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Övriga deltagande Kulturchef/Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson
Controller Rolf Särkimukka
Ekonom Marie Savela
Verksamhetschef Elevhälsan Jenny Oja Fjordell § 47
Skolsköterska Anette Lundgren § 47
Rektor Språkcentrum Riitta Kotavuopio Olsson
Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll

Sekreterare: _________________________
Jeanette Snöfjäll
Ordförande:__________________________________________________________
Annica Henelund (C) §§ 52-65
Justerande:___________________________________________________________
Rune Lans (C)
Annicka Bohm (S)
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19-071-600

Dagordning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

punkterna 2-4 utgår,

att

punkterna 6-7 samt 10-11 behandlas vid nämndsammanträdet 2019-06-13,

att

därefter fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärendet
1 Ekonomisk rapport per april 2019
2 Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2019
3 Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019
4 Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2019
5 Projektbidrag
6 Förslag - Taxor och avgifter 2020
7 Uppföljning - Kompetensutvecklingsplan 2017-2020
8 Rapport - Elevvård/Elevhälsan
9 Förslag - Språkcentrums organisation
10 Rapport - Läxgruvan
11 Rapport - Allmänkultur
12 Skolinspektionens tillsyn 2018
13 Förändringsarbete inom skolan
14 Förvaltningschefen informerar
15 Kulturchefen informerar
16 Delgivning av inkomna handlingar
17 Anmälan av delegationsbeslut
18 Delgivning av klagomål enligt skollagen
19 Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden
20 Timplan
Yrkanden och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

punkterna 2-4 utgår,

att

punkterna 6-7 samt 10-11 behandlas vid nämndsammanträdet 2019-06-13,

att

därefter fastställa dagordningen.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds (C) yrkanden.
_______
Justerande sign
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Ekonomisk rapport per april 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Controller Rolf Särkimukka redogör visuellt för nämndens ekonomiska läge genom trafikljusmodellen:

Föreligger ”Ekonomisk rapport kultur- och utbildningsförvaltningen jan-april 2019”, daterad
2019-04-29, ur vilken controllern bl.a. redogör följande:
Kultur- och utbildningsnämnden ska:
● senast i december år 2019 minska internbudgeten med 15,5 mnkr inför år 2020
● minska det ekonomiska utfallet med 5,6 mnkr år 2019 (2018 års underskott)
● minska det ekonomiska utfallet år 2020 med 15,5 mnkr + 5,6 mnkr = 21,1 mnkr år 2020 i jämförelse
med år 2018 års utfall
● utifrån föreliggande prognos minska det ekonomiska utfallet med 16,5 mnkr år 2019
(2019 års prognostiserade underskott).
Verksamheter (tkr)
Gem. verks.
För- o gr.sk.
Måltidsverks.
Fria driftsalt.
Interkom.ers.
Kultur
Nettokost. 1

Utfall
Budget Avvikelse
perioden perioden perioden
18 463
19 100
637
94 552
83 875
-10 677
19 181
17 300
- 1 881
21 922
21 807
-116
112
233
121
9 634
9 729
96
163 864
152 044
-11 820

Budget
helår
95 618
254 296
51 696
63 704
-500
30 793
495 607

Prog. avv.
helår
15 500 a
- 29 000 b
-3 000
0
0
0
- 16 500

Utfall
per.fg.år
19 771
93 858
17 563
20 631
79
10 232
162 134

a) Etableringsstöd från Migrationsverket på 15,5 mnkr periodiserade i december 2019.
b) Underskottet beror av extraordinära stödåtgärder 5,2 mnkr, grundbemanning grundskolor 4,6 mnkr
(varav byarnas grundskolor 3,2 mnkr) och underskott grundbemanning förskolor 1,4 mnkr.
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§ 53 forts.
Avvikelser för perioden utgörs framför allt av grundskolornas grundbemanning samt extraordinära
stödåtgärder. Bergaskolan F-6 är den enda skolan i Kiruna C som avviker i grundbemanning, i övrigt är
det skolorna i byarna. Avvikelsen för extraordinära stödåtgärder uppgår till 7 mnkr.
Även måltidsverksamheten avviker p.g.a. ökade livsmedelspriser.
Om etableringsstödsmedel från Migrationsverket inte hade erhållits år 2019 så hade det prognostiserade
underskottet uppgått till 32 mnkr.
Kulturen håller sin budget trots att proportionellt stora besparingar genomförts.
Åtgärder som vidtagits sedan senaste nämndsammanträdet:
 Den 9 maj har en funktionsträff med rektorerna genomförts. Vid träffen medverkade
ekonomichef Gun Nilsson, controller Rolf Särkimukka och ekonom Marie Savela. Bl.a. gick
ekonomichefen igenom det ekonomiska läget i Kiruna kommun för att nå en större ekonomisk
medvetenhet bland rektorerna.
 Rektorerna har uppdragits att inkomma med bemanningsplaner senast den 31 maj. Bemanning
ska ske inom given budgetram. Controller Rolf Särkimukka och ekonom Marie Savela ska träffa
samtliga rektorer för att identifiera övertaligheter.
 Kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson berättar om projektet ”Likvärdig skola”
för vilket Kiruna kommun erhåller statsbidrag under 2019-2020. Statsbidraget kommer att
användas för utökning av elevhälsopersonal (psykolog, skolsköterskor, kuratorer m.fl.) vilket
godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Satsningen på ”Likvärdig skola” stämmer väl
överens med nödvändiga åtgärder som framkommit vid Skolinspektionens tillsyn av Kiruna
kommuns för- och grundskolor. Lektor Malin Martinsson Niva har fått i uppdrag att inventera
behoven av kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet vid samtliga skolor med start i
Vittangi skola.
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-06 § 20 som beslutade
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att innan terminens slut ta fram en plan med varje
rektor för en budget i balans med hänsyn taget till projektet ”Likvärdig skola” och att lägga
informationen med beaktande till handlingarna.
Ärendet är även behandlat i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-05-06 § 25 a som
beslutade att lägga informationen till handlingarna.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______
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§ 54 a
Projektbidrag - Geasselavvu

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

arrangemanget beviljas 15 000 kr i projektbidrag för kulturinslagen mot redovisning, samt
uppmana föreningen att söka medel från minoritetsspråksrådet.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ansökan om projektbidrag från Pessinki sameförening daterad 2019-03-11, vilken
kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson redogör för.
Pessinki sameförening ansöker om 30 000kr i bidrag för projektet ”Geasselavvu” som sker i Pounikko
2019-06-24--2019-07-02.
Syftet med arrangemanget är att ordna ett sommarviste för barn och ungdomar som erbjuder aktiviteter
för att stärka det flerspråkiga och mångkulturella arvet. Aktiviteterna uppmuntrar deltagarna att tala
samiska och meänkieli samt att arbeta med olika skapande uttryck; Pounikko-graffiti, målning vid sjön
med akvarell och akryl, grupparbeten med skulpturer, material från naturen, bandvävsgrind, sy i
renskinn samt täljning med vide och björk. Utöver de skapande verksamheterna sker även andra
kringliggande aktiviteter såsom bakning, fiske, lek och tävlingar.
I slutet av veckan arrangeras även en konst- och slöjdutställning. Arrangemanget kommer att
annonseras på sociala medier, via affischer och annonsblad.
Föreningen vill med detta projekt skapa en alternativ mötesplats för barn och unga, med en paus från
den digitala världen av mobiltelefoner och datorer där sommaren bjuder in till en miljö för skapande
med hållbar utveckling, jämlikhet och inkludering.
Ett kriterium för deltagande: Anmälda deltagare skall vara medlem eller kan ansöka om medlemskap i
Pessinki Sameförening. Medlemsavgiften 50-100kr/familj.
Projektets preliminära budget 2019 omsätter följande poster:
Utgifter:
 Material 30 000 kr
 Frakt, matvaror, ved, förbrukningsmaterial 45 000 kr
Totalt: 75 000 kr
Intäkter:
 Bidrag från kommun 30 000 kr
 Planerade intäkter; andra ansökningar (Statens Kulturråd samt NLL/Kultur; besked
inväntas i maj månad) 45 000kr
Totalt: 75 000kr
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-05-06 § 27 a, som föreslår
nämnden besluta att arrangemanget beviljas 15 000 kr i projektbidrag för kulturinslagen mot
redovisning, samt uppmana föreningen att söka medel från minoritetsspråksrådet.
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§ 54 a forts.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla kulturutskottets förslag.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54 b
Projektbidrag - Backyard Rock

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

arrangemanget beviljas 30 000 kr i projektbidrag mot redovisning.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ansökan om projektbidrag från föreningen Backyard Rock daterad 2019-03-30 vilken
kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson redogör för.
Föreningen Backyard Rock ansöker om 30 000 kr i bidrag för projektet ”Backyard Rock” som sker i
Scandic/Ferrum under 2019-08-23--2019-08-24.
Syftet med rockfestivalen är att låta lokala och i andra hand regionala band spela på scen och erbjuda
dem en bra lärande upplevelse och incitament att satsa på sin musik. Festivalen är öppen för
allmänheten och är en uppskattad och årligen återkommande festival i Kirunas lokala kulturutbud.
Marknadsföringen sker genom sociala medier, lokal dagspress, direktreklam, reklamskärmar samt andra
övriga PR-aktiviteter där arrangören kan synliggöra evenemanget.
Projektets preliminära budget 2019 följer poster:
Utgifter:
 Lokalkostnad 131 000 kr
 Gage och reseersättning 140 000kr
 Ljud och ljus 10 000kr
 Marknadsföring 5 000 kr
Totalt: 286 000 kr
Intäkter:
 Egen insats i projektet 50 000 kr
 Bidrag från kommunen 30 000 kr
 Biljettavgifter 300 kr
 Planerade biljettintäkter 150 000kr
Totalt: 230 300 kr
2018 beviljades föreningen ett bidrag om 30 000 kr och, mot redovisning, ett förlusttäckningsbidrag upp
till 20 000kr.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att arrangemanget, mot redovisning, beviljas ett
projektbidrag på 30 000 kr.
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-05-09 § 27 d som föreslår
nämnden besluta att arrangemanget beviljas 30 000 kr i projektbidrag mot redovisning.
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§ 54 b forts.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla kulturutskottets förslag.

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

Justerande sign
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Rapport - Elevvård/Elevhälsan
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att utreda nämndens vårdgivaransvar
gentemot fristående alternativ,

att

uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att föra in patientsäkerhetsberättelsen i
årshjulet,

att

i övrigt lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschefen för Elevhälsan Jenny Oja Fjordell inleder med att berätta om det vårdgivaransvar
som kultur- och utbildningsnämnden har. Elevhälsan ger idag hälso- och sjukvårdsinsatser till grundoch gymnasieskolan samt de fristående alternativen. Det råder vissa oklarheter gällande regelverket
kring vårdgivaransvaret gentemot de fristående alternativen, vilket behöver utredas.
Skolsköterskan Anette Lundberg redogör för patientsäkerhetsberättelsen, vilken ska efterfrågas av
nämnden årligen senast den 1 mars och därför ska föras in i kultur- och utbildningsnämndens årshjul.
Vårdgivare för den medicinska insatsen inom Elevhälsan för Kiruna kommun är kultur- och utbildningsnämnden (KUN). Nämnden har uppdragit till verksamhetschef på Elevhälsan att ansvara för hälso- och
sjukvårdsinsatser i dessa verksamheter. Verksamhetschef har uppdragit till Medicinsk Ledningsansvarig
Skolsköterska (MLA) att utföra vissa uppgifter som ligger under hälso-och sjukvård.
I Kiruna kommun finns 5,5 tjänst som skolsköterska. Antal elever är ca 3 300 elever vilket innefattar
grund- och gymnasieskola. Under 2018 har vi haft skolläkare 8-10 dagar per termin.
Områden som beskrivs i patientsäkerhetsberättelsen är:
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året
Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
Rutiner för händelseanalyser
Informationssäkerhet
Samverkan för att förebygga vårdskador
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
Sammanställning och analys
Samverkan med patienter och närstående
Resultat
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§ 55 forts.
Yrkanden och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att utreda nämndens vårdgivaransvar
gentemot fristående alternativ,

att

uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att föra in patientsäkerhetsberättelsen i
årshjulet,

att

i övrigt lägga informationen med godkännande till handlingarna.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag - Språkcentrums organisation
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

en mottagningsenhet bildas istället för en förberedelseenhet i enlighet med förslaget i
föreliggande skrivelse ”Omorganisation av Språkcentrum” daterad 2019-04-15,

att

mottagningsenheten finansieras enligt förslaget i ovan nämnda skrivelse.

Beskrivning av ärendet
Rektorn för Språkcentrum och förberedelseenheten Riitta Kotavuopio Olsson föredrar föreliggande
skrivelse ”Omorganisation av Språkcentrum” daterad 2019-04-15 samt bilaga Insats 2 a
”Omorganisation av mottagandet av nyanlända elever i grundskolan”.
Under läsåret 2018-2019 har Kiruna kommun varit med i projektet Nyanländas lärande, Skolverkets
riktade insatser. Under projektets gång har det gjorts en nulägesbeskrivning om nyanländas lärande
inom kommunen. Nulägesbeskrivningen har utmynnat i en åtgärdsplan med 13 åtgärder under två års
tid. Åtgärdsplanen grundar sig på identifierade brister/behov i organisationen för nyanländas lärande.
Skolverket har beviljat bidrag för hela projektet motsvarande 4,8 mnkr.
En av åtgärderna, åtgärd 2 b (se föreliggande bilaga Insats 2 a ”Omorganisation av mottagandet av
nyanlända elever i grundskolan”) är att den nuvarande förberedelseenheten behöver omorganiseras, så
att mottagandet av nyanlända elever uppfyller lagens krav. Det lagstridiga i den nuvarande
organisationen är att eleverna stannar i förberedelseenheten en alldeles för lång tid; många gånger i över
ett år utan någon kontakt med ordinarie skola och därmed också utan kontakt med det svenska språket
under raster m.m. Det kan dröja upp till ett år innan förberedelseklassens elever kommer i kontakt med
svensktalande elever.
Exempelvis nedanstående paragrafer i skollagen har Kiruna kommun brutit mot bland annat p.g.a.
förberedelseenhetens geografiska läge utanför alla ordinarie skolor i kommunen.
12 e § En nyanländ elev och en elev, vars kunskaper har bedömts enligt 12 c § andra stycket 2 ska placeras i den årskurs som
är lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt.
Rektorn ska besluta om en sådan elevs placering i årskurs så snart som möjligt och senast inom två månader från det att
eleven har tagits emot inom skolväsendet i någon av de skolformer som anges i 12 b §. Eleven ska inom samma tid placeras i
den undervisningsgrupp som eleven normalt ska tillhöra. Lag (2015:246).
Förberedelseklass
12 f § […]En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga
kunskaper i svenska för att på heltid kunna delta i undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som eleven normalt
hör till.

Den nuvarande organisationen omfattar sju ordinarie tjänster för att undervisning i alla ämnen enligt
timplan skall kunna ges. Det handlar om fyra lärartjänster och tre verksamhetsassistenter. Därutöver har
det varit en förstärkning av organisationen med ett antal projektanställningar och en extraordinär resurs.
De fyra projektanställningarna har varit en kurator med utländsk psykologutbildning, en specialpedagog,
samordnare, en verksamhetsassistent utifrån extraordinärt behov.
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§ 56 forts.
Under de senaste läsåren har elevantalet varierat ganska kraftigt från 20-50 elever. Det är svårt att
bedöma antalet elever i den kommande organisationen, dels p.g.a. att Migrationsverket har lagts ner i
Kiruna, vilket innebär att Kiruna inte tar emot asylsökande och de som finns i kommunen flyttas till
andra kommuner. Trots att flytten har pågått i några månader och de asylsökande eleverna från
förberedelseenheten har flyttat, är antalet elever så gott som oförändrat. Med erfarenheter från andra
kommuner i landet, som varit med om samma förändringar, vet vi att det ändå är en tillströmning av
elever till kommunen. Det har blivit en annan typ av invandring i stället.
Den bemanningen som nu föreslås bygger på en förberedelse i åtta veckor i enheten, varefter eleverna
börjar i den ordinarie skolan. Naturligtvis behöver eleverna stöd efter förberedelsen i olika grad i den
ordinarie skolan. Studiehandledarna och modersmålslärarna kommer att vara viktiga i den fortsatta
skolgången. Förutom de personella resurserna är det viktigt med kompetensutvecklingsinsatser för all
personal i skolan. Inom det ovannämnda projektet pågår det en omfattande kompetensutvecklingssatsning under två år. Den finansieras av Skolverket.
Antalet personal i basbemanningen skiljer sig inte mycket i volym från den tidigare organisationen, men
behovet av kompetenser skiljer sig en del. Mottagningsorganisationen måste ha tillgång till
lärarkompetens för att de lagenliga kartläggningarna kan göras. Behovet av den kompetensen är dock
mindre i den nya mottagningsenheten. Fortfarande finns det behov av en verksamhetsassistent, som
med ledning av lärarna kan vara ett stöd i undervisningen och i aktiviteterna t.ex. under den tiden
lärarna gör kartläggningar.
Dessutom behövs resurser för de olika aktiviteterna i samband med att elever får omvärldsorientering i
sin nya hemkommun (t.ex. badhusbesök, biblioteksbesök). De nya kompetenserna i mottagningsenheten
är studiehandledarna och kurator/socialpedagog. Det är viktigt att det i enheten finns kompetens i
åtminstone några av de språk som de nyanlända talar. Enhetens personal planeras att vara en flexibel
resurs för de ordinarie skolorna. Om elevantalet i mottagningen minskar eller är lågt skall personalen
ställa upp som flexibel resurs utifrån skolornas behov.
Förberedelseenhet, nuvarande bemanning
Lärare 4-9 ma/no
Lärare 4-9 sve/so
Lärare 1-7 sve/so
Lärare 1-9 sva/ma
Verksamhetsassistent lågstadiet
Verksamhetsassistent mellanstadiet
Verksamhetsassistent högstadiet
Verksamhetsassistent riktad resurs, tidsbegränsad
Samordnare, projektanställning
Specialpedagog, projektanställning
Socialpedagog/kurator, projektanställning
Modersmålsenhetens lärare/studiehandledare

Justerande sign

Mottagningsenhet, bemanning ht 2019
Lärare 4-9 ma/no
Lärare 4-9 sve/so
Verksamhetsassistent
Studiehandledare
Studiehandledare/samordnare
Socialpedagog/kurator
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§ 56 forts.
Nuvarande budget och budget för 2020-2022:
Driftäskande
Bemanning för mottagningsenhet för nyanlända, 2 lärare+
4 annan undervisande
personal, samordnare
Drift för mottagningsenhet

Nuvarande budget
3 603 tkr
+ projektanställn. motsv. 1 438 tkr
+ modersmål/studiehandl. 500 tkr
Summa 5 541 tkr
5 541 tkr

2020
2 911 tkr

2021
2 911 tkr
(+3 %)

2022
2 911 tkr
(+3 %)

500 tkr
3 411 tkr

100 tkr
3 011 tkr

100 tkr
3 011 tkr

Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-06 § 28 som föreslår
kultur- och utbildningsnämnden besluta
att

en mottagningsenhet bildas istället för en förberedelseenhet i enlighet med förslaget i
föreliggande skrivelse,

att

mottagningsenheten finansieras enligt förslaget i föreliggande skrivelse.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla arbetsutskottets förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______
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18-561-600

Skolinspektionens tillsyn 2018
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson föredrar i ärendet.
Skolinspektionen har under hösten 2018 genomfört regelbunden kvalitetsgranskning vid följande
skolenheter i Kiruna kommun: Bergaskolan, Högalidskolan förskoleklass-årskurs 6, Högalidskolan
årskurs 7-9, Nya Raketskolan förskoleklass-årskurs 3, Triangelskolan förskoleklass-årskurs 9. Varje
skolenhet redovisar själva till Skolinspektionen.
Vidare har Skolinspektionen genomfört tillsyn av Kiruna kommun under hösten 2018, vilket resulterat i
följande beslut från Skolinspektionen:
 Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun,
Skolinspektionens diarienummer: 43-2018:7148, daterad 2019-01-11
 Huvudmannabeslut för fritidshem efter tillsyn i Kiruna kommun,
Skolinspektionens diarienummer: 43-2018:7146, daterad 2019-01-11
 Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Kiruna kommun,
Skolinspektionens diarienummer: 43-2018:7150, daterad 2019-01-11
 Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Kiruna kommun,
Skolinspektionens diarienummer: 43-2018:7147, daterad 2019-01-11
I ovanstående fyra ärenden redovisar huvudmannen till Skolinspektionen.
Utöver detta har Skolinspektionen även gjort en riktad tillsyn i förskoleklass och grundskola vid
Jukkasjärvi skola vilken resulterat i nedanstående beslut från Skolinspektionen:
 Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn i Jukkasjärvi skola i Kiruna kommun,
Skolinspektionens diarienummer: 430-2018:11604.
En delrapport redovisas till Skolinspektionen under augusti månad samt en slutrapport i oktober.
Sammanfattning av Skolinspektionens bedömningar vid respektive tillsyn
Förskoleklass och grundskola:
Tillsynen visar att Kiruna kommun i sitt systematiska kvalitetsarbete inte följer upp och analyserar
resultaten av skolornas arbete med trygghet och studiero. Eftersom huvudmannen saknar en systematisk
uppföljning och analys av resultaten saknas viktiga underlag för att kunna fatta beslut om
utvecklingsinsatser för att höja måluppfyllelsen inom dessa områden.
Det har i tillsynen även konstaterats att tillgången till skolsköterska, psykolog och kurator inte räcker till
för att dessa kompetenser ska kunna genomföra ett förebyggande och hälsofrämjande arbete på alla
skolor. Skolinspektionen bedömer därför att Kiruna kommun brister i att säkerställa att det finns
tillräcklig tillgång till samtliga av elevhälsans kompetenser på varje skola för att kunna arbeta
förebyggande och hälsofrämjande.
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Tillsynen har inte visat annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom övriga områden
som granskats.
Fritidshem:
Tillsynen visar att Kiruna kommuns rutiner för anmälan om kränkande behandling brister såväl på
enhetsnivå som på huvudmannanivå. Rutinerna behöver implementeras hos personal och rektorer för att
säkerställa att de kränkningar som sker kommer till huvudmannens kännedom. Bristerna i
fritidshemmens och huvudmannens rutiner avseende anmälan om kränkande behandling innebär att
kommunen inte har en samlad bild av omständigheterna runt kränkningarna vilket försvårar
huvudmannens arbete med att i framtiden förhindra kränkande behandling.
Tillsynen har inte visat annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom övriga områden
som granskats.
Grundsärskola:
Tillsynen visar att Kiruna kommun i sitt systematiska kvalitetsarbete inte följer upp och analyserar
resultaten av grundsärskolans arbete med trygghet och studiero. Eftersom huvudmannen saknar en
systematisk uppföljning och analys av resultaten saknas viktiga underlag för att kunna fatta beslut om
utvecklingsinsatser för att höja måluppfyllelsen inom dessa områden. Det har i tillsynen även
konstaterats att det finns brister gällande rektors anmälningsplikt vid fall av kränkande behandling.
Huvudmannen får inte kännedom om de anmälningar om kränkande behandling som personalen inom
grundsärskolan rapporterar till rektorn.
Tillsynen har inte visat annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom övriga områden
som granskats.
Förskola:
Tillsynen visar att Kiruna kommuns rutiner för anmälan om kränkande behandling brister såväl på
enhetsnivå som på huvudmannanivå. Rutinerna behöver implementeras hos personal och förskolechefer
för att säkerställa de kränkningar som sker kommer till huvudmannens kännedom. Bristerna i
förskolornas och huvudmannens rutiner avseende anmälan om kränkande behandling innebär att
kommunen inte har en samlad bild av omständigheterna runt kränkningarna vilket försvårar
huvudmannens arbete med att i framtiden förhindra kränkande behandling.
Tillsynen har inte visat annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom övriga områden
som granskats.
Jukkasjärvi skola:
Skolinspektionen besökte Jukkasjärvi skola den 17-18 oktober 2018 i syfte att genomföra en
kvalitetsgranskning. Med anledning av uppgifter som framkom i intervjuer med lärare beslutade
Skolinspektionen att genomföra en riktad tillsyn avseende området Undervisning och lärande.
Skolinspektionen har besökt skolenheten den 29 november 2018. Vid tillsynen har intervjuer genomförts
med lärare samt rektorn och arbetslagsledare. En intervju har samma dag hållits med förvaltningschef
och biträdande förvaltningschef.
Skolinspektionen bedömer att det vid Jukkasjärvi skola finns brister i undervisningen som har en
väsentlig betydelse för elevernas utveckling och lärande och som innebär att eleverna riskerar att få en
utbildning som inte är fullt likvärdig den som ges vid andra grundskolor. Det finns föräldrar till elever
vid skolan som utifrån sin trosuppfattning motsätter sig att deras barn tar del av vissa inslag i
undervisningen. Lärare tar hänsyn till de uppfattningar som föräldrar framför när de utformar
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undervisningen, för enskilda elever i synnerhet, men Skolinspektionen konstaterar även att detta är
något som inverkar på hela verksamheten.
Skolinspektionen bedömer att utbildningen och undervisningen inte i tillräckligt hög grad omfattar
läroplanens övergripande och kursplanespecifika mål för skolans kunskapsuppdrag. Bristerna består i att
lärare minskar och ibland utesluter vissa inslag i undervisningen, exempelvis musik, drama och dans.
Detta är uttrycksformer som eleverna ska få använda och ta del av och som ska vara inslag i skolans
verksamhet. Undervisningen omfattar inte hela det centrala innehållet i vissa kursplaner, exempelvis får
eleverna i ämnet biologi en alltför begränsad undervisning i sex och samlevnad och i ämnet idrott och
hälsa får eleverna en otillräcklig undervisning i danser och rörelse till musik. Det är även en brist att
rektorn inte följer upp och försäkrar sig om att lärarnas planering och genomförande utgår från målen i
läroplanen och i kursplanerna.
Skolinspektionen konstaterar att skolans arbete med värdegrundsuppdraget inte motsvarar kraven i
författningarna. Framförallt gäller detta uppdraget att förmedla alla människors lika värde och att sprida
kunskap om och förståelse för människor med olika sexuell läggning och könsöverskridande identitet
eller uttryck.
Skolinspektionen bedömer också att elever befrias från deltagande i undervisningen på ett sätt som
skollagen inte medger. Vid tillsynen framkommer att lärare vid flera tillfällen befriar elever från
obligatoriska inslag i undervisningen, trots att det endast är rektorn som får besluta om befrielse och
skälen för detta måste vara mycket starka.
Skolinspektionen bedömer att de konstaterade bristerna i verksamheten är allvarliga och att
föreläggandet ska förenas med vite.
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 g skollagen (2010:800) Kiruna kommun att
vid vite av 500 000 kronor senast den 25 oktober 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag redovisas till Skolinspektionen skriftligen.
En delredovisning av hur arbetet fortskrider ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 23 augusti
2019. Delredovisningen ska innehålla en beskrivning av påbörjade och genomförda åtgärder samt en
planering för det fortsatta arbetet med att avhjälpa påtalade brister.
Beslutet om föreläggande gäller omedelbart. Om Kiruna kommun inte följer detta föreläggande kan
Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet.
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-06 § 31 som föreslår
nämnden besluta att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla arbetsutskottets förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______
Justerande sign
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Förändringsarbete inom skolan
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

en arbetsgrupp bestående av förvaltningschef, biträdande förvaltningschef och kultur- och
utbildningsnämndens arbetsutskott bildas,

att

arbetsgruppen får adjungera sakkunniga inom varje delmoment,

att

fastslå följande nio delmoment:
1. Årskursindelning
2. Centrala Kiruna
3. Nya Raketskolan
4. Landsbygden
5. Elevhälsan
6. Språkcentrum
7. Kultursamverkan
8. Personal/rekrytering
9. Nya grundskolan i nya centrum,

att

processen får namnet ”Skola tillsammans” samt

att

fastställa vid detta sammanträde föreslagen tidsplan.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Annica Henelund (C) beskriver fyra beslut som behöver fattas för att strukturera det
kommande årets förändringsarbete inom skolan:





Hitta ett passande namn för hela processen
Bilda en arbetsgrupp som in sin tur får adjungera sakkunniga inom varje delmoment
Fastslå olika delmoment inom processen
Fastställa en tidsplan för processen.

Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-06 § 32 som förslår
nämnden besluta
att

en arbetsgrupp bestående av förvaltningschef, biträdande förvaltningschef och kultur- och
utbildningsnämndens arbetsutskott bildas,

att

arbetsgruppen får adjungera sakkunniga inom varje delmoment,

att

fastslå följande nio delmoment:
1. Årskursindelning
2. Centrala Kiruna
3. Nya Raketskolan
4. Landsbygden
5. Elevhälsan
6. Språkcentrum
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7. Kultursamverkan
8. Personal/rekrytering
9. Nya grundskolan i nya centrum.
Ordförande Annica Henelund föreslår nämnden besluta att processen får namnet ”Skola tillsammans”.
Ordförande Annica Henelund har tillsammans med kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny
Persson tagit fram ett förslag på tidsplan för processen, vilken de föreslår nämnden att fastställa:
Kvartal 2. 2019
Alla rektorer kommunicerar tidsplanen med sin personal innan sommaruppehållet. Underlag med
bakgrund och intentioner kommer att meddelas innan denna information.
Kvartal 3. 2019
Under läsårets första föräldramöte informeras vårdnadshavare om processen. De kommer också att
informeras om möjlighet till delaktighet i densamma. Ett gemensamt underlag kommer att tas fram så
att alla går ut med samma information. Elever involveras i processen utifrån ålder och förmåga.
Arbetet med kommande struktur genomförs i aktuella grupper.
Kvartal 4. 2019
Processat material skickas in för sammanställning på förvaltning. Ett förslag arbetas fram för att kunna
bedömas och förfinas under kvartal 1.
Kvartal 1. 2020
Efter sammanställning skall ett slutligt förslag presenteras. Tas av kultur- och utbildningsnämnd senast
under mötet i mars månad.
Kvartal 2. 2020
Förberedelser för omorganisation/ny struktur.
Kvartal 3. 2020
Ny struktur genomförd från augusti 2020.
Yrkanden och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

bifalla arbetsutskottets förslag,

att

bifalla föreliggande förslag om att ge processen namnet ”Skola tillsammans” samt

att

bifalla föreliggande förslag på tidsplan.

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

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

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




Ombyggnation av lokaler på Bolagsskolan pågår för att bereda plats åt de två kvarvarande
avdelningarna vid Jökelns förskola som måste tömmas p.g.a. vattenskada.
En övning med skolskjutning som scenario har genomförts på Nya Raketskolan. Involverade i
övningen var räddningstjänst, ambulanssjukvård, polis samt kommunen.
Lärarnas Riksförbund har gjort en skolundersökning som de menar tar hänsyn till kommunernas
olika förutsättningar utifrån fyra olika delmodeller (undervisningskostnad per elev, lärarlöner,
lärarbehörighet och elevresultat). I undersökningen placerar sig Kiruna på plats 275 av 290
kommuner i landet och på plats 13 av 14 kommuner i länet.

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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Kulturchefen informerar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

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



Konst kommer att hängas på filtväggarna längs med balkongerna i Stadshuset Kristallen.
En presskonferens kommer att hållas imorgon 2019-05-17 i möteslokalen Jokken med anledning
av den kommande konstnärliga gestaltningen mellan Stadshuset och Kulturhuset. Konstnären
Mikael Johansson deltar vid presskonferensen.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______
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Delgivning av inkomna handlingar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger förteckning över inkomna handlingar 2019-02-20--2019-04-25, daterad 2019-04-25.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______
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Anmälan av delegationsbeslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger förteckning över delegationsbeslut 2019-02-20--2019-04-25, daterad 2019-04-25.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______
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Delgivning av klagomål enligt skollagen
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger förteckning över klagomål enligt skollagen 2019-02-20--2019-05-15, daterad 2019-05-15.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

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

anta förvaltningens förslag till ny timplan för Kiruna kommuns grundskolor från
höstterminen 2019.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Ny timplan för Kiruna kommuns grundskolor från höstterminen 2019” daterad
2019-05-16, vilken kulturchef/tillförordnad förvaltningschef Conny Persson föredrar sammanfattat:
Regeringen har beslutat om en förändrad timplan fr.o.m. höstterminen 2019, vilket innebär att antalet
timmar i ämnena Matematik och Idrott och hälsa utökas medan antalet timmar i Elevens val minskas.
Matematik utökas med 105 timmar i årskurs 7-9. Idrott och hälsa utökas med 80 timmar i årskurs 7-9
och 20 timmar i årskurs 6. Antalet timmar i Elevens val minskar med motsvarande antal timmar.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att antalet timmar i ämnena Matematik och Idrott och
hälsa fördelas jämnt mellan årskurserna 7-9, att ämnet Elevens val tas bort helt i årskurserna 7-9, att
ämnet Elevens val även tas bort i årskurs 6 och att det istället blir fler timmar i Elevens val i årskurserna
4 och 5 samt att justera timmarna i ämnet Svenska så att de fördelas jämnare i årskurserna 4-6.
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Yrkande och beslutsgång
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

anta förvaltningens förslag till ny timplan för Kiruna kommuns grundskolor från
höstterminen 2019.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign
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