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Plats och tid
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Övriga deltagande Förvaltningschef Eva Lönnelid
Biträdande förvaltningschef/kulturchef Conny Persson
Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson
Handläggare/nämndsekreterare Sofia Lagerlöf Määttä
Controller Rolf Särkimukka § 112 - § 118
Ekonom Marie Savela § 112 - § 118
Närvarande 08:30-14:15 för seminarium: Kvalitetsuppföljning
Rektorer och förskolerektorer:
Anita Kitok
Anne Henriksson
Anne-Maj Stålnacke
Annika Andersson
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Carin Fjellborg
Christina Karinen Sturk
Eva Aspvik Henriksson
Ilkka Tapojärvi
Jan Klein
Katarina Wedegren
Linda Johansson
Marie Jonasson
Marion Patron Jacobsson
Nils Vasara Hammare
Riitta Kotavuopio Olsson
Ulrika Törneborg

Sekreterare: _________________________
Sofia Lagerlöf Määttä
Ordförande:__________________________________________________________
Annica Henelund (C)
Justerande:___________________________________________________________
Jimmy Johansson (C)
Emma Taube (FI)
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Utdragsbestyrkande
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Kultur- och utbildningsnämnden

§ 109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17
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19-071-600

Dagordning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga till ärenden a-i till punkt 5,

att

lägga till ärendet ”Köpstopp” som punkt 9,

att

fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärendet
1
2
3
4
5
6
7
8

Seminarium - kvalitetsuppföljning
Skola tillsammans
Ekonomisk rapport per sep 2019
Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämnden internbudget 2019
Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019
Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2019
Förvaltningschefen informerar
Kulturchefen informerar

Tillkommer till punkt nummer 5 ärenden a-i. Även lägga till ärendet ”Köpstopp” som punkt nummer 9.
Yrkanden och beslut
Yrkanden i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga till ärenden a-i till punkt 5,

att

lägga till ärendet ”KS 191007 § 268 Köpstopp” som punkt 9,

att

fastställa dagordningen.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 110

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17
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19-856-600

Seminarium - kvalitetsuppföljning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således
att

anta rektor för grundsärskolans redovisning och analys avseende
måluppfyllelsen i grundsärskolan som nämndens egen,

att

anta förvaltningens redovisning och analys avseende måluppfyllelsen i
grundskolan som nämndens egen,

att

anta förvaltningens redovisning och analys avseende måluppfyllelsen i
förskoleklass som nämndens egen,

att

anta förvaltningens redovisning och analys avseende måluppfyllelsen i
fritidshemmen som nämndens egen,

att

anta förvaltningens redovisning och analys avseende måluppfyllelsen i
förskolan som nämndens egen,

att

anta förvaltningens uppföljning av Kiruna kommuns skolors arbete
med trygghet, studiero och likabehandling 2019 som nämndens egen,

att

anta förvaltningens förslag till fortsatta prioriterade processer som
nämndens egna prioriterade processer.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson redovisar resultatuppföljningen avseende läsåret 2018/2019 för
kommunens grundsärskola, grundskolor, förskoleklasser, fritidshem och förskolor. Föreliggande
rapporter innehåller redovisning av resultat samt förvaltningens analys. Rapporterna avslutas med en
sammanfattande analys av vilken inriktning framtida utvecklingsarbete på huvudmannanivå bör ha.
Föreliggande rapporter, samtliga daterade 2019-10-16:
”Nya Raketskolan/grundsärskolan - Måluppfyllelse per ämne/ämnesområde Vt 2019”
”Resultatuppföljning Kiruna kommuns grundskolor - läsåret 2018/2019”
”Resultatuppföljning Kiruna kommuns förskoleklasser - läsåret 2018/2019”
”Resultatuppföljning Kiruna kommuns fritidshem - läsåret 2018/2019”
”Resultatuppföljning Kiruna kommuns förskolor 2019”
”Resultatuppföljning Kiruna kommuns förskolor 2019, Bilaga 1”
Politiker och rektorer för förskola och grundskola arbetar under förmiddagen uppdelade i tre
diskussionsgrupper utifrån frågeställningen ”Vilka utvecklingsbehov ser vi och vilka
utvecklingsmöjligheter har vi med de resurser som vi har tillgång till?” kopplat till underlagen de fått
redovisade.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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2019-10-17
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§ 110 fortsättning
Utöver resultatuppföljningarna föredras redovisningen inom systematiskt kvalitetsarbete,
”Uppföljningen av Kiruna kommuns skolors arbete med trygghet, studiero och likabehandling 2019”,
daterad 2019-10-16. Föreliggande redovisning innehållande sammanställningar av resultaten från
elevenkät, rektorers självskattning, skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling samt
prioriterade processer kommer att utgöra nuläget i det utvecklingsarbete som påbörjats vad gäller det
systematiska kvalitetsarbetet på detta område. Följande verksamheter ingår i detta arbete: fritidshem,
förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
Bakgrund
Efter skolinspektionens regelbundna tillsyn hösten 2018 fick Kiruna kommun ett föreläggande då
kommunen inte följt skollagen och inte bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå där
resultaten av skolornas arbete med trygghet, studiero och likabehandlingsarbete följs upp och
analyseras.
Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson avslutar med att föredra prioriterade processer, utan
föreliggande underlag. En viktig del i förvaltningens arbete med det systematiska kvalitetsarbetet är att
förskolerektorer och rektorer sammanfattar respektive verksamhets prioriterade processer utifrån det
resultat de ser bland verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och systematiska arbetsmiljöarbete.
Dessa prioriterade processer syftar till att hjälpa rektorer i förskola och skola att tillsammans med sin
personal kunna prioritera vilka utvecklingsinsatser man ska ha fokus på.
Verksamheternas prioriterade processer ligger också till grund för vilka processer som behöver vara
prioriterade på huvudmannanivå. Förvaltningen föreslår att tidigare prioriterade områden från 2017,
illustrerat i paraplyet nedan, fortsätter vara nämndens prioriterade inriktningar för nämndens
utvecklingsarbete.

Justerande sign
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KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17

§ 110 fortsättning
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden
att

anta rektor för grundsärskolans redovisning och analys avseende
måluppfyllelsen i grundsärskolan som nämndens egen,

att

anta förvaltningens redovisning och analys avseende måluppfyllelsen i
grundskolan som nämndens egen,

att

anta förvaltningens redovisning och analys avseende måluppfyllelsen i
förskoleklass som nämndens egen,

att

anta förvaltningens redovisning och analys avseende måluppfyllelsen i
fritidshemmen som nämndens egen,

att

anta förvaltningens redovisning och analys avseende måluppfyllelsen i
förskolan som nämndens egen,

att

anta förvaltningens uppföljning av Kiruna kommuns skolors arbete
med trygghet, studiero och likabehandling 2019 som nämndens egen,

att

anta förvaltningens förslag till fortsatta prioriterade processer som
nämndens egna prioriterade processer.

Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

anta samtliga sju att-satser i förvaltningens förslag.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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Skola tillsammans
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

ge kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med presidiet ta
fram två förslag på ny skolstruktur för Kiruna kommun som ska presenteras vid
kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i november.

Beskrivning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Conny Person föredrar med Power Point, daterad 2019-10-17, för åsikter
som lämnats in gällande processen ”Skola tillsammans” och ny skolstruktur för Kiruna kommun,
remissrunda ett.
Nedan följer en sammanfattning av de åsikter som lämnats in för olika grupperingar:
Elever
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ej splittra klassen
Ok att byta skola
Vill ha utbildade lärare
Nära till skolan
Inte stora klasser
Ok att flytta till högstadiet
Betygen kan påverkas negativt vid byte
F-9 är bra, slipper byta skola
F-5, 6-9
Långa pendlingsavstånd i byarna

Skolpersonal
• Luossavaaraskolan, inflyttning i området. Räcker skolan till?
• Luossavaaraskolan: Högalid 7-9, Triangeln F-6, Berga F-6, Luossa F-6 NRS F-6
Ny grundskola 7-9.
• Svappavaara skola: F-6
• Övre Soppero skola: Långa avstånd, bra lokaler, tre kulturer F-6
• Karesuando skola: F-9 med ”normbemanning”
• NRS F-3: F-5, 6-9. Egna fritidslokaler
• Tuolluvaara skola F-3: Närhet viktigt, F-5, 6-9. Bussåkandet tar redan mycket tid
• Bergaskolan F-3: F-3
• Bergaskolan 4-6: F-6 x 2. Flytta förskolan.
Personal mottagningsenheten
 Högalidskolan: 6-9 x 5
 Luossavaaraskolan: F-5 x 2
 Triangelskolan: F-5 x 2
 Bergaskolan: upphör
 Nya raket skolan: F-5 x 3 eller 5
 Tuolluvaara skola: upphör
Justerande sign
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§ 111 fortsättning
Rektorer
• F-9 - röda tråden
• F-9-skolor med flera paralleller kan arbeta med långsiktighet där elevernas utveckling inte
påverkas av skolbyten. Eleverna känner igen sig i den fysiska miljön, i arbetssätt, personal etc
vilket skapar goda förutsättningar till trygghet och studiero. Samverkansmöjligheter sett till
kompetenser är stor.
• F-3. Fördelar vid flerparallelliga enheter: små grupper, närhetsprincipen, mer samarbete med
förskolorna i närheten, en annan ledarstruktur, rektorer och specialpedagoger har ett gemensamt
ansvar för området.
• 4-9. Vi närmar oss ett ämneslärarsystem på mellanstadiet bl.a. p.g.a. av lärarutbildningen och
den rådande lärarbristen. En 4-9-struktur med flera paralleller möjliggör större likvärdighet,
resurseffektivitet, en sammanhållen elevhälsa, ett gemensamt arbete och samordning kring elever
i behov av stöd. Vi ser att strukturen skapar fler möjligheter till innovativa lärmiljöer.
• För att detta ska kunna realiseras och för att uppnå den resurseffektivitet vi önskar kan det
innebära att en eller flera skolor behöver stängas.
Vårdnadshavare/andra
• Ny skola bör vara ett högstadium
• Försök hitta övergångslösningar
• Närhet är viktigt speciellt för de yngre barnen
• Tänk på elevernas arbetsmiljö
• Det måste finnas många synliga vuxna
• Det ska finnas ett varierat utbud av skolor
• Blanda inte yngre barn med äldre
• Rekrytera fler lärare
• Besvärligt med syskon på olika skolor
• Lärarna kan åka mellan skolor för exempelvis språkval
• Ta hänsyn till kommande nationella beslut, ex. 10-årig grundskola
Sammanfattning
• Viktigt för eleverna att få vara kvar i sina grupper samt att ha nära till skolan
• Personalen har olika åsikter beroende i vilken verksamhet de arbetar just nu
• Rädsla för nedläggning av byaskolorna hos både personal och vårdnadshavare
• Vårdnadshavarna tycker att det är svårt att ta ställning till en struktur som egentligen inte finns.
De tycker att professionen ska hantera frågan.
• Vårdnadshavarna tycker att det är korta tidsförhållanden i processen.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

ge kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med presidiet ta
fram två förslag på ny skolstruktur för Kiruna kommun som ska presenteras vid
kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i november.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden
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19-068-606

Ekonomisk rapport per sept 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Controller Rolf Särkimukka redogör för ” Ekonomisk rapport Kultur- och utbildningsförvaltningen
jan - sept”, daterad 2019-10-10.
Av rapporten framgår bl.a. följande:
Kultur- och utbildningsnämnden skall år 2019:
 Minska det ekonomiska utfallet med 5,0 Mnkr (2019 års prognostiserade underskott).
Kultur- och utbildningsnämnden skall inför år 2020
 Senast december år 2019 minska internbudgeten med 15,5 Mnkr inför år 2020.
 Minska det ekonomiska utfallet år 2020 med 15,5 Mnkr + 5,0 Mnkr = 20,5 Mnkr år 2020.
VerksamUtfall
Budget
Avvikelse
Budget
Prog. avv.
Utfall
heter (tkr)
perioden
perioden
perioden
helår
helår
per.fg.år
Gem. verks.
38 506
43 573
5 068
93 905
13 500 a
37 541
För- o gr.sk.
207 471
193 871
-13 600 b 259 028
-18 000
200 266
Måltidsverks.
40 346
38 615
-1 731
52 169
-1 150
37 621
Fria driftsalt.
44 885
45 360
475
65 866
500
46 036
Interkom.ers.
-727
-75
652
-500
300
-26
Kultur
21 165
22 421
1 255
31 252
260
21 532
Nettokost. 1
351 646
343 765
-7 881
501 720
-5 000
342 970
a) Etableringsstöd från Migrationsverket på 15,5 Mnkr periodiserade i december 2019.
b) Underskottet beror av E.O.S.Å. 8,2 Mnkr samt grundbemanning byarnas grundskolor 4,6 Mnkr.

Det negativa utfallet minskar för kultur- och utbildningsnämnden, avvikelsen för de första nio
månaderna ligger på - 7,881 Mnkr och prognosen för helåret beräknas till - 5 Mnkr.
Avvikelser för perioden utgörs av personalkostnader och då finns de största avvikelserna inom
grundskolornas grundbemanning i byarna samt extraordinära stödåtgärder.
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.
_______
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och utbildningsnämnden
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18-887-606

Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

punkten utgår.

Beskrivning av ärendet
Föreligger inget underlag.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

punkten utgår.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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18-085-609

Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Fjällbjörken Ekonomisk förening
enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ”Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Fjällbjörken Ekonomisk förening år 2018”
daterad 2019-10-08, för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna.
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 0 kronor exklusive moms utbetalas
till Fjällbjörken Ekonomisk förening då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott
år 2018.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Fjällbjörken Ekonomisk förening
enligt bilaga 1.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
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18-085-609

Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Fyrklövern Ekonomisk förening
enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Fyrklövern Ekonomisk förening år 2018
”daterad 2019-10-08, för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna.
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 0 kronor exklusive moms utbetalas
till Fyrklövern Ekonomiska förening då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott
år 2018.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Fyrklövern Ekonomisk förening
enligt bilaga 1.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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18-085-609

Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till I Ur och skur Myggan ekonomisk
förening enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag I Ur och skur Myggan ekonomisk förening år
2018” daterad 2019-10-08, för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna.
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 0 kronor exklusive moms utbetalas
till I Ur och skur Myggan ekonomisk förening då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett
överskott år 2018.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till I Ur och skur Myggan ekonomisk
förening enligt bilaga 1.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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18-085-609

Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Föräldrakooperativet Noás Ark
ekonomiska förening enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Föräldrakooperativet Noás Ark ekonomiska
förening år 2018” daterad 2019-10-08, för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna.
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 0 kronor exklusive moms utbetalas
till Föräldrakooperativet Noás Ark ekonomisk förening då motsvarande verksamheter redovisar ett
överskott år 2018.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Föräldrakooperativet Noás Ark
ekonomiska förening enligt bilaga 1

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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18-085-609

Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Sameskolstyrelsen enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Sameskolstyrelsen år 2018” daterad
2019-10-08, för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna.
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 0 kronor exklusive moms utbetalas
till Sameskolstyrelsen då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2018.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Sameskolstyrelsen enligt bilaga 1.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 114 f

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17

Sida
15 av 22

18-085-609

Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Ströms Slott AB enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Ströms Slott AB år 2018” daterad 2019-10-08,
för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna.
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 0 kronor exklusive moms utbetalas
till Ströms Slott AB då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2018.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Ströms Slott AB enligt bilaga 1.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 114 g

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17

Sida
16 av 22

18-085-609

Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Tulinkisuando enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Tulinkisuando år 2018” daterad 2019-10-08,
för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna.
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 10 990 kr exklusive moms utbetalas i
form av slutregleringsbidrag till Tulinkisuando Friskoleförening för de underskott kommunen avskrivit
år 2018 i motsvarande verksamheter
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Tulinkisuando enligt bilaga 1

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 114 h

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17

Sida
17 av 22

18-085-609

Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Uterummet i Kiruna AB enligt
bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Uterummet i Kiruna AB år 2018
”daterad 2019-10-08, för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna.
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 0 kronor exklusive moms utbetalas
till Uterummet i Kiruna AB då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2018.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Uterummet i Kiruna AB enligt
bilaga 1.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 114 i

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17

Sida
18 av 22

18-085-609

Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Vargen i Kiruna AB enligt
bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse ” Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag Vargen i Kiruna AB år 2018”daterad
2019-10-08, för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.
Av prop. 2008/09:171 s. 31 framgår följande. Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna
verksamheten under löpande budgetår, bör motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna
respektive de enskilda förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna.
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att 0 kronor exklusive moms utbetalas
till Vargen i Kiruna AB då motsvarande kommunala verksamheter redovisar ett överskott år 2018.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

besluta om Tilläggsbidrag - Slutregleringsbidrag 2018 till Vargen i Kiruna AB enligt
bilaga 1.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17

Sida
19 av 22

18-826-606

Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2019
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

punkten utgår.

Beskrivning av ärendet
Föreligger inget underlag.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

punkten utgår.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 116

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17

Sida
20 av 22

19-122-600

Förvaltningschefen informerar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om att Lärarförbundet har rankat Sveriges bästa skolkommun
och resultatet för 2019 finns att ta del av på Lärarförbundets hemsida. På hemsidan går det att se hur
Kiruna ligger till i rankningen och det går även att jämföra Kiruna kommuns skolor och förskolor mot
andra skolor och förskolor i liknande eller närliggande kommuner. Resultatet i rakningen redovisas
enligt tio olika kriterier. Det är Lärarförbundet som sammanställt statistiken och statistik läses alltid med
beaktande. www.lararforbundet.se
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 117

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17

Sida
21 av 22

19-122-600

Kulturchef informerar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kulturchef Conny Persson informerar att ARKdes - arkitekt och design museet i Stockholm planerar för
en Kirunautställning. Det verkar bli ett stort bygge och de lånar konst och andra föremål från Kiruna
kommun. Utställningen är kopplad till stadsomvandlingen. Utställningen kommer att ske under våren
2020 och kan vara värd ett besök om en befinner sig i Stockholm.
Conny Persson informerar även om att mosaiken och konstverken som hänger ovanför simbassängerna i
nuvarande badhus kommer att flyttas med till badhuset i Nya Kiruna centrum.
Yrkanden och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

§ 118

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17

Sida
22 av 22

19-123-600

Köpstopp
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
att

införa köpstopp omedelbart för kultur- och utbildningsnämnden att gälla tillsvidare.
Inköpsstoppet gäller alla inköp på driftssidan av varor och tjänster, resor och konferenser,
utom nödvändiga förbrukningsvaror eller redan beställda varor och tjänster där
beställningen inte kan hävas. Avsteg från köpstoppet får ske endast efter beslut av
förvaltningschef i samråd med nämndens/styrelsens presidium.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Annica Henelund redogör för sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2019-10-07
§ 268 Köpstopp:
Kommunstyrelsen beslutar således
att

införa köpstopp omedelbart för kommunstyrelsens förvaltningar att gälla tillsvidare.
Inköpsstoppet gäller alla inköp på driftssidan av varor och tjänster, resor och konferenser,
utom nödvändiga förbrukningsvaror eller redan beställda varor och tjänster där
beställningen inte kan hävas. Avsteg från köpstoppet får ske endast efter beslut av
förvaltningschef i samråd med nämndens/styrelsens presidium

att

kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, överförmyndarnämnden och
socialnämnden tar liknande beslut i respektive nämnd.

Ordföranden Annica Henelund föreslår nämnden att besluta enligt kommunstyrelses förslag.
Yrkande och beslut
Yrkande i nämnden
av

Annica Henelund (C)

att

införa köpstopp omedelbart för kultur- och utbildningsnämnden att gälla tillsvidare.
Inköpsstoppet gäller alla inköp på driftssidan av varor och tjänster, resor och konferenser,
utom nödvändiga förbrukningsvaror eller redan beställda varor och tjänster där
beställningen inte kan hävas. Avsteg från köpstoppet får ske endast efter beslut av
förvaltningschef i samråd med nämndens/styrelsens presidium.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA
KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN
2019-10-17 kl. 13:00-16:00

NÄRVARANDE
I = närvarande,
R = röstberättigad
ersättare

KUN

KUN
§

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

JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER
C

Annica Henelund

I

C

Rune Lans

I

C

Magnus Gustafsson

I

C

Monica Sundberg

I

C, SJVP; Moch KD = majoritet. Ersättare:
Ledamot från C, SJVP, M och KD ersätts i första hand inom egen partibeteckning och
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

SJVP Bo Ek (anmält förhinder)
S

Kenneth Nilsson

S

Annicka Bohm

S

August Tapojärvi

SL

I

Lars-Jonas Kemi (anmält förhinder)

ERSÄTTARE
C

Jimmy Johansson

IR

C

Peter Göransson

IR

C

Stanislav Kall (anmält förhinder)

SJVP Hanna Fredriksson
KD

Ruth Thylin

FI

Emma Taube

S

Jan Sydberg (Anmält förhinder)

S

Jonas Stålnacke

S

Barbro Olofsson

M

Stefan Sydberg

SD

Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen

IR
I
IR

I § 110

I
I

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

BILAGA 1

