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Justerande sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Kiruna 
2019-09-19, kl. 08:30 – 16:45 

Beslutande Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1. 

Utses att justera  Emma Taube (FI), Rune Lans (C) 

Övriga deltagande Förvaltningschef Eva Lönnelid 
Kulturchef/Biträdande förvaltningschef Conny Persson 
Controller Rolf Särkimukka
Ekonom Marie Savela 
Ungdomskonsulent Annelie Taavola § 86 
Chef Kulturskolan Markus Forsberg § 87 
Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson § 88 
Personalkonsult Heli Puranen Nilimaa § 89 

 Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll 

Sekreterare: _________________________ 
Jeanette Snöfjäll 

Ordförande:__________________________________________________________ 
Annica Henelund (C) §§ 82-108 

Justerande:___________________________________________________________ 
Emma Taube (FI)  Rune Lans (C) 
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§ 82 19-071-600

Dagordning 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att punkterna 1 d, 2-3 och 12 utgår, 

att lägga till ”Ändring av datum för kulturutskott och arbetsutskott” som punkt 29, 

att därefter fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärendet 

1. a) Ekonomisk rapport per augusti 2019 + utfallsprognos helår 2019 
b) Budget i balans
c) Delårsrapport 2019, månad 1-8
d) Kompletteringar äskanden budgetberedning 2020-2022

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:

a) Rapport - Projektbidrag
b) Kulan och Ruff
c) Ambulansflygaren

6. Förslag - Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun
7. Rapport - Kulturskolan
8. Rapport - Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
9. Rapport - Personalbokslut, frisktal/sjuktal m.m.
10. Rapport - Uppföljning av åtgärdsplan för personal- och kompetensförsörjning 2019
11. Uppföljning - Rekrytering
12. Rapport - IKT-plan
13. Handlingsplan hållbar energi 2020
14. Sammanträdesdagar kultur- och utbildningsnämnden 2020
15. Tilläggsbelopp extraordinära insatser ht 2019
16. Kommunkontakten - Minnesplats med tillhörande veteranmonument i Kiruna
17. Tillsyn fristående förskolor
18. Klubbhus Kiruna - Villkor för bidrag till föreningar
19. Motion - Mer stöd i skolan för barn med psykisk ohälsa
20. Skola tillsammans
21. Förvaltningschefen informerar
22. Kulturchefen informerar
23. Delgivning av inkomna handlingar
24. Anmälan av delegationsbeslut
25. Delgivning av klagomål enligt skollagen
26. Kurser, konferenser, förrättningar m.m.
27. Extraärende -

Remissyttrande: Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi
28. Extraärende - Kontaktlista politiker i kultur- och utbildningsnämnden
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§ 82 forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkanden i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att punkterna 1 d, 2-3 och 12 utgår, 

att lägga till ”Ändring av datum för kulturutskott och arbetsutskott” som punkt 29, 

att därefter fastställa dagordningen.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 83 a 19-068-606 

Ekonomisk rapport per augusti 2019 + utfallsprognos helår 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

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-aug 2019”, daterad  
2019-08-27 och reviderad 2019-09-18, 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 augusti minska det ekonomiska utfallet med 7,5 mnkr år 2019

(2019 års prognostiserade underskott).

Verksam- Utfall Budget Avvikelse Budget  Prog. avv. Utfall 
heter (tkr) perioden perioden perioden helår helår per.fg.år 
Gem. verks. 35 748 40 238 4 490 93 983 13 500 34 086 
För- o gr.sk. 185 714 172 237 -13 475 259 028 -22 000 177 923 
Måltidsverks. 36 146 33 672 -2 476 52 169 -1 150 32 367 
Fria driftsalt. 45 455 45 360 -95 65 866 0  46 036 
Interkom.ers. -766 -133 633 -500 0  -18 
Kultur 19 821 19 513 -309 31 252 260  19 310 
Nettokost. 1 322 118 310 887 -11 232 501 798 -7 390 309 704 
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§ 83 a forts.

Avvikelser för perioden utgörs framför allt av för- och grundskolornas grundbemanning i byarna samt 
extraordinära stödåtgärder.  

Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-05 § 63 a som beslutade 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 

Ärendet är även behandlat i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-09-05 § 48 som 
beslutade att lägga informationen med godkännande 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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§ 83 b    19-068-606 
 
 
Budget i balans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att revidera och förtydliga skrivelsen  
 "Redogörelse för vidtagna åtgärder för budget i balans för kultur- och utbildningsnämnden” 

med siffror och fler vidtagna åtgärder, även de som kommer att effektueras först år 2020, 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att fortsättningsvis komplettera den 

ekonomiska rapporten med en sammanfattning av rektorernas/chefernas analys. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Redogörelse för vidtagna åtgärder för budget i balans för kultur- och utbildningsnämnden” 
daterad 2019-08-12, vilken tillsänts kommunstyrelsen.  
 
Vidtagna åtgärder: 
 

 Bibehållna neddragningar på kultursidan motsvarande 2 Mkr.  
 

 Utökat antal barn på samtliga förskolor med koefficienten 0.01.  
 

 Eventuell stängning av förskoleavdelningen Kulingen, där barnen i stället integreras i befintliga 
förskolor.  

 
 Stängning av förskolan Regnbågen i Karesuando. Barnen placeras i ändamålsenliga lokaler i 

Karesuando grundskola.  
 

 Försäkrat oss om att chefernas organisation är anpassad efter tilldelad budget. Gäller både grund-
bemanning och extraordinära insatser.  

 
 Infört mer detaljerade budgetgenomgångar såväl i nämnden som i rektorsgruppen.  

 
 Tillsättning av en tjänst för att kvalitetssäkra processen med statsbidrag för skolutveckling och 

processen med bedömning och tilldelning av extraordinära insatser.  
 

 Ny organisation av nyanlända. Förberedelseklassen på Språkcentrum upphör och görs om till en 
mottagningsenhet.  

 
 Reducering av bemanning på resursteamet från 23 till 20 anställda.  

 
 Inlett arbete med ny skolstruktur med effektivare resursanvändning och med sikte på en ny 

grundskola i nya Kiruna centrum.  
 
Föreligger beslut från kommunstyrelsen 2019-09-02 § 180 där kultur- och utbildningsnämnden uppdras 
att vidta ytterligare åtgärder för att nå budget i balans och att de ekonomiska konsekvenserna blir tydliga 
vid nästa redovisning till kommunstyrelsen 2019-10-07. 
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§ 83 b forts. 
 
 
Lars-Jonas Kemi (SL) undrar om det är möjligt för kultur- och utbildningsförvaltningen att komplettera 
de ekonomiska rapporterna framöver med en sammanfattning av rektorernas/chefernas analys på det 
sätt som controllern presenterar det för nämnden, vilket enligt controllern är möjligt. 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-05 § 63 b som beslutade 
att lägga lägesrapporten med beaktande till handlingarna. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att revidera och förtydliga skrivelsen  
 "Redogörelse för vidtagna åtgärder för budget i balans för kultur- och utbildningsnämnden” 

med siffror och fler vidtagna åtgärder, även de som kommer att effektueras först år 2020, 
 
av Lars Jonas Kemi (SL) 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att fortsättningsvis komplettera den 

ekonomiska rapporten med en sammanfattning av rektorernas/chefernas analys. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds och Lars- Jonas Kemis 
yrkanden. 
_______   
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§ 83 c 19-753-606 

Delårsrapport 2019, månad 1-8 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att göra språkliga korrigeringar i 
delårsrapporten, 

att därefter lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger ”Delårsrapport KUN 2019, månad 1-8” daterad 2019-09-18, ur vilken controller Rolf 
Särkimukka, förvaltningschef Eva Lönnelid och kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson 
redogör. 

Delårsrapporten innehåller: 

 Årets händelser
 Utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse i för- och grundskola
 Måluppfyllelse
 Ekonomi
 Framtid

Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-05 § 63 c som beslutade 
att delårsrapporten föredras vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-09-19. 

Yrkanden och beslut 

Yrkanden i nämnden  

av  Annica Henelund (C) 

att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att göra språkliga korrigeringar i 
delårsrapporten, 

att därefter lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 84 18-826-606

Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att 300 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola till kokgryta Jägarköket, 

att 35 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola till golv Fjällrävens förskolekök, 

att 350 tkr omfördelas från IV- 10898 Regnbågens förskolekök till Jökelns förskolekök,  

att 98 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola till Jökelns förskolekök, 

att 450 tkr omfördelas från Anpassning av för- och grundskola för ytskikt till Jökelns förskola, 

att 40 tkr omfördelas från Anpassning av för och grundskola till staket Bergkristallen, 

att 128 tkr omfördelas från Anpassning av för och grundskola till staket Bullerbyns förskola. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande Annica Henelund redogör för föreliggande skrivelse ”Förslag till omföring av 
investeringsmedel” daterad 2019-09-04. Hon redogör vidare för att en kokgryta vid Jägarköket gått 
sönder, vilket måste hanteras brådskande, innebärande att ordförande på delegation tagit beslut om 
omföring av medel.  

Med anledning av ovanstående brådskande beslut måste förslagen i skrivelsen ses över så att det finns 
kvar medel till andra eventuella akuta behov som kan uppstå under resterande del av året. Kvarvarande 
icke utfördelad investeringsbudget för anpassning av för- och grundskolor år 2019 uppgår till 231 tkr om 
ingen revidering görs. Ordförande föreslår att nämnden avvaktar med investeringarna på 
Luossavaaraskolan (de två översta att-satserna i föreliggande skrivelse). Kvarvarande icke utfördelad 
investeringsbudget för anpassning av för- och grundskolor år 2019 skulle i så fall uppgå till 431 tkr. 

Ärendet är berett i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-05 § 66 som föreslår 
nämnden anta föreliggande förslag. 

Bakgrund 

Stolar Luossavaaraskolan  
Ca 90 stolar som nu finns i matsalen är ca 11-15 år gamla, sitsarna är helt nedslitna och i behov av att 
bytas ut. Även på fritids är de flesta stolar i mycket dåligt skick. I första hand behöver vi där byta ut 20 
stolar.  

Symaskiner Luossavaaraskolan  
I en slöjdsal bör det finnas 16 maskiner för att fylla alla platser. På Luossavaaraskolan bör minst 13 
maskiner bytas ut för att få en fungerande slöjdsal.  
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§ 84 forts.

Golv Fjällrävens förskolekök  
Arbetsmiljöproblem, golvet i köket är halt och risk för halkskador. Ytstrukturen behöver i kök vara sträv 
så att ingen halkar. Kostnad enligt offert är 35 tkr. 

Jökelns förskolekök  
Det är arbetsmiljöproblem med otillräcklig luft i Jökelns förskolekök som behöver åtgärdas. Ventilation i 
köket ger inte tillräcklig med tilluft. Fläkten är dessutom ansluten i för många kanaler vilket gör att den 
inte kan dra luften. Jökelns förskolekök har även fått anmärkning i brandskyddskontrollen. Kostnad för 
ventilation och fläktkåpa ca 70 tkr.  

Golvet är inte bra och spricker i skarvar. Efter vattenskada på Jökelns förskola är det bara halva golvet 
som ska bytas. Men, det föreligger ett stort behov av att även byta golvmattan i varuintag och diskrum 
samt att göra nya ytskikt och måla väggarna i köket. Kostnad enligt offert 378 tkr.  

Ytskikt Jökelns förskola  
Jökelns förskola är i ett eftersatt skick och har stort renoveringsbehov av ytskikt som ommålning av 
innerväggar och golvbyte. Framförallt finns ett akut behov av golvbyte på vissa delar av förskolan där 
golvmattor har släppt runt golvbrunnar, detta för att undvika/förebygga att en vattenskada ska uppstå.  
Under detta år har inte KBAB fått några investeringsmedel beviljade för underhåll av Jökelns förskola. 
Vilket medfört att de inte kunnat åtgärda de eftersatta ytskikten på förskolan, då det även funnits andra 
prioriteringsbehov. Därför söks nu investeringsmedel om 450 tkr för åtgärd av nödvändigt underhåll av 
ytskikt och golv på förskolan.  

Förskolans inre ytskikt är inte i acceptabelt skick. Förskolan ser idag ut som ett ”lapptäcke”. Där vissa 
delar blir renoverade p.g.a. vattenskadan medan andra är i hemskt skick. Förskolan ser förfärlig ut med 
allt lappande och lagande här och där. Det är olika golv och väggfärger runtom i förskolan. Väggar med 
stora fula hål, då fleras års underhåll hoppats över. Det är beslutat att underhåll som ommålning av 
ytskikt ska göras vart tolfte år på skolor/förskolor men på Jökeln har inget genomgående underhåll 
gjorts de senaste 15-20 åren.  

Förskolan står idag tom på möbler, barn och personal fram till vecka 47. Därför skulle det vara ett 
ypperligt tillfälle att prioritera och renovera de eftersatta delarna på förskolan både ur ett ekonomiskt 
och arbetsmiljömässigt perspektiv. 

Staket Bergkristallen  
Staket uppe på gårdsplan mot brant backe har saknats. De yngsta barnen ramlar ofta ner för backen och 
gör illa sig. Förskolan har heller inte kunnat ha cyklar p.g.a. risk för att de ska kunna fara ner för backen. 

Staket Bullerbyn  
Det staket som funnits har endast varit mot vägen och var i dåligt skick. Barnen springer ut på vägen och 
har även rymt mot gångstigen. Staket nödvändigt runt hela förskolan för barnens säkerhet. 
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§ 84 forts.

Yrkanden och beslut 

Yrkanden i nämnden  

att godkänna ordförandens brådskande delegationsbeslut att 300 tkr omfördelas från 
Anpassning av för- och grundskola till kokgryta Jägarköket, 

att avvakta med investeringarna vid Luossavaaraskolan (de två första att-satserna i 
föreliggande skrivelse), 

att i övrigt anta resterande att-satser i föreliggande skrivelse. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 85 a    19-128-600 
 
 
Rapport - Projektbidrag 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Sammanställning Projektbidrag Kultur 2019”, daterad 2019-08-29, för vilken 
kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson redogör.  
 
Kulturutskottet uttrycker att det är trevligt med återkommande arrangemang i kommunen. En 
redovisning för projektet Midnightsun Cruisers: Musicar Show 2019 inväntas för att se om ett 
förlusttäckningsbidrag kommer att bli aktuellt att utbetala.  
 
Budget 2019:       300 000 kr  
 
Beviljade bidrag fram till och med 2019-06-13:    -234 500 kr  
 

Senaste beviljade projektansökningar av kulturchef/ 
tillförordnad förvaltningschef på delegation:  
Kiruna Pride: Pridefestivalen 2019   15 000 kr  
 
Senaste beviljade projektansökningar efter 
beslut i kultur- och utbildningsnämnden:  
Pamojaföreningen; Pamojafestivalen 2019  30 000 kr  
Backyard Rock; Backyard Rock 2019   30 000 kr  
Pessinki Sameförening: Geasselavvu   15 000 kr  
Midnightsun Cruisers: Musicar Show 2019  20 000 kr  
(Mot redovisning/förlusttäckningsbidrag-tillgodo/outtagen)  
 

Kvarstående medel         65 500 kr  
 
Projektansökningar under handläggning:  
- För boken: Kulan och Ruff  20 000 kr  
- För boken: Ambulansflygaren  15 000 kr  
 
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-09-05 § 50 a, som beslutade 
att lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna. 
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§ 85 a forts.

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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§ 85 b 19-456-679 

Projektbidrag - Kulan och Ruff 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 

att köpa in färdigt material av ”Kulan och Ruff” till ett värde av 10 000 kr. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Ansökan om projektbidrag Kulan och Ruff”, daterad 2019-05-03, vilken 
kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson redogör för.  

Jesper Dahlström-Kawasaki ansöker om 20 000 kr i bidrag till bokprojekt ”Kulan och Ruff”- en 
äventyrsserie för barn som ska bli ljudbok med atmosfärisk musik med musiker från Malmfältens 
rockklubb. Ett tillhörande enklare arbetshäfte, kopplat till läroplanen Lgr11, kommer även att arbetas 
fram. Framöver ska boken gärna kunna framföras som liveunderhållning, med musik och uppläsning för 
barn på bland annat skolor.  

Syftet är att blanda in Malmfältens rockklubb, och därmed stärka såväl samarbete mellan 
kommungränserna, Kiruna och Gällivare, tillika kompetensen på varje position för att öppna upp för en 
konstruktiv dialog och kritik i bokens slutskede. Detta möjliggör att framöver på ett lättare sätt inneha 
rätt kompetenser och bra arbetsflöde vid kommande projekt rörande bl. a. musik och ljud. Projektets mål 
är att bearbeta och slutföra det jobb som redan är gjort för att serien ska kunna bli tillgänglig i olika 
former för förlag och beställare, så som kommun och skolor.  

2019-09-04 reviderades ansökningen till att ansöka om 10 000 kr från Kiruna kommun samt 10 000 kr 
från Projektstöd Region Norrbotten och 20 000 kr från Sparbanken Nord. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår efter att den sökande inkommit med revidering  

att bevilja projektet medel, motsvarande antal böcker/ljudböcker/arbetshäften som totalt 
uppgår till 10 000 kr, med hänvisning till att det är en kulturproduktion och begivenhet 
som på god grund förankras och utövas bland barn och unga inom kommunen, främjar 
kulturella samarbeten och utveckling och är sammantaget berikande för Kirunas 
kulturutbud. 

Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-09-05 § 50 b som föreslår 
nämnden besluta att köpa in färdigt material av ”Kulan och Ruff” till ett värde av 10 000 kr. 

Yrkande och beslut 

Yrkande i nämnden  

av Annica Henelund (C)

att bifalla kulturutskottets förslag. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 85 c 19-720-679 

Projektbidrag - Ambulansflygaren 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse ”Ansökan om bidrag för framtagning av boken Ambulansflygaren” inkommen  
2019-06-23 och förvaltningens yttrande ”Ansökan om projektbidrag till ”Ambulansflygaren” daterad 
2019-09-02 för vilka kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson redogör.  

Tore Öberg ansöker om 15 000 kr i bidrag för framtagning av boken ”Ambulansflygaren”. Bidraget är 
tänkt att täcka externa kostnader för arkivarbete, scanning av material, bildrätter och digitalisering av 
bilder samt manusbearbetning.  

Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson har enligt gällande delegation beslutat att avslå 
ansökan med hänvisning till att den inte uppfyller de kriterier som är ämnade för projektmedel. 
Förvaltningen ställer sig positiv till att köpa in 10 exemplar av den färdigställda produkten. 

Beslutet har nått den sökande. 

Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-09-05 § 50 c som beslutade 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

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. 
_______  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-09-19  16 av 46 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 86    17-293-600 
 
 
Förslag - Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att uppdra åt förvaltningen att flytta punkt 4 i strategin till dess inledning eller bakgrund, 
 
att efter gjord korrigering enligt Magnus Gustafssons yrkande föreslå kommunfullmäktige att 

anta ”Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun”. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förslag till barn-och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun, senast reviderad 2019-05-24, 
vilken folkhälsostrateg Heidi Kari och ungdomskonsulent Annelie Taavola föredrar. 
 
En barn- och ungdomspolitisk strategi för Kiruna kommun antogs av kultur- och utbildningsnämnden 
under september 2017. Strategin kom inte vidare till antagande i kommunfullmäktige, då kultur- och 
utbildningsnämnden formellt tog beslut istället för att föreslå kommunfullmäktige att besluta i ärendet. 
Därför togs strategin upp vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde oktober 2018, där 
nämnden föreslog enligt ovanstående formulering. När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 
ärendet beslutades det att skicka tillbaka barn- och ungdomspolitiska strategin till nytt beslut i kultur- 
och utbildningsnämnden, då nya förtroendevalda tillträtt efter valet 2018. 
 
Följande redaktionella ändringar har genomförts: 

 Borttagande av årtal. 
 Borttagande av meningen ”Utvärdering och resultat av arbete ska återföras till barn och 

ungdomar som finns i kommunen.” under kapitel 3 Genomförande och uppföljning.  
 Tillägg i kapitel 2 Övergripande mål och i kapitel 4 Barnkonventionen; att regeringen den 13 juni 

2018 fattat beslut att barnkonventionen blir del av svensk lagstiftning den 1 januari 2020. 
 
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-05 § 67 som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta ”Barn- och 
ungdomspolitisk strategi”. 
 
 
Bakgrund 
 
Fyrnämndsgruppen, där förvaltningschefer och presidier för socialnämnd, fritids- och kulturnämnd, 
barn- och utbildningsnämnd och kommunstyrelse fanns representerade, fick i uppdrag av 
kommunfullmäktige 2011 att verkställa ett barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram. 
Fyrnämndsgruppen har blivit till trenämndsgrupp eftersom fritids- och kulturnämnd samt förvaltning 
inte längre finns. Kultur- och utbildningsnämnden utsågs till ansvarig för revidering av barn- och 
utbildningspolitiska handlingsprogrammet. Under 2017 har en arbetsgrupp med representanter från 
kultur- och utbildningsförvaltning, socialförvaltningen, kommunkontoret samt miljö- och 
byggnadsförvaltningen arbetat med revidering. 
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§ 86 forts. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av Magnus Gustafsson (C) 
 
att uppdra åt förvaltningen att flytta punkt 4 i strategin till dess inledning eller bakgrund, 
 
av Annica Henelund (C)  
 
att efter gjord korrigering enligt Magnus Gustafssons yrkande föreslå kommunfullmäktige att 

anta ”Barn- och ungdomspolitisk strategi i Kiruna kommun”. 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Magnus Gustafssons och Annica Henelunds 
yrkanden. 
_______   
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§ 87    19-738-632 
 
 
Rapport - Kulturskolan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Kulturskolans septemberrapport 2019” vilken kulturskolechef Markus Forsberg föredrar 
sammanfattningsvis under rubrikerna: 
 

 GDPR 
 Ny organisation 
 Nya modeller för samverkan 
 Öppen kursverksamhet 
 Digitalisering 
 Utåtriktad verksamhet 
 Musik som friskvård 
 Kunskapsstaden/Kunskapsnoden 
 Prioriterade processer 2018/2019: 

- Organisation för musikundervisning i grundskolorna 
- Kunskapsstaden/Kunskapsnoden 
- Digitalisering 
- Ny modell för uppdragsundervisning 
- Kulturskolan i förskolan 

 
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-09-05 § 55 som beslutade att 
ärendet behandlas vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-09-19. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 88    19-747-600 
 
 
Rapport - Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens redovisning såsom sin egen till kommunfullmäktige. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Redovisning från kultur- och utbildningsnämnden. Uppföljning av Kiruna kommuns 
övergripande handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - 2019” daterad  
2019-09-05 med tillhörande bilaga för vilka kvalitetsutvecklare Caroline Andersson redogör. 
 
Handlingsplanen innehåller ett antal aktiviteter som riktar sig till personal, barn och ungdom samt till 
allmänheten. Stora delar av förvaltningens verksamheter arbetar kontinuerligt med flera av de aktiviteter 
som lyfts fram i handlingsplanen men har inte haft särskilt fokus på just frågorna om mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer. Detta gäller t.ex. förskolan, grundskolan och grundsärskolan vars 
arbete med värdegrundsfrågor styrs av läroplanerna.  
 
Värdegrundsarbetet genomsyrar läroplanerna och några exempel på formuleringar kopplade till målen i 
handlingsplanen återges nedan: 
 
- En viktig uppgift för förskolan/skolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
Var och en som verkar inom förskolan/skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde 
och respekten för vår gemensamma miljö. 
 
- Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan/skolan ska 
hålla levande i arbetet med barnen. 
 
Ett väl fungerande övergripande samarbete mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och social-
förvaltningen finns bl.a. i den så kallade samverkansgruppen där representanter från socialförvaltningen, 
Elevhälsan och skolan ingår. Denna grupp träffas regelbundet och tar upp frågor rörande bl.a. barn och 
ungdomar som far illa i hemmet. Även ungdomsverksamhetens personal har regelbundna träffar med 
representanter från socialförvaltningen där man diskuterar olika problematiska frågor och situationer 
som personalen uppmärksammat/varit med om i arbetet med ungdomar. Personalen inom ungdoms-
verksamheten har, precis som personalen i förskolan och skolan, enligt lag anmälningsplikt till 
socialförvaltningen om man misstänker att ett barn/en ungdom far illa i hemmet.  
 
Vidare redogör kvalitetsutvecklaren för aktiviteter under perioden augusti 2018- augusti 2019 som är 
kopplade till målen i handlingsplanen och som finns specificerade i föreliggande redovisning. 
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§ 88 forts. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att anta förvaltningens redovisning såsom sin egen till kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 89    19-563-600 
 
 
Rapport - Personalbokslut, frisktal/sjuktal m.m. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med beaktande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Frisk- och ohälsotal, KUF” vilken personalkonsult Heli Puranen-Nilimaa redogör för.  
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§ 89 forts. 
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§ 89 forts. 
 
 

 
 

 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med beaktande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 90    19-181-603 
 
 
Rapport - Uppföljning av åtgärdsplan för personal- och kompetensförsörjning 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 § 28 antog ”Åtgärdsplan för personal- och 
kompetensförsörjning i kultur- och utbildningsnämndens verksamheter 2019”. Förvaltningschef Eva 
Lönnelid informerar om att sedan åtgärdsplanen antogs har inga förändringar gjorts bortsett från att 
bristyrken har definierats. 
 
 
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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§ 91    19-748-600 
 
 
Uppföljning - Rekrytering 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Uppföljning rekrytering KUF vt 2019” daterad 2019-08-15, för vilken förvaltningschef  
Eva Lönnelid redogör.  
 
Grundskolan 
 
Vi har en mer positiv bild idag vad gäller antal vakanser och tillsättning av tjänster. 
Idag har vi på grundskolan endast 8 vakanser, som är jämt fördelat på flera olika skolenheter. 
Vad som är extra positivt är att flera lärare har sökt sig till specifikt till Nya Raketskolan. 
 
Vi har annonserat efter lärare vid två tillfällen (en i våras och en i början av sommaren). 
Vid första annonseringen hade vi 83 sökande varav 30 behöriga lärare (14 externa och 16 var bosatta 
inom kommunen). Av dessa 83 anställdes 37 stycken varav 10 var behöriga. 
Vid andra annonseringen hade vi 19 sökande, varav 10 behöriga lärare (7 externa och 3 inom 
kommunen). Av dessa 19 anställdes 11 stycken varav 5 var behöriga. 
Detta är glädjande för oss och vi arbetar för ett fortsatt positivt rekryteringsarbete.  
 
Vittangi-Svappavaara har haft en egen annons. Det är fortfarande lite oklart hur många som anställts, 
eftersom processen fortfarande pågår. 
 
Förskolan 
 
På förskolan har vi totalt 3 vakanser på 23 förskolor och drygt 50 avdelningar, det anställdes 4 stycken 
behöriga förskollärare och 4 stycken outbildade i maj. 
I juni anställdes 1 som väntar på sin legitimation och 1 outbildad. 1 är på väg in men de håller på att 
löneförhandla nu. 
 
 
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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§ 92    19-750-520 
 
 
Uppföljning - Plan för hållbar energi 2017 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Plan för hållbar energi 2017” daterad 2019-09-06, för vilken förvaltningschef Eva Lönnelid 
redogör.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 93    19-751-600 
 
 
Sammanträdesdagar kultur- och utbildningsnämnden 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att fastställa följande datum för kultur- och utbildningsnämndens sammanträden 2020: 
 

6/2 
19/3 
23/4 Arbetsnämnd 
14/5 
11/6 
17/9 
22/10 Målnämnd 
19/11 
17/12 

 
att fastställa följande datum för kultur- och utbildningsnämndens kultur- och arbetsutskotts 

sammanträden 2020: 
 
 23/1 

5/3 
5/5 
28/5 
3/9 
5/11 
3/12. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förvaltningens skrivelse ”Sammanträdesdagar KUF 2020” vilken förvaltningschef  
Eva Lönnelid föredrar. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden har att fastställa sammanträdesdagar för 2020. Sammanträdesdagarna 
ska harmonisera med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens fastställda sammanträdesdagar.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår fortsatt en nämndplanering liknande den modell som 
använts sedan 2016 och som medger: 
- ett oförändrat antal nämndsammanträden, 
- att verksamhetsplanering och kvalitetsarbete formaliseras som huvudinnehåll och syfte för minst två 
nämndsammanträden under året, 
- två veckors ärendeberedning mellan kultur-/arbetsutskott och nämndsammanträde. 
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§ 93 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för kultur- och utbildnings-
nämnden och dess utskott 2020: 
 
30/1  Ku/Au 
6/2  KUN 
5/3  Ku/Au 
19/3 KUN 
2/4 Au 
23/4 KUN (arbetsnämnd) 
5/5  Ku/Au 
14/5 KUN 
28/5 Ku/Au 
11/6 KUN 
3/9 Ku/Au 
17/9  KUN 
8/10  Au 
22/10  KUN (målnämnd) 
5/11 Ku/Au 
19/11 KUN 
3/12  Ku/Au 
17/12 KUN 
 
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-05 § 74 som beslutade att 
kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på datum för kultur- och 
utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2020 till nästa nämndsammanträde. 
 
Ordförande Annica Henelund (C) föreslår nämnden att kulturutskottet/arbetsutskottet i januari istället 
sammanträder den 23/1 för att hålla beredningstiden om två veckor mellan utskott och nämnd. Vidare 
föreslår hon att arbetsutskotten 2/4 och 8/10 utgår då de föregår arbetsnämnd respektive målnämnd. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att kulturutskottet/arbetsutskottet i januari sammanträder den 23/1 istället för 30/1, 
 
att arbetsutskotten 2/4 och 8/10 utgår, 
 
att för resterande sammanträdesdagar bifalla förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 94 
 
 
Tilläggsbelopp extraordinära insatser 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att avslå föreliggande förslag. 
 
 
Reservationer 
 
Lars-Jonas Kemi (SL), Kenneth Nilsson (S), Jonas Stålnacke (S) och Emma Taube (FI) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för föreliggande förslag. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund (C) beskriver bakgrunden till ärendet, sammanfattningsvis: 
Kultur- och utbildningsnämnden har för år 2019 budgeterat 15 mnkr för extraordinära insatser. Av dessa 
15 mnkr har 12 mnkr fördelats. Vittangi-Svappavaara rektorsområde har ansökt om medel men inte fått 
något på grund av att ansökan varit ofullständig och har trots det haft anställd personal för ändamålet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-21 § 22 c att enheterna Vittangi/Svappavaara samt 
Karesuando/Övre Soppero måste komplettera sina underlag med grundbemanningen. 
 
Föreligger skrivelse ”Ansökan om finansiering av 3 st befintliga extraordinära tjänster i Vittangi-
Svappavaara rektorsområde” daterad 2019-08-12, vilken förvaltningschef Eva Lönnelid föredrar.  
 
Vittangi-Svappavaara rektorsområde har haft 13 stycken visstidsanställningar som ej återbesätts från  
1 juli 2019. En stor del av dessa tjänster har varit kopplade till elever med särskilda behov. Ingen av dessa 
tjänster har varit finansierad utifrån den budgetram som legat för verksamheten. Utöver dessa tjänster 
finns det ytterligare tre tillsvidareanställd personal som definieras som extra ordinära insatser, utan 
central finansiering.  
 
Bedömningsgrunder  
Det finns risk att pågående omorganisation och anpassning av verksamheten kan falla på en uppfattad 
orimlighet om de tre extra ordinära resurserna inte finansieras. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden 
 
att bevilja ansökan om 3 stycken extraordinära tjänster i Vittangi-Svappavaara, 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra besättningarna,  
 
att om besättningen avslås ge kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra 

erforderliga förhandlingar och risk- och konsekvensanalyser för återrapportering till 
arbetsutskott innan slutgiltigt beslut. 
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§ 94 forts. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att avslå föreliggande förslag med hänvisning till att årets budget för extraordinära insatser 

redan är förbrukad  
 
av Kenneth Nilsson (S) med bifall av Lars-Jonas Kemi (SL), Jonas Stålnacke (S) och  

Emma Taube (FI) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller Annica Henelunds yrkande. 
 
Votering begärs med följande beslutsgång: 
De som röstar för ordförande Annica Henelunds (C) yrkande röstar Nej. 
De som röstar för Kenneth Nilssons (S) yrkande röstar Ja. 
 
Med 5 nej-röster för Annica Henelunds yrkande och 4 ja-röster för Kenneth Nilssons yrkande finner 
ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande, d.v.s. att avslå föreliggande 
förslag. Se bilagd voteringslista. 
_______   
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§ 95    19-654-479 
 
 
Kommunkontakten - Minnesplats med tillhörande veteranmonument i Kiruna 
 
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår således kommunfullmäktige 
 
att förslaget skall initiera en utredning med syfte att öka kunskapen kring hur andra 

kommuner ställer minnesplatser till förfogande för att uppmärksamma och hedra de 
veteraner som med sin insats verkat för Sveriges frihet och trygghet. Resultatet av en sådan 
utredning skulle därmed ge förvaltningen underlag för yttrande i ärendet. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar i ärendet där det föreligger förslag  
2019-05-29 till kommunkontakten från Tobias Stensson Närvä, av vilken framgår att Kiruna har genom 
åren dels fostrat både utlandsveteraner och beredskapsveteraner, men även varit platsen där många av 
våra veteraner tjänstgjort i förband som var förlagda hit under beredskapen eller senare i sina militära 
värv på I22. Många veteraner lever och verkar även fortsättningsvis i det civila livet i Kiruna.  
 
En fysisk plats där samtliga kommunmedborgare och tillresta på olika sätt kan hedra och minnas de 
veteraner som verkar och har verkat inom Kiruna kommuns och Sveriges gränser, skulle vara ett gott sätt 
för Kiruna att hedra alla de som med sina liv och sin hälsa som insats verkat för Sveriges frihet och 
trygghet. Lämpligen bör denna plats finnas relativt centralt för att medge enkel åtkomst för medborgare 
och andra som önskar hedra och minnas, både vid särskilda dagar som till exempel Veterandagen, men 
även under övriga delar av året. Platsen bör dock vara präglad av en rofylld atmosfär och ge möjlighet till 
eftertanke och hågkomst.  
 
Förslagsställaren föreslår  
 
att kommunen avsätter utrymme för en för allmänheten öppen minnesplats för veteraner med 

tillhörande monument, samt åtar sig att vårda denna plats på ett tillbörligt sätt. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att förslaget skall initiera en utredning med syfte att öka kunskapen kring hur andra 

kommuner ställer minnesplatser till förfogande för att uppmärksamma och hedra de 
veteraner som med sin insats verkat för Sveriges frihet och trygghet. Resultatet av en sådan 
utredning skulle därmed ge förvaltningen underlag för yttrande i ärendet. 

 
 
Bakgrund 
 
Ärendet är behandlat i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-17 § 174 som beslutade 
 
att  inhämta yttrande i ärendet från kultur- och utbildningsnämnden. 
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§ 95 forts. 
 
 
Ärendet har därefter beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-09-05 § 58 som 
beslutade 
 
att ge kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett reviderat 

yttrande utifrån kulturutskottets diskussion till kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2019-09-19. 

 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att anta förvaltningens förslag till yttrande i ärendet, daterad 2019-09-17, så som nämndens 

eget till kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 96    19-621-628 
 
 
Tillsyn fristående förskolor 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar i ärendet. Föreligger ”Rapport/Beslut, 
Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg verksamhetsåret 2018 i Kiruna kommun”, daterad 
2018-05-01.  
 
Enligt skollagen står den fristående förskolan under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del av de 
handlingar som behövs för tillsynen. Den som ansvarar för den fristående förskolan är även skyldig att 
på uppmaning av kommunen göra sammanställningar som behövs för tillsynen. Kommunen ska även, 
inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den fristående förskolan. Statens skolinspektion 
har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna i sjätte 
kapitlet (åtgärder mot kränkande behandling) i skollagen följs av den fristående förskolan. 
 
Syftet med tillsynen är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. Tillsynen är också till för att 
säkerställa att verksamheten drivs med god kvalitet, i enlighet med skollagen och läroplanen samt följer 
Kiruna kommuns riktlinjer för fristående förskola och pedagogisk omsorg. 2016 års tillsyn fokuserade på 
miljön, dokumentation och organisation. Tillsynen visade på att de fria verksamheterna har överlag goda 
lärandemiljöer och anpassade miljöer för barns utveckling. Likaså vilar samtliga på en väl organiserad 
verksamhet där de olika inriktningarna, traditioner och verksamhetsidéer starkt tryggar och förstärker 
verksamheternas organisationer. Därför har tillsynen 2018 fokuserat på helhetsuppfattningen av 
verksamheternas kvalitet samt att titta på vilken insikt och förståelse pedagoger, personal, annan 
personal (personal som inte har utbildning eller har en annan utbildning) och föräldrar har för 
verksamheternas kvalitet ur respektive perspektiv.  
 
För att säkerställa att de fristående förskolorna och pedagogisk omsorg bedrivs med god kvalitet och i 
enlighet med skollagen, läroplanen samt Kiruna kommuns riktlinjer har skriftligt material samlats in 
gällande de fria förskolornas verksamheter. Intervjuer har gjorts i olika konstellationer som med 
förskolechefer, helt arbetslag och enskilda pedagoger samt intervju med dagbarnvårdare i stor grupp 
samt enskilda samtal under två utbildningsdagar. Enkäter i syfte att belysa synen på verksamheternas 
kvalitet ur pedagogers, annan personals, dagbarnvårdares samt föräldrars perspektiv. Den färdiga 
rapporten/beslutet har skickats till verksamheterna för påseende. 
 
Vid tillsynen 2018 finns det sex fristående förskolor som arbetar utifrån olika profileringar och Ströms 
Slotts pedagogiska omsorg som har 17 dagbarnvårdare i Kiruna kommun. De fristående förskolorna är: 
 

 Förskolan Fjällbjörken: 
Verksamheten bedrivs som ett föräldrakooperativ och arbetar utifrån Reggio Emilias filosofi samt 
med inriktning mot utepedagogik och ekologisk mat. 

 Fyrklöverns förskola: 
Verksamheten är ett personalkooperativ med Montessoriinriktning.  
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§ 96 forts. 
 
 

 I Ur och Skur Myggans förskola: 
Verksamheten är ett personalkooperativ som drivs i Ur och Skurs profilering vilket betyder att de 
arbetar utifrån en friluftsinriktad pedagogik och är medlemmar i Friluftsfrämjandet. 

 Noas Arks förskola: 
Verksamheten är ett föräldrakooperativ och har en kristen profilering. 

 Sameförskolan Lávvu i Karesuando 
Verksamheten har en samisk profil och bedrivs i statlig regi med Sameskolstyrelsen som 
huvudman. 

 Sameförskolan Giron Ovdaskuvlla i Kiruna 
Verksamheten har en samisk profil och bedrivs i statlig regi med Sameskolstyrelsen som 
huvudman. 
 

Tillsynen 2018 konstaterar att inga brister har upptäckts vid tillsynen av de fristående förskolorna eller 
annan pedagogisk omsorg i Kiruna kommun. I dagsläget bedöms verksamheterna uppfylla de krav som 
följer lagar och bestämmelser. Inga åtgärder behöver därför vidtas för förskolan. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden  
 
att  lägga rapporten till handlingarna med ett godkännande. 
 
Ärendet har beretts av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-05 § 76 som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta 
 
att lägga rapporten 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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§ 97    18-579-380 
 
 
Klubbhus Kiruna - villkor för bidrag till föreningar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att inte vidta några förändringar i villkoren för bidrag till föreningar med anledning av 

Klubbhus Kirunas skrivelse, 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att svara Klubbhus Kiruna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse från Klubbhus Kiruna inkommen till förvaltningen 2018-06-18 med bilaga 
inkommen 2019-08-28. Ordförande Annica Henelund redogör för ärendets beredning i kulturutskottet. 
 
Klubbhus Kiruna har, i samverkan med ett flertal lokala föreningar, ansökt om revision enligt följande 
punkter:  

 En uppdatering av det lokala kommunala aktivitetsstödet/deltagare.  
 En uppdatering av det kommunala föreningslönebidraget.  
 En revidering av regelverket där de föreslår att den övre åldersgränsen på 20 år för det 

kommunala aktivitetsstödet höjs till 25 år.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  behålla nuvarande nivå av det lokala kommunala aktivitetsstödet/ deltagare samt det 

kommunala föreningslönebidraget med hänvisning till 2017 revision, tillika påslag, för 
samma ändamål. Frågan om ålder för berättigande till aktivitetsstöd har, vid flera tillfällen, 
lyfts fram i kulturutskottet utan att något nytt förslag för fördelning av medel framlagts.  

 
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-09-05 § 57 som beslutade 
 
att ge kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett reviderat 

yttrande utifrån kulturutskottets diskussion till kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2019-09-19. 

 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att inte vidta några förändringar i villkoren för bidrag till föreningar med anledning av 

Klubbhus Kirunas skrivelse, 
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att svara Klubbhus Kiruna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 98    19-530-600 
 
 
Motion - Mer stöd i skolan för barn med psykisk ohälsa 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande i ärendet, daterat 2019-08-12, så som 

sitt eget. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige har 2019-04-08, § 39, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
en av Mats Fredlund (SD) väckt motion i rubricerat ärende. Kommunstyrelsens arbetsutskott har  
2019-05-06, § 109, beslutat att inhämta yttrande i ärendet från kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Av motionen framgår att barn med psykisk ohälsa bör uppmärksammas för att ge ett tidigt stöd för barn 
som behöver det. Motionären föreslår att anställa utbildade kuratorer/sjuksköterskor under ett antal 
dagar i veckan i skolan. Detta för att tidigare kunna ge ett stöd till elever som behöver det. Samt att 
eleverna ska kunna förbättra resultaten i skolarbetet. Föreligger motion från Sverigedemokraterna 
Kiruna, daterad 2019-02-18. 
 
Ärendet är berett i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-05 § 77 som beslutar  
 
att ett skriftligt förslag på yttrande ska presenteras vid kultur- och utbildningsnämndens 

sammanträde 2019-09-19. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, daterat 2019-08-12: 
 
Bakgrund 
Motionären föreslår att det ska finnas kurator/sjuksköterska på plats i skolan under ett antal dagar i 
veckan. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden har under våren-19 fattat beslut om att använda sig av statsbidraget 
Likvärdig skola för att utöka elevhälsans insatser i hela kommunen. Det innebär en utökning av flera 
personkategorier så som skolsköterskor, kuratorer och psykologer. Dessa åtgärder bedöms kunna möta 
identifierade behov hos eleverna i Kiruna kommun. Samtidigt blir detta en kompetenshöjning i hela 
organisationen vilket i sin tur kommer att avlasta lärare som fått ta ett stort ansvar för dessa frågor. 
Rekrytering av tjänsterna pågår för närvarande. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande i ärendet, daterat 2019-08-12, så som 

sitt eget. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 99    19-448-601 
 
 
Skola tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid föredrar i ärendet, bland annat att: 
 

 All personal fått information om processen Skola tillsammans innan sommaren. 
 De flesta skolorna har informerat vårdnadshavare om processen i samband med sina 

föräldramöten. De som inte gjort det kommer att göra det i närtid. 
 Samtidigt som informationen lämnats meddelas på vilket sätt berörda kommer att kunna lämna 

åsikter om processen och att det ska ske senast 11 oktober 2019. 
 Elever kommer att involveras i processen utifrån ålder och förmåga. 

 
 
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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§ 100    19-443-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar sammanfattningsvis: 
 

 25 stycken visstidsanställda elev- och verksamhetsassistenters anställningar har avslutats  
den 30 juni. Arbetsgivaren avser att varsla ytterligare 25 elev- och verksamhetsassistenter, men 
först ska risk- och konsekvensanalyser genomföras. Resterande assistenter omorganiseras och 
arbetsgivaren avser äska om en ny chefstjänst för samtliga elevassistenter.  

 Kultur- och utbildningsförvaltningen kommer inte att ansöka om statsbidrag för lärarassistenter 
då det inte är ekonomiskt försvarbart. 

 Rekryteringen av elevhälsopersonal fortsätter. 
 Nämndsordförande Annica Henelund och förvaltningschef Eva Lönnelid har besökt Vittangi och 

Svappavaara skolor och träffat personalen där. 
 Nämndsordförande Annica Henelund, förvaltningschef Eva Lönnelid och kulturchef/biträdande 

förvaltningschef Conny Persson har deltagit i konferensen Aktuell Skolpolitik 2019 i Piteå  
28-29 augusti 2019. Årets tema var Lärande och hälsa. 

 
 
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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§ 101    19-123-600 
 
 
Kulturchefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar enligt följande: 
 

 Kulturskolebidraget från Statens kulturråd återinförs. Kulturskolebidraget skapades för att hjälpa 
kulturskolor att utvecklas. Exempel på vad bidraget kan användas till är att prova nya metoder, 
arbeta mer med riktade insatser eller att nå nya målgrupper.  

 Kultur- och utbildningsförvaltningen avser äska om en resurs för att hantera konsten 
 Arbetet efter Skolinspektionens tillsyn vid Jukkasjärvi skola fortsätter: 

En träff med personalen vid Tuolluvaara och Jukkasjärvi skolor har genomförts. 
En delrapport har sänts till Skolinspektionen. 
Ett möte med vårdnadshavare till elever i Jukkasjärvi skola har genomförts. 
Ett möte med samtliga rektorer har genomförts. 
Senast den 25 oktober ska förvaltningen skicka in sin slutrapport och därefter kommer 
Skolinspektionen på ett nytt besök. 

 
 
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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§ 102    19-083-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förteckning över inkomna handlingar 2019-05-21--2019-08-27, daterad 2019-08-28. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 103    19-084-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förteckning över delegationsbeslut 2019-05-21--2019-08-27, daterad 2019-08-27. 
 
 
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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§ 104    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. 
_______ 
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§ 105    19-125-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bifalla ordförandes deltagande vid konferensen Nyanländas lärande i Stockholm den 24-25 

oktober 2019. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Den 24-25 oktober 2019 hålls konferensen Nyanländas lärande i Stockholm. 
Ordförande Annica Henelund (C) avser delta i konferensen om nämnden godkänner detta. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att bifalla ordförandes deltagande vid konferensen Nyanländas lärande. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 106    19-675-600 
 
 
Extraärende - Remissyttrande: Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell 
biblioteksstrategi 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta föreliggande förslag till yttrande såsom sitt eget. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inkommen remiss ”Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell 
biblioteksstrategi”, daterad 2019-06-24, samt ett förslag till yttrande från förvaltningen daterat  
2019-08-27 vilka kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar inför nämnden. 
 
Kiruna kommun stödjer förslag till nationell biblioteksstrategi och dess intentioner. Utredningen ger en 
samlad och övergripande bild av bibliotekens framtida behov och utveckling.  
 
Visionen för strategin är Bibliotek för alla och målet Demokrati. De sex medlen för att nå målet och 
visionen är samhällets öppna rum, läsning, lärande, forskning, nationella digitala bibliotekstjänster och 
gemensam infrastruktur.  
 
Sammantaget gör det att medlen stöttar målet och visionen och bidrar till en jämlik och rättvis 
biblioteksverksamhet för hela landet. Kiruna kommun ser särskilt att strategin gynnar och stöttar 
glesbygden.  
 
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-09-05 § 59 som föreslår  
 
att detta yttrande antas av kultur- och utbildningsnämnden. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta föreliggande förslag till yttrande såsom sitt eget. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 107    19-774-600 
 
 
Extraärende - Kontaktlista politiker i kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att upprätta en kontaktlista över nämndens 

politiker, 
 
att i kontaktlistan eller som en separat bilaga ha med ordningen för inkallande av ersättare. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund (C) berättar att det finns önskemål hos nämndens ledamöter om att 
upprätta en kontaktlista för att på ett enkelt sätt kunna kalla in ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro. 
Kontaktlistan ska endast vara tillgänglig för nämndens ledamöter och politiker. Vidare beskriver hon 
också att det uttryckts viss osäkerhet kring ordningen för inkallande av ersättare föreligger varför även 
detta bör klargöras i kontaktlistan alternativt som en bilaga till densamma. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att upprätta en kontaktlista över nämndens 

politiker, 
 
att i kontaktlistan eller som en separat bilaga ha med ordningen för inkallande av ersättare. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 108 
 
 
Extraärende - Flytt av sammanträdesdatum för kultur- och arbetsutskotten 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att flytta kultur- och arbetsutskottens sammanträden från den 31 oktober 2019 till  

den 6 november 2019. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund (C) föreslår kultur- och utbildningsnämnden att flytta kultur- och 
arbetsutskottens sammanträden den 31 oktober 2019 till den 6 november 2019, då det förstnämnda 
datumet inträffar under skolornas höstlov. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att flytta kultur- och arbetsutskottets sammanträden från den 31 oktober 2019 till  

den 6 november 2019. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 



NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA ORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE i KUN 2019-2021 (KF 2018-12-10 § 127) BILAGA 1

KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

2019-09-19 kl. 08:30-16:45 JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER
                              C, SJVP; Moch KD = majoritet. Ersättare:

C Annica Henelund X 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 X
                                

C Magnus Gustafsson X

C Monica Sundberg X

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

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

 i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S Annicka Bohm (anmält förhinder)

S August Tapojärvi

SL Lars-Jonas Kemi X

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson
                  

C Peter Göransson

C Stanislav Kall

SJVP Hanna Fredriksson

KD Ruth Thylin (anmält förhinder)

FI Emma Taube X
                                    

S Jan Sydberg
                                    

S Jonas Stålnacke X

S Barbro Olofsson (anmält förhinder)

M Stefan Sydberg (anmält förhinder)

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen (anmält förhinder)

I

I

I

I

KUN KUNNÄRVARANDE
§ 94 § 

I

I

I

I

I

I

IR

I

I

I = närvarande,      
R = röstberättigad 
ersättare
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