fullmäktige beviljade äskandet för 2019 är
1 mnkr till Luossavaaraskolans och Bergaskolans utemiljö.
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-31 § 4 som beslutade att
uppdra åt förvaltningen att utreda oklarheterna i innehållet i investeringsbudgeten.
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 (C) yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14
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§9
Projektbidrag
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

ärendet utgår.

Beskrivning av ärendet
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson meddelar att samtliga inkomna ansökningar om
projektbidrag sedan förra nämndsammanträdet hanterats på delegation då de understigit 15 tkr. Det är
endast ansökningar över 15 tkr eller av principiell karaktär som behandlas av nämnden. Ärendet utgår.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

ärendet utgår.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14
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19-113-600

Verksamhetsberättelse - Årsredovisning kultur- och utbildningsnämnden 2018
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

efter komplettering med ekonomi 2018, anta Verksamhetsberättelse 2018 och delge den till
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ”Verksamhetsberättelse 2018”, daterad 2019-01-08, vilken förvaltningschef Simon Lindh
redovisar. Verksamhetsberättelsen kommer att kompletteras med ekonomi 2018 innan den delges
kommunstyrelsen.
Verksamheter
Kultur- och utbildningsnämndens fackområde består av kultur- samt pedagogiska verksamheter. De
pedagogiska verksamheterna omfattar: pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, språkcentrum för grundskola, måltidsverksamhet för förskola, skola och äldreomsorg samt skolhälsovård och skolskjutsar. Kulturverksamheterna är mångfasetterade och bedrivs
dels genom egna verksamheter och dels genom nära samarbete med föreningslivet i Kiruna. De egna
verksamheterna omfattar: folkbiblioteken, kulturskolan, Ungdomens Hus, allmänkultur och fritidsgårdar. Den pedagogiska verksamheten syftar till att utveckla lärande och kunskap hos kommunens
yngsta medborgare och regleras genom nationella styrdokument.
Övergripande mål
Kultur- och utbildningsnämndens högst prioriterade mål för den pedagogiska verksamheten är att
åstadkomma skolutveckling, d.v.s. öka måluppfyllelsen av skolans nationella mål samt förbättra och
effektivisera verksamheternas förutsättningar, processer och resursnyttjande. Vidare skall kultur- och
utbildningsnämnden i samarbete med näringsliv, föreningsliv och organisationer vidareutveckla
kulturverksamheten och göra den tillgänglig.
Årets händelser
Struktur-/organisationsförändringar samt större händelser
Inför läsåret 2018/19 har för- och grundskolans enheter utmanats beträffande bemanning av behörig och
utbildad personal för utbildning och undervisning. I denna situation syftande till att tillgodose elevernas
rätt till utbildning har eleverna i år 6 vid Jukkasjärvi skola erbjudits utbildning vid Tuolluvaara skola.
Under 2018 har även Språkcentrums förskola för nyanlända avvecklats. Skolinspektionens regelbundna
tillsyn genomfördes under hösten 2018 och återkoppling avseende eventuella utvecklings- och
förbättringsbehov kommer att ske under våren 2019.
Kulturområdet
Från halvårsskiftet 2018 tillträdde en ny kultursekreterare, en ny kulturskolechef samt ny
nämndsekreterare/handläggare för kulturen. I samband med invigningen av stadshuset Kristallen
invigdes också Länskonstmuséum i norr med sin första utställning: ”Transitions”. I arbetet med det nya
kulturhuset har biblioteket och ungdomsverksamheten varit involverade i hittills genomförd process. För
detta objekt har också en konsulent rekryterats för att hålla i arbetet med den konstnärliga gestaltningen.
I juni månad fastställdes den konstnärliga gestaltning som ska knytas till Kristallen och erhålla placering
på stadshustorget. Förvaltningen är också delaktig i den konstnärliga gestaltning som planeras för den
nya simhallen.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10 forts.
Utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse i för- och grundskola
Till grund för prioriterade utvecklingsinsatser i grund- och förskolan under 2018 ligger de behov som
framkommit i nämndens systematiska kvalitetsarbete och som vidare 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. Under tidig vår har sex förste förskollärare
tillsatts i de kommunala förskolorna. De är fördelade med en per varje förskoleområde och inriktningen
för deras uppdrag är utveckling av digitaliseringen i förskolan. Sedan tidigare finns 23 förstelärare med
olika uppdrag i grundskolan/grundsärskolan samt en lektor i specialpedagogik vid Elevhälsan.
Exempel på kompetensutvecklingsinsatser under första halvåret 2018 är deltagande i Skolverkets
satsningar Lärarlyftet II, Läslyftet i förskolan samt Specialpedagogik för lärande i grundskolan. Under
våren startade också ett femårigt utvecklingsprojekt i samarbete med LTU och LKAB-akademi bestående
av processinriktad kompetensutveckling i ledarskap i barngruppen/klassrummet för förskollärare och
lärare samt forskning på vilken effekt kompetensutvecklingsinsatsen får i ett längre perspektiv. Under
hösten startade ett utvecklingsprojekt med Skolverket med inriktning på nyanländas lärande och insatser
för ökad måluppfyllelse för så väl nyanlända barn och lever som för alla barn och elever i kommunens
förskolor och skolor. Samarbetet med Skolverket och utvecklingsinsatser härvid kommer att pågå t.o.m.
2020.
Måluppfyllelse 2018

Grundskolan åk 9
*Andel elever
behöriga till
gymnasiets
nationella program
(%)
Andel elever som
uppnått kunskapskraven i alla ämnen
(%)

Kiruna
2018

Kiruna
2018
flickor

Kiruna
2018
pojkar

Riket
2018

Kiruna
2017

Kiruna
2016

Kiruna
2015

Kiruna
2014

79,0

70,4

86,4

84,4

83,9

86,8

82,9

81,2

69,5

62,0

76,0

75,6

73,1

78,2

78,5

76,3

213,0
209,8
215,8
219,5
223,4
223,3
207
Genomsnittligt
228,7
meritvärde
Statistik från Skolverkets databas.
* Avser lägsta nivån för behörighet, d.v.s. andel elever behöriga att studera på yrkesförberedande program.

Statistiken 2018 för årskurs 9 i Kiruna kommuns grundskolor visar att den elevgrupp som avslutade
grundskolan 2018 uppnått målen för grundskolan i betydligt lägre grad än tidigare elevgrupper. Tyvärr
var detta ingen överraskning då rektorerna för kommunens båda största skolor redan tidigare
uppmärksammat både förvaltningsledningen och nämnden om att det just för denna årskull varit extra
stora omständigheter av social karaktär främst bland gruppen flickor. Detta återspeglar sig också i
resultaten som på alla tre redovisade områden i tabellen som för flickor är betydligt lägre än tidigare år,
men också betydligt lägre än för gruppen pojkar i Kiruna samt för riket som helhet.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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§ 10 forts.
Gruppen pojkar i Kiruna kommuns skolor 2018 hade en något högre måluppfyllelse än riket som helhet,
både vad gäller andel behöriga till gymnasiets nationella program och andel elever som nått målen i alla
ämnen. Däremot var det genomsnittliga meritvärdet ca 13 poäng lägre än för riket som helhet.
Ekonomi 2018

Verksamhetsberättelsen kompletteras med ekonomin innan den delges kommunstyrelsen.
Framtid
Välfärden utmanas! Läget inför 2019/20 bedöms i huvudsak vara oförändrad jämfört hittills erfarna
omständigheter. Samhällsutvecklingen de senaste åren med bl. a. ökade folkrörelser i omvärlden,
reformer inom det nationella skolväsendet och generationsskiften på arbetsmarknaden, men även lokal
samhälls- och näringslivsutveckling bedöms fortsatt innebära ökade krav på samhället – och den
offentliga sektorn i synnerhet! Elevantalet har sedan föregående år ökat och bedöms så göra de närmaste
åren. Situationen utmanar fortsatt i närtid primärt avseende tillgången på utbildad arbetskraft och
aktuella ekonomiska förutsättningar och har under 2018 inte förbättrats jämfört med föregående år.
Antalet obehörig personal kan komma att öka under 2019 och vissa vakanser förekomma i
organisationen. För att möta aktuella och kommande utmaningar bedöms arbetet framöver, under
2019/20 fortsatt behöva fokusera på rekrytering och bemanning, resursfördelning, kompetensutveckling
samt organisation, strukturer och arbetssätt inom såväl för- som grundskola och relaterade
verksamheter.
Kulturen utvecklas!
Det återstår ett stort arbete med att organisera kommunens konstsamling, vilken ska placeras i det nya
konstarkivet i Kristallen när detta anpassats efter Länskonstmuséets behov. De byggnadsdetaljer och
artefakter som tillvaratas i samband med rivning av gamla stadshuset och andra byggnader ska
omhändertas och förvaras. Detta arbete sker i nära samarbete med kommunantikvarien. Arbetet med
konstnärlig gestaltning i nya byggnader fortsätter med bl. a. ny Räddningstjänst, kulturhus, simhall och
så småningom Kunskapsnoden. Förvaltningen kommer också att börja se över flytt av fristående konst
utomhus med start vid entrérondellen vid väg E10.
Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2019-01-31 § 5 föreslår nämnden besluta
att

anta verksamhetsberättelsen 2018 och delge denna till kommunstyrelsen.

Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

efter komplettering med ekonomi 2018, anta Verksamhetsberättelse 2018 och delge den till
kommunstyrelsen.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
14 av 29

19-109-600

§ 11 a

Måluppfyllelse ämne/åk 3, 6 och 9 höstterminen 2018
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger rapport ”Redovisning måluppfyllelse i Kiruna kommuns grundskolor årskurs 3, 6 och 9 samt
grundsärskolan höstterminen 2018”, daterad 2019-02-04, vilken kvalitetsutvecklare Caroline Andersson
redovisar.
Efter avslutad hösttermin 2018 har rektorerna vid samtliga grundskoleenheter (utom Tuolluvaara skola
och Jukkasjärvi skola) samt grundsärskolan 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. Liknande redovisning har lämnats
in avseende måluppfyllelsen för vårterminen 2018. Dessa båda redovisningar från skolenheterna har
utgjort underlag för denna redovisning på kommunnivå där en jämförelse av måluppfyllelsen avseende
vårterminen och höstterminen 2018 görs i syfte att se vilken eventuell förändring som skett inom de fyra
angivna grupperna – årskurserna 3, 6 och 9 i de kommunala grundskolorna samt grundsärskolan.
Efter redovisningen av bedömd måluppfyllelse för respektive elevgrupp finns också en sammanfattande
kommentar om vad diagrammen visar samt om det i skolenheternas analyser framkommit någon
information som kan förklara eventuella förändringar.
Sammanfattning
Jämförelserna mellan den bedömda måluppfyllelsen vårterminen 2018 och höstterminen 2018 för
respektive elevgrupp visar att det har skett en viss förbättring i nuvarande årskurs 6 och 9 medan den i
stort sett ligger kvar på samma nivå i alla ämnen utom svenska för årskurs 3. I grundsärskolan bedöms
alla elever fortsatt nå lägsta kravnivå i samtliga ämnen.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga rapporten till handlingarna.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
15 av 29

19-110-600

§ 11 b
Resultat nationella prov 2018

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger rapport ”Rapport nationella prov Kiruna kommuns grundskolor 2018”, daterad 2019-02-04,
vilken kvalitetsutvecklare Caroline Andersson redovisar.
I föreliggande rapport jämförs de samlade resultaten för grundskolorna i Kiruna kommun med riket som
helhet. Resultaten är hämtade från Skolverkets databaser. För årskurs 3 redovisas andelen elever som
nått kravnivån för respektive moment på de nationella proven. För årskurs 6 och 9 redovisas andelen
elever som nått kravnivån för respektive ämne och delprov men även de genomsnittliga provbetygspoängen. Avslutningsvis så redovisas också de genomsnittliga samlade provbetygspoängen per ämne
jämfört med de genomsnittliga betygspoängen efter vårterminens betygsättning. Syftet med detta är att
visa i vilken utsträckning resultaten på de nationella proven korrelerar med de betyg som eleverna fått
vid vårterminens slut.
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 åk 9 för Kiruna kommun. I årskurserna 6 och 9 omfattar de även ämnet engelska.
För årskurs 9 finns även frivilliga nationella prov i No och So men dessa redovisas inte då de inte
genomförs av alla skolor.
Sammanfattning
Resultaten på de nationella proven för grundskolorna i Kiruna var under våren 2018 i huvudsak i nivå
med riket i övrigt för årskurserna 6 och 9 i alla redovisade ämnen. För årskurs 3 är däremot resultatet
inom de flesta delmoment som redovisas i både matematik och svenska sämre än för riket som helhet
även om det i svenska syns en förbättring jämfört med 2017.
Resultatet avseende andel elever som nått lägsta kravnivån för årskurs 6 är något bättre än 2017 i både
matematik och engelska och för årskurs 9 i svenska. För årskurs 9 är samma typ av resultat för engelska
något sämre än 2017. Även om andelen elever som nått lägsta kravnivån ökat något i flera ämnen så syns
ingen direkt förbättring avseende de genomsnittliga provbetygspoängen i samma ämnen vare sig i
årskurs 6 eller 9.
Resultaten för svenska som andraspråk som redovisas för Kiruna i årskurs 9 för första gången 2018 visar
på en något högre måluppfyllelse än för riket som helhet både avseende andel elever som nått lägsta
kravnivån och det genom snittliga provbetygspoängen.
I både årskurs 3 och årskurs 9 kan man se en markant förbättring av resultatet avseende de moment
inom svenska som stack ut mest negativt 2017.
Korrelationen mellan provbetygspoäng på de nationella proven och de betyg eleverna fick vårterminen
2018 är jämn inom alla redovisade ämnen för både årskurs 6 och 9.
Fortsatt behov av utveckling av analysarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i
grundskolan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
16 av 29

§ 11 b forts.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga rapporten till handlingarna.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
17 av 29

19-111-600

§ 11 c
Resultat/betyg åk 6 vårterminen 2018

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger rapport ”Redovisning betyg åk 6 Kiruna kommuns grundskolor vårterminen 2018”, daterad
2019-02-04, vilken kvalitetsutvecklare Caroline Andersson redovisar.
Rapporten innehåller redovisning av statistik avseende betyg för årskurs 6 i skolorna i Kiruna kommun
vårterminen 2018. Dels redovisas andel elever som fått betygen A-E i respektive ämne och dels redovisas
genomsnittligt betygspoäng i respektive ämne för gruppen som helhet samt fördelat grupperna flickor
och pojkar. Ämnet svenska som andraspråk redovisas inte på grund av för lågt elevantal. Efter
diagrammen ges en kort sammanfattande kommentar. De allra flesta skolenheter ger eleverna betyg i
respektive ämne inom No- och So-blocken men då det finns skolenheter som betygsätter i block
redovisas även detta i diagrammen men kommenteras inte.
Sammanfattning
95 % eller fler av eleverna i årskurs 6 fick betygen A-E i samtliga ämnen utom engelska och matematik.
I engelska fick 94 % betyg A-E medan det i matematik var 90 %.
Gruppen flickor har inom samtliga ämnen bedömts nå kunskapskraven i läroplanen för åk 6 i högre
utsträckning än gruppen pojkar. Endast i ämnena engelska, idrott och hälsa samt teknik skiljer sig de
genomsnittliga betygspoängen mellan grupperna med mindre än 1 poäng. Störst skillnad mellan
grupperna är det i ämnena biologi, svenska, Hkk, kemi, slöjd och bild (i fallande ordning) där skillnaden
ligger mellan 2,1 och 3,0 poäng.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga rapporten till handlingarna.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
18 av 29

19-132-606

§ 11 d
Resultat extraordinära insatser

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger rapport ”Uppföljning av extraordinära insatser i förskoleklass och grundskola 2018
(sammanställning)”, daterad 2019-01-08, vilken förvaltningschef Simon Lindh redovisar.
Kultur- och utbildningsnämnden har i sin plan för systematiskt kvalitetsarbete för 2019 fastställt en årlig
uppföljning av s.k. extraordinära insatser avseende föregående år, dvs. 2018. Föreliggande rapport utgör
denna redovisning och är en sammanställning av erhållna redogörelser från de olika skolenheterna per
december 2018 samt januari 2019. Sammanställningen redovisar ekonomiskt utfall, huvudsakliga
åtgärder och insatser, erfaret och bedömt resultat samt vilka omständigheter som upplevs utmana
verksamheten mest vid insatser avseende s.k. särskilt stöd/extraordinära insatser.
Ärendet har beretts av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-31 § 6 som föreslår
nämnden besluta att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga rapporten till handlingarna.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

§ 12

Sida
19 av 29

19-121-640

Rapport - Biblioteket
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ”Verksamhetsberättelse Kiruna stadsbibliotek 2018”, daterad januari 2019, vilken
bibliotekschef Carina Bergsten redovisar.
Verksamhetsberättelsen beskriver följande områden:
 Biblioteket
 Verksamheten under 2018
 Huvudbiblioteket
 Filialerna
 Bokbussen
 Utlåningssiffror
 Kiruna bokfestival
 Läsfrämjande strategi
 Arrangemang 2018
 Nationella minoriteter
 Lättläst / Egen nedladdning / DAISY
 Övrig biblioteksverksamhet
 Kurser som personal genomgått under 2018
 Länssamarbetet ”Ett bibliotek 2013”
 Biblioteksplan
 Samverkan med skolan
 Bibliotek i ett framtida kulturhus
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 (C) yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
20 av 29

19-120-625

Uppföljning - Hälsosamtal åk 4 och 7, 2018
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger rapporten ”Hälsosamtalen 2017/18” med underliggande rapporter från Region Norrbotten,
vilka skolsköterskorna Anette Lundgren och Maria Malmgren Dorsch redovisar.
Syftet med elevhälsosamtal är att prata med eleverna om hur de mår och hur hälsan påverkas av hur vi
lever, att mat, motion och sömn har stor betydelse.
Hälsosamtalet utgår från ett formulär med frågor om hälsa och levnadsvanor samt hur eleven trivs i
skolan. Svaren från frågeformuläret rapporteras in i Region Norrbottens databas som årligen
sammanfattar resultaten i en rapport. Samtycke från vårdnadshavare inhämtas.
Rapporterna syftar till att få en överblick över hälsoläget i länet och ger en möjlighet att se förändringar
över tid och jämföra olika kommuners resultat. Den ger information om vilka insatser som behöver
göras och är viktig som grund när beslut om åtgärder ska fattas. Den ger möjlighet att följa barn och
ungas hälsa och levnadsvanor, se långsiktiga följder av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbetet.
Region Norrbotten sammanställer en rapport årligen sedan 2007/2008.
Från och med 2016/2017 görs en kortare sammanställning. De djupare sammanställningarna planeras
att komma ut var tredje år.
Hälsosamtal genomförs av skolsköterskor i förskoleklass, årskurs 4 och 7. Även på gymnasiet i åk 1.
Antal elever som deltagit i Kiruna Kommun.
 Åk 4: 146 av 193
 Åk 7: 174 av 222
Friluftsskolan Vargen har inget avtal med Region Norrbotten, därför registreras inte deras elever i
databasen men de finns med i det totala antalet elever. 22 elever i åk 4 respektive 22 elever i åk 7.
Resterande bortfall beror på avsaknad av svar, vårdnadshavare tackat nej till registrering.
3 elever blev inte erbjudna hälsosamtal på grund av tidsbrist.
De allra flesta elever mår bra, trivs i skolan, rör sig regelbundet och har någon vuxen samt kompis att
anförtro sig åt.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14
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§ 13 forts.
Åk 4
Arbetsmiljö:
De allra flesta trivs i skolan och arbetsmiljön är bra.
88 % tycker att skolarbetet fungerar bra.
Det enda område som tycks vara sämre bland yngre elever än bland äldre rör psykosocial hälsa och
arbetsmiljö. I årskurs fyra är det vanligast att ha varit utsatt för mobbning och utfrysning. Det är även
tydligt att i årskurs fyra är arbetsro och koncentrations möjligheter något sämre än i högre årskurser.
Några större skillnader mellan könen syns inte.
Ca 8 % säger att de blivit utsatta för mobbning eller utfrysning, jämfört med 2016/17 då det var 10 %. På
frågan om utsatta klasskamrater uppger 16 % att någon blir mobbad eller utfryst.
Hälsovanor:
De flesta elever äter frukost, lunch och middag varje skoldag. Pojkar äter oftare sötsaker och dricker söta
drycker. Kiruna ligger högst vad gällande övervikt/fetma jämfört med övriga länet, 21,8/9,6 %.
Ca 12 % av pojkarna som sitter mer än 5-6 timmar per dag vid skärm på fritiden.
75 % rör sig mer än 60 minuter per dag 5 dagar i veckan.
Fysisk, psykisk och social hälsa:
Det flesta eleverna uppger att de mår bra och trivs med sig själva, flickorna mindre andel än pojkarna.
14 % av flickorna uppger att dom inte mår bra.
Åk 7
Arbetsmiljö:
Arbetsmiljö och trivsel är generellt bra. Färre än 5 % säger att de är hemma från skolan några gånger per
månad utan att vara sjuk. 18 % känner sig ofta eller alltid stressade över skolarbetet, större andel flickor
än pojkar. Mer än 90 % tycker att skolarbetet fungerar bra.
Hälsovanor:
Ungefär 70 % äter frukost och lunch varje skoldag. De flesta eleverna deltar på idrotten och 70 % rör sig
mer än 5-6 dagar per vecka (60 minuter). Ungefär 15 % sitter mer än 5-6 timmar framför skärm per dag.
Nästan 10 % av eleverna sover mindre än 6 timmar per natt.
Fysisk, psykisk och social hälsa:
85 % upplever att de mår bra eller mycket bra. Symtom på psykosomatiska besvär ökar med stigande
ålder, flickorna dominerar. Flickorna trivs sämre med sig själva.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
22 av 29

§ 13 forts.
Avvikelser i arbetet med Hälsosamtalen
Läsåret 17/18 har inte alla elever på språkcentrum blivit erbjudna hälsosamtal på grund av tidsbrist. Från
vårterminen 2019 finns en projektanställd skolsköterska som arbetar med fokus på nyanlända elever.
Vi ser behovet att få ut resultatet från enkäten till fler berörda och att hitta vägar att använda resultatet
utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv i elevhälsoarbetet. Återkoppling av hälsosamtalen
sker i viss utsträckning till lärare och rektorer.
För att komma till rätta med dessa avvikelser, utveckla hälsosamtalen och i slutändan elevhälsoarbetet
på skolorna ser vi ett stort behov av utökade resurser.
I Kiruna kommun har varje skolsköterska ca 580 elever. Det rekommenderade max antalet
elever/skolsköterska är 400. (Rekommendation kommer från utredningen gjord av Riksföreningen för
skolsköterskor i samarbete med socialstyrelsen).
Skolsköterskan träffar alla elever både vid hälsosamtal och vaccinationer upprepade gånger under
skoltiden. Detta gör att ett större antal elever än det rekommenderade är mycket kännbart och riskerar
att påverka patientsäkerheten. Avvikelser som är skrivna har en stark koppling till tidsbrist.
Rutiner vid hälsosamtal:








Skolsköterskan träffar arbetslaget och får information om hur klassen fungerar och om det är
något speciellt att ta hänsyn till.
Skolsköterskan träffar eleverna, informerar om hälsosamtalet och lämnar hälsouppgiften för
vårdnadshavare och medgivandeblankett från Region Norrbotten. Den ifyllda hälsouppgiften och
underskrivna medgivande blanketten återlämnas till skolsköterskan.
Skolsköterskan träffar varje elev enskilt, förskoleelever tillsammans med vårdnadshavare.
Kontroll av längd, vikt, syn och rygg hos elever i årskurs 4 och årskurs 7. Eleverna i årskurs 4 och
7 fyller i hälsofrågorna under hälsobesöket, sedan följer ett samtal utifrån frågorna. Vid behov får
elev uppföljning av hälsosamtal med skolsköterska, skolläkare eller kurator. Vårdnadshavare
kontaktas vid behov.
Hälsoenkäterna läggs in i Region Norrbottens statistikprogram.
Efter att alla hälsosamtal är genomförda ges en återkoppling till lärare/arbetslag/rektor vad som
framkommit i enkätsvaren till exempel trivsel, arbetsro, stress.

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 (C) yrkande.
_______
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 14
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19-121-640

Rapport - Biblioteket
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

avsluta ärendet gällande ombyggnation av Abisko skolas övervåning till lärarbostäder,

att

återta uppdraget till förvaltningen att genomlysa skolornas pedagogiska lärmiljöer,

att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Simon Lindh informerar enligt följande:


Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen gälla om en garanti för tidiga stödinsatser.
Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan,
specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt stöd, extra
anpassningar eller extra utmaningar ska få det tidigt och utformat efter sina behov.
Ett nytt kartläggningsmaterial och bedömningsstöd är framtaget.



En omfattande vattenläcka har uppstått på Jökelns förskola. Samtliga fyra avdelningar är berörda
och 65 barn plus 15 personal behöver flyttas. Förhoppningen är att hitta en lösning under nästa
vecka, men de tillfälliga lokalerna kan komma att behöva iordningställas för verksamheten innan
inflyttning kan ske.



På uppdrag av nämndens ordförande kommer en workshop med rektorer och förskolechefer att
genomföras den 21 februari. Ämnen för workshopen är:
- Återföring av Skolinspektionens tillsyn
- Strukturer och arbetssätt



Det finns två uppdrag som förvaltningen fått av nämnden genom åren som förvaltningschefen vill
behandla vid dagens nämndssammanträde:
- Ombyggnation av Abisko skolas översta våning till lärarbostäder.
Uppdraget är aldrig genomfört och förvaltningschefen föreslår därför att ärendet avslutas.
- Uppdrag att genomlysa skolornas pedagogiska miljöer.
Detta kan eventuellt fångas upp i arbetet efter Skolinspektionens tillsyn och förvaltningschefen
föreslår att uppdraget återtas av nämnden.



Dagens nämndsammanträde är det sista för förvaltningschef Simon Lindh. Han tackar för sig och
önskar den nya nämnden lycka till.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
24 av 29

§ 14 forts.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

avsluta ärendet gällande ombyggnation av Abisko skolas övervåning till lärarbostäder,

att

återta uppdraget till förvaltningen att genomlysa skolornas pedagogiska lärmiljöer,

att

lägga informationen till handlingarna.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

§ 15

Sida
25 av 29

19-123-600

Kulturchefen informerar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande:


Det finns två ej avslutade uppdrag som förvaltningen fått av nämnden inom kulturområdet:
- Samverkan folk- och skolbibliotek
- Rotation fritidsledare



Den 15 januari har processen med att utse en Kirunastipendiat startat.



Vikarierande kommunantikvarie Rasmus Norling arbetar tillsammans med förvaltningen med att
flytta kvarvarande material från Igloo (gamla Stadshuset) till mellanlagringsplats.



Konstmuseet i Norr har beviljats extra medel.



Flytten av konstverk utomhus ska snart påbörjas. Först ut är konstverket ”Sekvens ur kretsloppet”
som finns i rondellen mellan Stadshuset och Tuolluvaara.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
26 av 29

19-083-600

Delgivning av inkomna handlingar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger förteckning daterad 2019-01-29 över inkomna handlingar.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
27 av 29

19-084-602

Anmälan av delegationsbeslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger förteckning daterad 2019-01-29 över delegationsbeslut.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
28 av 29

19-124-600

Delgivning av klagomål enligt skollagen
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Det finns inget att delge.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-14

Sida
29 av 29

19-125-600

Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Det finns inget att delge.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

