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Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Kiruna 
 2019-11-14, kl. 08:30 – 16:45 
 
Beslutande Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1. 
 
Utses att justera  Rune Lans (C), Kenneth Nilsson (S) 
 
Övriga deltagande Förvaltningschef Eva Lönnelid 
 Kulturchef/Biträdande förvaltningschef Conny Persson 
 Controller Rolf Särkimukka 
 Ekonom Marie Savela 
 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson § 129 
 IKT-pedagog/-strateg Henrik Molin § 127 
 Ungdomskonsulent Anneli Taavola § 128 
 Representant Karesuando föreningsråd Jan-Ola Rovik § 128 
  Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll 
 
  Revisor Sigurd Pekkari (V) § 136 
  Revisor Gunilla Kangas (FI) § 136 
  Revisor Sören Sidér (SJVP) § 136 
  PwC Rådgivare offentlig sektor Kristian Damlin § 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: _________________________ 

Jeanette Snöfjäll 
 
 
Ordförande:__________________________________________________________ 
 Annica Henelund (C) §§ 119-145 
 
 
Justerande:___________________________________________________________ 

Rune Lans (C)  Kenneth Nilsson (S) 
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§ 119    19-071-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att punkterna 2 och 15 utgår, 
 
att förskjuta punkterna 21-24 så de får numreringen 22-25 då ”Kulturchefen 
 informerar” fallit bort i samband med kallelsen och läggs till som punkt 21, 
 
att lägga till ”Val till kulturutskott och arbetsutskott” som punkt 26,  
 
att därefter fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 

1. Ekonomisk rapport per oktober 2019 
2. Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2019 
3. Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019: 

a) Revidering friskolebidrag Fjällbjörken lönerevision 2019 
b) Revidering friskolebidrag Fyrklövern lönerevision 2019 
c) Revidering friskolebidrag I Ur och skur Myggan lönerevision 2019 
d) Revidering friskolebidrag Noa’s ark lönerevision 2019 
e) Revidering friskolebidrag Sameskolstyrelsen lönerevision 2019 
f) Revidering friskolebidrag Ströms Slott AB lönerevision 2019 
g) Revidering friskolebidrag Tulinkisuando friskoleförening lönerevision 2019 
h) Revidering friskolebidrag Uterummet i Kiruna AB lönerevision 2019 
i) Revidering friskolebidrag Vargen i Kiruna AB lönerevision 2019 

4. Förslag - Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2019: 
a) Anhållan om tilläggsbudgetering IV-10804 Kun Bullerbyns förskolekök -18 
b) Anhållan om tilläggsbudgetering IV-10802 Kun Luossavaara kök -18 

5. Investeringsbudget 2020 
6. Driftbudget 2020 
7. Rapport - Förskoleplatser och platstillgång 
8. Rapport - IKT-plan 
9. Rapport - Ungdomsverksamheten 
10. Plan systematiskt kvalitetsarbete 2020 
11. Internkontrollplan: 

a) Förslag - Internkontrollplan 2020 
b) Statusrapport - Internkontrollplan 2019 

12. Redovisning - Systematiskt arbetsmiljöarbete i kultur- och utbildningsförvaltningen samt 
ledamöter i skyddskommitté 

13. Redovisning - Kultur- och utbildningsförvaltningens krisplan 
14. Delegationsordning: 

a) Kirunastipendiet - revidering 
b) Dataskyddsförordningen (GDPR) - tillägg 

15. Bidragsöversyn 
16. Skola tillsammans 
17. Kommunrevisionens överläggning med kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 119 forts. 
 
 

18. Policy för nationella minoriteter och minoritetsspråk 
19. Ändrade expeditionstider kultur- och utbildningsförvaltningens kansli 
20. Förvaltningschefen informerar 
21. Kulturchefen informerar 
22. Delgivning av inkomna handlingar 
23. Anmälan av delegationsbeslut 
24. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
25. Kurser, konferenser, förrättningar m.m. 
26. Extraärende - Val till arbetsutskott och kulturutskott 

 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att punkterna 2 och 15 utgår, 
 
att förskjuta punkterna 21-24 så de får numreringen 22-25 då ”Kulturchefen 
 informerar” fallit bort i samband med kallelsen och läggs till som punkt 21, 
 
att lägga till ”Val till kulturutskott och arbetsutskott” som punkt 26,  
 
att därefter fastställa dagordningen. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 120    19-068-606 
 
 
Ekonomisk rapport per oktober 2019 + utfallsprognos helår 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga rapporten med beaktande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Rolf Särkimukka redogör visuellt för nämndens ekonomiska läge för perioden januari- 
oktober och årsprognosen för år 2019: 
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§ 120 forts. 
 
 
Vidare föreligger ”Ekonomisk rapport kultur- och utbildningsförvaltningen jan-okt 2019”, daterad  
2019-10-30, ur vilken controllern bl.a. redogör följande: 
 
Kultur- och utbildningsnämnden ska 
● år 2019 minska det ekonomiska utfallet med 5,0 mnkr (2019 års prognostiserade underskott) 
● senast i december 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. 
 
Verksam- Utfall Budget Avvikelse Budget  Prog. avv.  Utfall 
heter (tkr) perioden perioden perioden helår helår  per.fg.år 
Gem. verks. 41 735 48 815 7 080 93 905 13 500  43 680 
För- o gr.sk. 229 286 215 503 -13 783 259 0028 -18 000  234 151 
Måltidsverks. 45 747 43 240 -2 507 52 169 -1 150  42 720 
Fria driftsalt. 54 376 55 121 744 65 866 500  51 468 
Interkom.ers. -727 -17 710 -500 300  -945 
Kultur 23 548 24 137 589 31 252 260  26 098 
Nettokost. 1 393 965 386 799 -7 167 501 720 -5 000  397 172 

 
Avvikelser för perioden utgörs framför allt av grundskolornas grundbemanning i byarna samt 
extraordinära stödåtgärder.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 86 som beslutade 
att lägga rapporten med beaktande till handlingarna. 
 
Ärendet är även behandlat i kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2019-11-06 § 62 som 
beslutade att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
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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§ 121    18-887-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Det föreligger inget underlag varför ärendet utgår. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 122 a    19-102-606 
 
 
Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019 med 
anledning av lönerevision 2019 - Fjällbjörken Ekonomiska förening 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att  utbetala tillägg till friskolebidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening år 2019 enligt  

bilaga 1 med anledning av lönerevision år 2019. Beslutet kompletterar beslut kultur- och 
utbildningsnämnden 2019-03-21 § 23b Bidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening - 
Grundbelopp 2019, 

 
att bidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening år 2019 som grundas på beslut enligt detta 

förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2019. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Fjällbjörken Ekonomisk förening 
år 2019 m.a.a. lönerevision år 2019” med tillhörande bilaga för vilken controller Rolf Särkimukka 
föredrar.  
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2 § 1 st. följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2019. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 88 a som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 122 b    19-102-606 
 
 
Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019 med 
anledning av lönerevision 2019 - Fyrklövern Ekonomiska förening 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att utbetala tillägg till friskolebidrag till Fyrklövern Ekonomisk förening år 2019 enligt bilaga 1 

med anledning av lönerevision år 2019. Beslutet kompletterar beslut kultur- och 
utbildningsnämnden 2019-03-21 § 23b Bidrag till Fyrklövern Ekonomisk förening - 
Grundbelopp 2019.  

 
att bidrag till Fyrklövern Ekonomisk förening år 2019 som grundas på beslut enligt detta 

förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2019. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Fyrklövern Ekonomisk förening 
år 2019 m.a.a. lönerevision år 2019” med tillhörande bilaga för vilken controller Rolf Särkimukka 
föredrar.  
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2 § 1 st. följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2019. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 88 b som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 122 c    19-102-606 
 
 
Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019 med 
anledning av lönerevision 2019 - Personalkooperativet I Ur och skur Myggan ekonomiska 
förening 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att utbetala tillägg till friskolebidrag till Personalkooperativet I Ur och skur Myggan 

ekonomiska förening år 2019 enligt bilaga 1 med anledning av lönerevision år 2019. 
Beslutet kompletterar beslut kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 § 23b Bidrag till 
Personalkooperativet I Ur och skur Myggan ekonomiska förening - Grundbelopp 2019.  

 
att bidrag till Personalkooperativet I Ur och skur Myggan ekonomiska förening år 2019 som 

grundas på beslut enligt detta förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare 
under år 2019. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Personalkooperativet I Ur och 
skur Myggan ekonomiska förening år 2019 m.a.a. lönerevision år 2019” med tillhörande bilaga för vilken 
controller Rolf Särkimukka föredrar.  
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2 § 1 st. följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2019. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 88 c som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 122 d    19-102-606 
 
 
Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019 med 
anledning av lönerevision 2019 - Föräldrakooperativet Noas Ark ekonomiska förening 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att utbetala tillägg till friskolebidrag till Föräldrakooperativet Noas Ark ekonomiska förening 

år 2019 enligt bilaga 1 med anledning av lönerevision år 2019. Beslutet kompletterar beslut 
kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 § 23b Bidrag till Föräldrakooperativet Noas 
Ark ekonomiska förening - Grundbelopp 2019.  

 
att bidrag till Föräldrakooperativet Noas Ark ekonomiska förening år 2019 som grundas på 

beslut enligt detta förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 
2019. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Föräldrakooperativet Noas Ark 
ekonomiska förening år 2019 m.a.a. lönerevision år 2019” med tillhörande bilaga för vilken controller 
Rolf Särkimukka föredrar.  
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2 § 1 st. följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2019. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 88 d som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 122 e    19-102-606 
 
 
Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019 med 
anledning av lönerevision 2019 - Sameskolstyrelsen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att utbetala tillägg till friskolebidrag till Sameskolstyrelsen år 2019 enligt bilaga 1 med 

anledning av lönerevision år 2019. Beslutet kompletterar beslut kultur- och 
utbildningsnämnden 2019-03-21 § 23b Bidrag till Sameskolstyrelsen - Grundbelopp 2019.  

 
att bidrag till Sameskolstyrelsen år 2019 som grundas på beslut enligt detta förslag och tidigare 

beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2019. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Sameskolstyrelsen år 2019 m.a.a. 
lönerevision år 2019” med tillhörande bilaga för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.  
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2 § 1 st. följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2019. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 88 e som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-11-14  12 av 52 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 122 f    19-102-606 
 
 
Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019 med 
anledning av lönerevision 2019 - Ströms Slott AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att utbetala tillägg till friskolebidrag till Ströms Slott AB år 2019 enligt bilaga 1 med anledning 

av lönerevision år 2019. Beslutet kompletterar beslut kultur- och utbildningsnämnden 
2019-03-21 § 23b Bidrag till Ströms Slott AB - Grundbelopp 2019.  

 
att bidrag till Ströms Slott AB år 2019 som grundas på beslut enligt detta förslag och tidigare 

beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2019. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Ströms Slott AB år 2019 m.a.a. 
lönerevision år 2019” med tillhörande bilaga för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.  
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2 § 1 st. följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2019. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 88 f som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 122 g    19-102-606 
 
 
Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019 med 
anledning av lönerevision 2019 - Tulinkisuando Friskoleförening 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att utbetala tillägg till friskolebidrag till Tulinkisuando Friskoleförening år 2019 enligt bilaga 1 

med anledning av lönerevision år 2019. Beslutet kompletterar beslut kultur- och 
utbildningsnämnden 2019-03-21 § 23b Bidrag till Tulinkisuando Friskoleförening - 
Grundbelopp 2019.  

 
att bidrag till Tulinkisuando Friskoleförening år 2019 som grundas på beslut enligt detta 

förslag och tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2019. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Tulinkisuando Friskoleförening 
år 2019 m.a.a. lönerevision år 2019” med tillhörande bilaga för vilken controller Rolf Särkimukka 
föredrar.  
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2 § 1 st. följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2019. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 88 g som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 122 h    19-102-606 
 
 
Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019 med 
anledning av lönerevision 2019 - Uterummet i Kiruna AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att utbetala tillägg till friskolebidrag till Uterummet i Kiruna AB år 2019 enligt bilaga 1 med 

anledning av lönerevision år 2019. Beslutet kompletterar beslut kultur- och 
utbildningsnämnden 2019-03-21 § 23b Bidrag till Uterummet i Kiruna AB - Grundbelopp 
2019.  

 
att bidrag till Uterummet i Kiruna AB år 2019 som grundas på beslut enligt detta förslag och 

tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2019. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Uterummet i Kiruna AB år 2019 
m.a.a. lönerevision år 2019” med tillhörande bilaga för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.  
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2 § 1 st. följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2019. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 88 h som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 122 i    19-102-606 
 
 
Förslag - Ändring av beslut om bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019 med 
anledning av lönerevision 2019 - Vargen i Kiruna AB 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att utbetala tillägg till friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB år 2019 enligt bilaga 1 med 

anledning av lönerevision år 2019. Beslutet kompletterar beslut kultur- och 
utbildningsnämnden 2019-03-21 § 23b Bidrag till Vargen i Kiruna AB - Grundbelopp 2019.  

 
att bidrag till Vargen i Kiruna AB år 2019 som grundas på beslut enligt detta förslag och 

tidigare beslut kan komma att ändras ytterligare under år 2019. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag om tillägg till beslut om friskolebidrag till Vargen i Kiruna AB år 2019 m.a.a. 
lönerevision år 2019” med tillhörande bilaga för vilken controller Rolf Särkimukka föredrar.  
 
Av Skolförordning 2011:185 14 kap 2 § 1 st. följer att om ytterligare resurser ges till hemkommunens 
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Kultur- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut om tilläggsbidrag avser Kiruna kommuns lönerevision år 
2019. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är behandlat i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 88 i som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla föreliggande förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 123 a 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering IV-10804 KUN Bullerbyns förskolekök -18 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsbudgetering om 2 mnkr för objektet  

IV-10804 KUN Bullerbyns förskolekök -18 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Rolf Särkimukka redogör för föreliggande skrivelse ”Anhållan om tilläggsbudgetering inom 
kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 för IV-10804 med benämning KUN 
Bullerbyns förskolekök -18” daterad 2019-11-06.  
 
Kommunfullmäktige har beviljat 2 500 tkr för att rusta Bullerbyns förskolekök. Utfallet uppgår till  
4 448 tkr. Mellanskillnaden från förvaltningens äskande till inköpsdelegerades beslut beror på brister i 
bärande konstruktion samt fuktkvoter. Vid förstärkandet och återställandet har el och VVS dragits om. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige omfördelar 2 000 tkr från IV-
10437 Fast Upprusta kök förskolor och skolor till projekt IV-10804 KUN Bullerbyns förskolekök -18. 
 
Omfördelningen av budgeten är en fördel ur redovisningssynpunkt då samtliga kostnader redovisas på 
ett objekt och då det underlättar handläggningen vid aktiveringen av projektet. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är berett i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 89 som beslutade 
uppdra åt förvaltningen att till kommande nämndsammanträde ta fram ett underlag för äskande om 
tilläggsbudgetering gällande investeringar för Bullerbyns förskolekök och Luossavaara kök. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsbudgetering om 2 mnkr för objektet  

IV-10804 KUN Bullerbyns förskolekök -18. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 123 b 
 
 
Anhållan om tilläggsbudgetering IV-10802 KUN Luossavaara kök -18 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsbudgetering år 2019 om 2,5 mnkr för 

investeringsobjektet IV-10802 KUN Luossavaara kök -18. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Rolf Särkimukka redogör för föreliggande skrivelse ”Anhållan om tilläggsbudgetering inom 
kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 för IV-10802 med benämning KUN 
Luossavaara kök -18” daterad 2019-11-06.  
 
Kommunfullmäktige har beviljat 6 000 tkr för att rusta Luossavaara kök. Utfallet uppgår per den  
2019-11-06 till 8 324 tkr. Mellanskillnaden från förvaltningens äskande till inköpsdelegerades beslut 
beror på att felprojektering gjordes med ventilation i källare samt ventilationsdragning under yttertak. 
Ventilationen fick inte plats utan taket fick lyftas och byggas om. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att kultur- och utbildningsnämndens investeringsobjekt 
IV-10802 tilläggsbudgeteras år 2019 med 2,5 mnkr. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet är berett i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 89 som beslutade 
uppdra åt förvaltningen att till kommande nämndsammanträde ta fram ett underlag för äskande om 
tilläggsbudgetering gällande investeringar för Bullerbyns förskolekök och Luossavaara kök. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsbudgetering år 2019 om 2,5 mnkr för 

investeringsobjektet IV-10802 KUN Luossavaara kök -18. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 124    19-865-606 
 
 
Investeringsbudget 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra till kultur- och utbildningsförvaltningen att inkomma med prioriteringar av 
 kommunstyrelsens föreslagna investeringsbudget uppgående till 6,0 mnkr för kultur- och 
 utbildningsnämnden budgetår 2020, 
 
att 40 tkr avsätts från kultur- och utbildningsnämndens investeringsmedel budgetår 2020 till 
 inköp av konstverk av Kirunastipendiat under förutsättning att kommunfullmäktige 
 fastställer investeringsramar för budgetår 2020. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Investeringsbudget 2020”, daterad 2019-11-07, vilken controller Rolf Särkimukka 
föredrar.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-06-13 § 63 beslutar att av kommunfullmäktige äska om 
investeringsmedel uppgående till 11,5 mnkr för år 2020 i enlighet med skrivelse” Investeringsäskanden 
budgetberedning 2020-2022” daterad 2019-05-23:  
 
• 4,5 mnkr Anpassningar av för- och grundskolor (Tillgodose lagkrav/avtal)  
• 1,3 mnkr nätverk skolor (Tillgodose lagkrav/avtal)  
• 5,0 mnkr inredning nytt bibliotek i Kulturhuset (Tillgodose lagkrav/avtal)  
• 450 tkr nya hyllor biblioteksfilialer (Samhällsservice, utvecklade verksamhetsförutsättningar, 
   arbetsmiljö)  
• 150 tkr möbler till ungdomsverksamhet K5 (Samhällsservice, utvecklade verksamhetsförutsättningar,  
   arbetsmiljö)  
• 100 tkr konstinköp (Övrigt)  
Summa: 11,5 mnkr  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 306, vad gäller investeringsbudget att kultur- och utbildnings-
nämndens investeringsbudget fastställs med medel om 6,0 mnkr för budgetår 2020 år samt att kultur- 
och utbildningsnämnden återkommer till kommunstyrelsen med nämndens prioritering till budget-
beredningen inlämnade äskanden. 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-04, § 306 är ej justerat per den 2019-11-07. Ärendet behandlas av 
kommunfullmäktige 2019-11-25 (felaktigt datum angivet i föreliggande skrivelse). 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-06-13 § 63 beslutar:  
• att av kommunfullmäktige äska om investeringsmedel i enlighet med förvaltningens skrivelse  
  ”Investeringsäskanden budgetberedning 2020-2022” daterad 2019-05-23,  
• att investeringsäskanden uppgår till 11,5 mnkr för år 2020 12,6 mnkr för år 2021 5,3 mnkr för år 2022.  
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§ 124 forts. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 306, vad gäller investeringsbudget att kultur- och utbildnings-
nämndens investeringsbudget fastställs med medel om 6,0 mnkr, för budgetår 2020 år samt att kultur- 
och utbildningsnämnden återkommer till kommunstyrelsen med nämndens prioritering till 
budgetberedningen inlämnade äskanden.  
 
Protokollet är ej justerat per den 2019-11-07.  
 
Ärendet behandlas av kommunfullmäktige 2019-11-25.  
 
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 90, som beslutade att 
ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en skrivelse kring hanteringen av investeringsbudgeten 2020 och  
att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att avsätta 40 000 kr av investeringsbudgeten till Kiruna-
stipendiet 2020. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att uppdra till kultur- och utbildningsförvaltningen att inkomma med prioriteringar av 
 kommunstyrelsens föreslagna investeringsbudget uppgående till 6,0 mnkr för kultur- och 
 utbildningsnämnden budgetår 2020, 
 
att 40 tkr avsätts från kultur- och utbildningsnämndens investeringsmedel budgetår 2020 till 
 inköp av konstverk av Kirunastipendiat under förutsättning att kommunfullmäktige 
 fastställer investeringsramar för budgetår 2020. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______ 
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§ 125    19-800-942 
 
 
Driftbudget 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att uppdra till kultur- och utbildningsförvaltningen att inkomma med ett förslag för att nå 

budget i balans enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-11-04 § 307, 
 
att sänka stipendiebeloppet för Kirunastipendiet från 40 tkr till 30 tkr. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Driftbudget 2020”, daterad 2019-11-08, vilken controller Rolf Särkimukka redogör 
för.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens budget har minskat med 10 mnkr år 2018 och 10 mnkr år 2019.  
År 2019 överfördes även 4 mnkr till Konstmuseet i Norr. Totalt har kultur- och utbildningsnämndens 
budget minskat med ca 24 mnkr åren 2018/2019.  
 
Kommunstyrelsen har klargjort för kultur- och utbildningsnämnden i maj 2018 att kultur- och 
utbildningsnämnden inte kommer att erhålla tilläggsbudget för att upprätthålla 2017 års nivå på 
samhällsservice. Kommunfullmäktiges tilldelade budgetram 2018-12-10--11, § 140 understryker detta.  
 
Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 140 beslutar:  
att verksamheterna längst ut, för elever på förskolor och skolor, för de svagaste grupperna etc, 
 inte skall drabbas negativt av ramminskningen på 2 % med avseende på kvalitet.  
att prioritera effektiviseringar och strukturförändringar  
att värdera och ompröva vilka verksamheter, funktioner och projekt som kommunen kan 
 undvara/avveckla  
 
År 2018 och 2019 har kultur- och utbildningsnämnden erhållit externa intäkter på 15,5 mnkr i form av 
etableringsstödmedel från Migrationsverket. Det är externa intäkter som inte finns kvar år 2020 och 
framåt i nuvarande form.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-21 § 22 b beslutar om en budget i balans efter vidtagna 
åtgärder år 2018/2019 och intecknade etableringsstödmedel från Migrationsverket. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-06-13 § 62 beslutar: 
att av kommunfullmäktige äska om prioriterade driftmedel i enlighet med förvaltningens 

skrivelse ”Driftäskanden budgetberedning 2020-2022” daterad 2019-05-22.  
att driftäskanden uppgår till 38 833 tkr år 2020, 49 973 tkr år 2021 och 54 197 tkr år 2022.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-11-04, § 307, vad gäller driftbudget att socialnämndens, kultur- och 
utbildningsnämndens, överförmyndarnämndens och miljö- och byggnämndens driftbudgetäskanden 
avslås.  
 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-04, § 307 är ej justerat per den 2019-11-07.  
 
Ärendet behandlas av kommunfullmäktige 2019-11-25 (felaktigt datum angivet i föreliggande skrivelse).  
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§ 125 forts. 
 
 
År 2020 skall kultur- och utbildningsnämnden, utifrån kommunstyrelsen 2019-11-04 § 307 föreslagna 
budgetram budgetår 2020, minska enskilda budgetposter i kultur- och utbildningsnämndens intern-
budget med 20,0 mnkr budgetår 2020 för att budgeten skall vara i balans budgetår 2020. Detta då 
kultur- och utbildningsnämnden:  

 ej erhåller tilläggsbudget år 2020 enligt Kommunstyrelsen 2019-11-04, § 307,  
 ej längre erhåller 15,5 mnkr i etableringsstödsmedel från Migrationsverket (externa intäkter) och  
 då ytterligare kända kostnadsökningar på 3,9 mnkr har identifierats år 2020.  

 
Ytterligare kända kostnadsökningar som tillkommer år 2020 är:  

 Leasingdatorer: ca 2 mnkr  
 Lönerevision fristående alternativ och Sameskolan: ca 500 tkr  
 Integration: 1 000 tkr  
 Elevförändringar grundskola inklusive fritidshem: 237 tkr  
 Bokfestival UNG: 150 tkr  
Summa: 3 887 tkr  

 
Totalt har nämnden ökade kostnader och minskade intäkter på 19 387 tkr att hantera inom budgetram  
år 2020; 15,5 mnkr (minskade etableringsstödsmedel) + 2 mnkr (leasingdatorer) + 500 tkr (lönerevision 
fristående alternativ och Sameskolan) + 1 000 tkr (integration) + 237 tkr (elevförändringar) + 150 tkr 
(bokfestival UNG).  
 
Budgetram år 2020 motsvarar 2019 års budgetram. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-06-13 § 62 beslutar  

 att av kommunfullmäktige äska om prioriterade driftmedel i enlighet med förvaltningens 
skrivelse ”Driftäskanden budgetberedning 2020-2022” daterad 2019-05-22.  

 att driftäskanden uppgår till 38 833 tkr år 2020, 49 973 tkr år 2021 och 54 197 tkr år 2022.  
 
Ks föreslår 2019-11-04 § 307 vad gäller driftbudget att socialnämndens, kultur- och utbildnings-
nämndens, överförmyndarnämndens och miljö- och byggnämndens driftbudgetäskanden avslås. 
 
Protokollet är ej justerat per den 2019-11-08.  
 
Ärendet behandlas av kommunfullmäktige 2019-11-25. 
 
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 91 som beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en skrivelse kring förutsättningar för driftbudget 2020. 
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§ 125 forts. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att uppdra till kultur- och utbildningsförvaltningen att inkomma med ett förslag för att nå 

budget i balans enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-11-04 § 307, 
 
att sänka stipendiebeloppet för Kirunastipendiet från 40 tkr till 30 tkr. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 126    19‐179‐628 
 
 
Rapport - Förskoleplatser och platstillgång 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Rapport förskolekö och byteskö” daterad 2019-11-08 för vilken kulturchef/biträdande 
förvaltningschef Conny Persson redogör.  
 
2019-11-08 finns t.o.m. 2020-03-31, 14 barn i förskolekön. De är fördelade på nio i centrala Kiruna samt  
fyra i Jukkasjärvi.  
 
Förvaltningens bedömning är att vi kan hantera garantitiderna för barnen i denna kö.  
 
I föreliggande rapport presenteras även byteskön, d.v.s. kön för barn som redan är inskrivna i våra 
verksamheter men önskar byta förskola. Konstateras att det är en relativt jämn spridning på önskemålen 
och att de oftast utgår ifrån närheten till aktuell förskola. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Magnus Gustafsson (C) har ett önskemål att i framtida rapporter även kunna se hur många som inte får 
sitt förstahandsval och inom vilka områden det i så fall är. 
 
 
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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§ 127    19-749-600 
 
 
Rapport - IKT-plan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”IKT-rapport 2019” daterad 2019-11-14 vilken IKT-pedagog/-strateg Henrik Molin föredrar. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har nämndens uppdrag att årligen redovisa IKT-planen. 
IKT-pedagogen/-strategen går igenom den rapport som nu läggs fram. Den behandlar fyra ämnen: 

 Digitalisering av skolväsendet -Regeringsuppdraget 
 Organisation 
 Vad har hänt läsåret 2018/2019? 
 Vad ska ske under kommande året? 

 
Digitalisering av skolväsendet 
Vad? Hur? Varför? De didaktiska frågorna besvaras utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Varför? Nationell digitaliseringsstrategi av skolväsendet 
Hur? Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 
Vad? Höjd måluppfyllelse och ökad likvärdighet 
För vem? Skolväsendet: förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola 
 

 
 
1.“Utveckla undervisningen..” 
2.“ ..och arbetet med stöd och anpassningar” 
3. “Effektivisera administrationen” 
4. “Underlätta kompetensförsörjningen” 
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§ 127 forts. 
 
 
Regeringsuppdraget - Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 

 Realiserad 2022 
 Digital kompetens för alla 
 Likvärdig tillgång och användning 
 Forskning och uppföljning 

 
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 

 Utgiven av SKL 2019 
 Innehåller arton initiativ/aktiviteter 

 
Organisation 
 
Huvudmännens ansvar 

 • Förändringsprocesser utgående från digitaliseringen behöver vara en del av SKA-arbetet 
 • Långsiktigt åtagande gällande prioritering och finansiering 
 • Tillräcklig organisatorisk kapacitet 
 • Tillgång till pedagogisk och teknisk support 
 • Resurser behöver avsättas för kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön 

 
Lokala IKT-planer 

 Arbetet redan påbörjat 
 Digitaliseringsutvecklare har rekryterats - huvuduppgift 2020 

 
Vad har hänt läsåret 2018/2019? 
 

 
 

 Personal har utbildats i Google Suite, V-klass och ITP whiteboard 
 Fortsatt implementering av V-klass i förskolan och påbörjad implementering i fritidshem 
 Säker provmiljö 
 Utvecklat supportsida 
 Digitala pulsmätare för användning av IT i ämnet idrott och hälsa   
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§ 127 forts. 
 
 

 AppRåd 
 GAT Shield för Chromebooks (för spårning och säkerhet) 

 
Vad sker under det närmaste året? 

 Handlingsplaner för enskilda verksamheter upprättas. Dessa ligger i sin tur till grund för en 
kommunal handlingsplan för de tre kommande åren. 

 Utveckla datasäkerheten och användarvänligheten 
 Programmering LIKA 
 Öka nätverkskapacitet 

 

 
 

 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-11-14  27 av 52 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
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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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§ 128    19‐763‐386 
 
 
Rapport - Ungdomsverksamheten 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Ungdomsverksamheten 2018/2019” daterad 2019-10-29 vilken ungdomskonsulent 
Annelie Taavola föredrar. Även Jan-Ola Rovik från Karesuando föreningsråd medverkar och redogör för 
deras verksamhet. 
 
Mötesplatserna:  
Under år 2018 genomfördes fokusgrupper vid de fyra olika mötesplatserna (Ungdomens hus, vid Nya 
Raketskolan, i Svappavaara och i Vittangi) för unga - detta för att öka delaktigheten hos de unga 
besökarna i mötesplatsernas utbud. Det gemensamma för alla mötesplatser var att de unga ville få till fler 
uppstyrda aktiviteter, både inom- och utomhus och aktiviteter i andra lokaler (exempelvis bio, konsert, 
bad, bowling).  
 
Det framkom även att de unga hade många synpunkter på kvalifikationerna av fritidsledarna; önskningar 
om att det skulle finnas både kvinnliga och manliga fritidsledare vid varje mötesplats och att det är 
nödvändigt att fritidsledarna har kunskaper inom olika praktiska områden (exempelvis bakning, 
matlagning, fiske, motorer, e-sport etc.).  
 
I samband med sammanställningen av dessa fokusgrupper aviserade MUCF (Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor) att det fanns medel att ansöka om för att öka kvalitén och tillgängligheten för 
mötesplatser för unga. Kiruna kommun beviljades dessa medel och dessa nyttjades att utöka personal-
styrkan för att kunna genomföra fler uppstyrda aktiviteter vid alla mötesplatser.  
 
Vid mötesplatsen Ungdomens hus visade besöksstatistiken att de äldre besökarna slutade att besöka 
mötesplatsen medan de yngre besökarna ökade. De övriga mötesplatserna visade ingen skillnad i 
besöksantal vare sig i antal eller i åldersspann.  
 
Fritidsledarna vid Ungdomens hus har en tradition av att delta vid aktiviteter utanför verksamhetslokal 
och vid externa arrangemang - detta fortskred även under år 2019 med högt deltagarantal.  
 
Mötesplatsen vid Nya Raketskolan har ett lägre deltagarantal vid arrangemang utanför 
verksamhetslokalen än vid ordinarie verksamhet och byamötesplatserna har få möjligheter i respektive 
by och har ett lägre deltagarantal vid resa till ex Kiruna.  
 
Föreningsråd:  
Föreningsrådet i Svappavaara har ett löpande avtal med kommunen att bedriva fritidsgårdsverksamhet i 
samverkan med Kiruna kommun i Svappavaara. Föreningsrådet är även aktiv att bedriva övriga 
aktiviteter för alla åldrar i byn.  
 
Föreningsrådet i Karesuando ger förutsättningar för att bedriva lovverksamhet i Karesuando med 
omnejd. Föreningar ansöker om stöd för att genomföra aktiviteter.  
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§ 128 forts. 
 
 
Föreningsrådet Karesuando har svårigheter att finna föreningar/vuxna att ställa upp för att genomföra 
aktiviteter. En diskussion om vad som skulle kunna få till fler aktiviteter i Karesuando med omnejd pågår 
med föreningsrådet. Är det möjligt att arvodera vuxna som hjälper till vid aktiviteterna via verksamhets-
bidraget eller anställa per timme från kommunens sida?  
 
Vittangi 4H klubb:  
Vittangi 4H klubb har ett avtal (ett år i taget som utvärderas och förnyas) med kommunen att bedriva 
fritidsgårdsverksamhet i samverkan med Kiruna kommun i Vittangi.  
Vittangi 4H klubb är även aktiv att bedriva övriga aktiviteter för alla åldrar i byn.  
 
Attraktiva mötesplatser/arrangemang:  
Personal vid mötesplatser för unga kräver sin person. Fritidsledarna ska många gånger kunna hantera 
många unga på samma gång, ha koll också på vad som händer på utsidan vid mötesplatsens entré, driva 
och genomföra aktiviteter tillsammans med unga, hantera konflikter, kunna lyssna på ungdomar med 
något dilemma samt erbjuda enklare läxhjälp - detta på en och samma kväll många gånger. Detta utan 
att ha särskilt många andra vuxna eller sin chef fysiskt närvarande.  
 
Ungdomsverksamheten/mötesplatserna har börjat att inse vinsterna i att samarbeta med andra 
organisationer i form av externa föreläsare eller via arrangemang med extern part då detta både 
genererar fler vuxna och att det ger mervärde för de unga besökarna. Mötesplatserna arbetar i högre grad 
än tidigare med just externa samarbeten utifrån dessa faktum.  
 
Fritidsledarna arbetar inte heltid utan har tjänstgöringsgrader om 50-75 % och tjänsten innebär 
mestadels kvälls-och helgjobb - vilket genererar en relativt hög personalomsättning och svårigheter att 
rekrytera utbildad personal.  
 
Ung idé:  
Budgeten för Ung idé är 60 tkr/år och det har alltid vid årets slut funnits kvar medel. Ung idé har 
vanligtvis ca 7-8 ansökningar som också blir genomförda arrangemang eller projekt. Under 2019 har det 
beviljats två ansökningar hittills medan fyra idéer inte blivit annat än just idéer. Dessa fyra idéer 
påbörjades med planering men blev inte genomförda då ungdomarna inte valde att fortsätta. Det som 
har skilt sig från tidigare år är att informationen om bidraget detta år inte har gått via klassrumsbesök 
utan endast via sociala medier, skolbesök (rasthall), via mötesplatser och arrangemang, föräldramöten 
samt skriftlig info hos organisationer/myndigheter.  
 
Ungas inflytande och strategiskt arbete:  
Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen del av svensk lagstiftning. Detta kommer att kräva ett mer 
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Idag har inte Kiruna kommun något frivilligt 
ungdomsråd utan ungdomsverksamheten arbetar tillsammans med ansvariga rektorer, polis och 
folkhälsostrateg med att på ett bättre sätt få det centrala elevrådet att få inflytande i frågor som berör de 
unga i grundskolans åk 6-9. Frågor som hittills har behandlats har både handlat om skolan och den fria 
tiden.  
 
Dokumentet ”Barn- och ungdomspolitisk strategi” för Kiruna kommun har bearbetats under lång tid från 
begynnelsens detaljerade handlingsplan till nuvarande strategi som ska verka som ett stöd för alla 
nämnder/styrelser/bolagsstyrelser inom kommunkoncernen rörande beslutsprocesser i ärenden som rör 
barn och unga. Arbetet med att implementera/informera om strategin vid nämnder påbörjas när 
strategin antas vid kommunfullmäktige. 
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Blås Grönt: 
Blås Grönt är metoden som premierar det goda beteendet. Blås Grönt har funnits med under Kiruna-
festivalen sedan 2014 (åren innan det hette metoden Drogfri Exit) och går ut på att ungdomar i åldern 
13-20 år kommer och anmäler sitt deltagande under 1-3 festivalkvällar för att uppvisa nykterhet. Innan 
hemgång kommer dessa ungdomar och blåser i ett alkoholtest och därmed får chansen att vinna premier 
som deltagande lokala samarbetspartners har skänkt till Blås Grönt. 
 
Blås Grönt-tältet bemannas av kommunanställda (ibland även politiker) som gör detta uppdrag ideellt 
och där festivalen har erbjudit de som vill att få gratis entré till nästkommande kväll/ar.  
 
Blås Grönt har i snitt nästan 100 deltagare per kväll.  
 
Från och med år 2020 skall festivalen få driva och genomföra Blås Grönt i egen regi.  
 
Blås Grönt finns nu även vid Hjalmar Lundbohmsskolans studentdag och vid grundskolans Grundent 
och Högalidskolans avslutningsdag. Fortsättningen på detta arbete är att sprida metoden Blås Grönt till 
övriga kommunens grundskolors årskurs niors avslutningsdag.  
 
Ungdomsverksamhet vid skollov:  
Ungdomsverksamheten har sedan många år arrangerat kostnadsfria aktiviteter under framförallt 
skolloven. Det har varit aktiviteter med bio, bowling, skate, bad, simträning, olika sporter, dans, 
målning/skapande verksamhet, bokcirkel, ridning, lekland, minigolf etc. Dessa aktiviteter är mycket 
välbesökta och rymmer ibland inte alla deltagare vid aktuell aktivitet.  
 
Påsklovet är det enda lov där aktiviteterna inte nyttjas i lika hög grad som de övriga loven. 
Ungdomsverksamheten kommer därmed att dra ner på antalet aktiviteter under kommande påsklov.  
 
Kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet, som också bär den största kostnaden, är finansierat via 
ansökta medel från staten sedan några år tillbaka. De övriga loven är finansierat via ungdomsverksam-
hetens budget och via samverkan med lokala företag/samarbetspartners. En oro för kommande 
sommarlov utan stöd från staten finns, då medel för att på egen hand kunna uppbringa kostnadsfria 
aktiviteter under tio veckor inte är möjlig.  
 
 
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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§ 129    19-866-600 
 
 
Plan systematiskt kvalitetsarbete 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta plan för systematiskt kvalitetsarbete 2020, 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att ta fram en åtgärdsplan gällande ”Våld i 

nära relationer”. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson redogör för planen för ”Systematiskt kvalitetsarbete 2020” 
daterad 2019-11-05. Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett reglemente för internkontroll 
syftande till att styrelser och nämnder skall ha en tillfredställande intern kontroll och säkerställa 
måluppfyllnad beträffande: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell 
rapportering och information samt efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter. Skollagen stipulerar 
att huvudman och skola skall bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA) och därvid systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår följande förändringar i planen för systematiskt kvalitets-
arbete 2020 i förhållande till 2019 års plan för systematiskt kvalitetsarbete: 
 
att ta bort rapporter/statistik som publiceras av statliga myndigheter och SCB.  
 
att slå ihop delredovisningar som behandlar olika delar i samma rapport – t ex Ekonomisk 

rapport och Ekonomisk prognos samt Måltidernas rapporter om näringsriktighet och 
rapport om produktion, distribution och hantering.  

 
att anpassa tidsplanen till redovisningar av statistik som publiceras av statliga myndigheter 

och SCB samt ta bort motsvarande inrapporteringar av statistik från verksamheterna – t ex 
betyg och meritvärde för åk 6 och 9, gymnasiebehörighet, nationella prov för åk 3, 6 och 9.  

 
att ta bort redovisningar som inte har något egenvärde (och inte har genomförts separat) utan 

som i realiteten ingår i samband med andra rapporter och i specifika processer – t ex 
ekonomisk statistik som ingår i analyserna i de ekonomiska rapporterna och vid 
omvärldsbevakning samt inventering av lärarbehörigheter som sker i samband med 
rekrytering/bemanning och som ingår i analyserna av måluppfyllelsen.  

 
att lägga till nya redovisningar/förtydliga redovisningar kopplat till områdena trygghet och 

studiero, likabehandling samt interkulturalitet/nyanländas lärande.  
 
att ta bort uppföljning av plan Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer då ingen plan 

för KUN´s verksamheter finns – Uppföljning av Åtgärdsplan gällande våld i nära relationer 
läggs in i planen då en åtgärdsplan har tagits fram i enlighet med KF-beslut från 2017. 
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Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2019-11-06 § 96 som föreslår 
nämnden besluta enligt förvaltningens förslag till förändringar och att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett åtgärdsprogram gällande ”Våld i nära relationer”. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att anta plan för systematiskt kvalitetsarbete 2020, 
 
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att ta fram en åtgärdsplan gällande ”Våld i 

nära relationer”. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 130 a    19-882-600 
 
 
Förslag - Internkontrollplan 2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att anta förvaltningens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2020, som huvudmannens plan 

för ett systematiskt kvalitetsarbete enligt skollag (2010:800) samt förvaltningschefens 
utformning av konkreta regler för granskning enligt reglemente för intern kontroll, Kiruna 
kommun,  

 
att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan 2020, som nämndens plan för fördjupade 

granskningar 2020 i relation till reglemente för intern kontroll. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid redogör för förslaget till ”Internkontrollplan 2020” daterad 2019-11-05.  
Reglementet för internkontroll, som antogs av kommunfullmäktige 2005-11-28, § 111, och 
reviderades 2012-02-20, § 6, syftar till att styrelser och nämnder har en tillfredsställande 
internkontroll och att följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering och information och efterlevnad av tillämpliga lagar och 
föreskrifter. Kultur och utbildningsnämndens verksamhet är i mycket stor grad reglerad genom 
lagstiftning. De övergripande styrdokument som är aktuella för nämndens verksamhet är följande: 
Skollagen och skolförordningarna, läroplanerna, övriga författningar och riktlinjer som griper in i 
alla verksamheter, ex minoritetsspråkslagen, LAS, kommunallag, arbetsmiljölagen, Skolverkets 
författningssamling, Skolverkets allmänna råd m.m. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har beretts i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 97 a som föreslår 
nämnden besluta att anta förvaltningens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2020, som 
huvudmannens plan för ett systematiskt kvalitetsarbete enligt skollag (2010:800) samt 
förvaltningschefens utformning av konkreta regler för granskning enligt reglemente för intern 
kontroll, Kiruna kommun, och att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan 2020, som 
nämndens plan för fördjupade granskningar 2020 i relation till reglemente för intern kontroll. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta i enlighet med kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Kultur- och utbildningsnämnden 2019-11-14  34 av 52 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
§ 130 b    19-827-600 
 
 
Statusrapport - Internkontrollplan 2019 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid redogör för ”Statusrapport internkontrollplan 2019” daterad 2019-11-05. 
Statusrapporten är en matris där det listas vilka risker verksamheterna står inför, vilken kontroll och 
uppföljning som sker och sist listas åtgärderna och vilken status för riskområdet som råder. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har beretts av kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 97 b som föreslår 
nämnden besluta att godkänna förvaltningens redovisning av status för internkontrollplan 2019, som 
nämndens uppföljning och utvärdering av innevarande års internkontrollplan. 
 
 
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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§ 131    19-867-600 
 
 
Redovisning - Systematiskt arbetsmiljöarbete i KUF samt ledamöter i skyddskommittén 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att Eva Lönnelid ersätter Simon Lindh som skyddskommitténs ordförande,  
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2020, daterad 2019-10-21.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete skall tillgodose en tillfredställande arbetsmiljö i 
enlighet med arbetsmiljölagen (AML). I denna ställs krav på att arbetsgivaren ska bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete, dokumentera arbetsmiljön och aktivt arbeta för att förebygga ohälsa och 
olycksfall. 
 
Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka och bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljö-
verksamhet, där arbetstagaren skall medverka och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för 
att åstadkomma en god arbetsmiljö. En grundförutsättning för att kunna skapa bra arbetsförhållanden är 
ett gott samarbete mellan arbetsgivare och anställda på alla nivåer. 
 
Föreliggande plan utgör kultur- och utbildningsnämndens (KUN) övergripande plan för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2020. Planen beskriver mål, sammanhang och rutiner samt uppdrag och aktiviteter 
för arbetsmiljöarbetet. Planen är framtagen och upprättad av kultur- och utbildningsförvaltningens 
skyddskommitté (KUF SkyK)–en partssammansatt grupp som arbetar med och samråder beträffande 
arbetsmiljöfrågor och som består av representanter för arbetsgivaren och berörda arbetstagar-
organisationer. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att Eva Lönnelid ersätter Simon Lindh som skyddskommitténs ordförande,  
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 132    19-868-600 
 
 
Redovisning - Kultur- och utbildningsförvaltningens krisplan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  fastställa och anta krisplanen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Krisplan - Kultur- och utbildningsförvaltningen” daterad 2019-11-10 för vilken 
förvaltningschef Eva Lönnelid redogör.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens krisplan skall fungera som stöd för förvaltningens verksamheter 
och enheter inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde vid hantering av kriser och 
extraordinära händelser. Den skall klargöra ansvarsförhållanden och kontaktvägar samt säkerställa att 
förvaltningen vid behov kan få stöd från andra delar av den kommunala organisationen. 
 
Förändringar mot föregående års krisplan utgörs av uppdateringar av namn, i övrigt är inget förändrat. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  fastställa och anta krisplanen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 133 a    19-864-600 
 
 
Delegationsordning - Kirunastipendiet - revidering 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  anta den reviderade delegationsordningen gällande punkt 4.3.1.12. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Delegationsordningen kultur- och utbildningsförvaltningen”, daterad 2019-10-15, 
för vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson redogör.  
 
Vid kulturutskottet 2019-09-05, § 54 b, fick kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över 
formulering i delegationsordningen gällande jurysammansättningen för Kirunastipendiet. 
Formuleringen bör omarbetas så att jurysammansättnigen kan förändras över tid.  
 
Revidering gäller: 
Punkt 4.3.1.12, Beslut angående Kirunastipendiet, Delegat Juryn för Kirunastipendiet.  
 
Förändringen gäller formuleringen under kolumnen övrigt från: Juryn består av KUs ledamöter, 
representanter från Konstnärernas Riksorganisation, Svenska konstnärsförbundet och Konstgillet.  
 
Reviderat till: Juryn består av KUs ledamöter och professionell kompetens inom området.  
 
 
Hantering av ärendet 

Vid kulturutskottet 2019-05-06, § 32, fick kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera 
kultur- och utbildningsförvaltningens dagordning för att inarbeta Kirunastipendiet bland övriga 
stipendier. Detta gjordes och beslut angående Kirunastipendiet lades till som punkt 4.3.1.12. 
Formuleringen gällande juryns sammansättning dokumenterades enligt rådande premisser i 
delegationsordningen under spalten övrigt. Den reviderade delegationsordningen daterad 2019-05-23 
antogs av kultur- och utbildningsnämnden 2019-06-13 § 70.  
 
Ärendet har beretts vid arbetsutskottet 2019-11-06 § 100 a och vid kulturutskottet 2019-11-06 § 69 a som 
båda föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att anta den reviderade delegationsordningen 
gällande punkt 4.3.1.12, ”Juryn består av KUs ledamöter och professionell kompetens inom området”. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  anta den reviderade delegationsordningen gällande punkt 4.3.1.12. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 133 b    19-864-600 
 
 
Delegationsordning - Dataskyddsförordningen (GDPR) - tillägg 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta föreslagna tillägg till delegationsordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Delegationsordningen kultur- och utbildningsförvaltningen”, daterad 2019-11-04, 
vilken kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att följande tillägg inarbetas i kultur- och utbildnings-
nämndens delegationsordning gällande dataskyddsförordningen, detta för att underlätta hantering och 
implementering av nämnda lag och arbetsförfarande som lagen medför. Förslagsvis inarbetas punkterna 
om dataskyddsförordningen under punkten personal, i likhet med kommunstyrelsens delegations-
ordning för samma punkt.  
 
Fem punkter bör tilläggas i delegationsordningen under punkten personal med rubriken 
Dataskyddsförordningen (GDPR).  
 
Listat enligt följande kategorier: Ärende, Delegat, Vidare delegering, Lagrum/beslut.  
 
Personal 4.2 Dataskyddsförordningen (GDPR) 4.2.2  
 
4.2.2.1 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal, Berörd avdelningschef, se artikel dataskyddsförordningen  
art 28-29.  
 
4.2.2.2 Beslut i fråga om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och underbiträde, Förvaltningschef, 
Avdelningschef, se artikel dataskyddsförordningen art 28-29.  
 
4.2.2.3 Fatta beslut om frågor rörande registrerades rättigheter i art 15- 21 i dataskyddsförordningen, 
Förvaltningschef, Avdelningschef, Se dataskyddsförordningen (GDPR) art 15-21.  
 
4.2.2.4 Besluta om avgift och avslag på begäran om registerutdrag enligt art 12.5 dataskydds-
förordningen, Förvaltningschef, Avdelningschef, Se dataskyddsförordningen (GDPR) art 12.5.  
 
4.2.2.5 Besluta att anmäla personuppgiftsincident till Datainspektionen,  
Förvaltningschef, Nej, Se dataskyddsförordningen (GDPR) art 33-34. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Ärendet har beretts vid arbetsutskottet 2019-11-06 § 100 b och vid kulturutskottet 2019-11-06 § 69 b som 
båda föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att anta samtliga föreslagna punkter till 
delegationsordningen. 
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§ 133 b forts. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att anta föreslagna tillägg till delegationsordningen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 134    19-861-600 
 
 
Bidragsöversyn 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef Conny Persson meddelar att en översyn av bidragen pågår och behandlas av kultur- och 
utbildningsnämndens kulturutskott, men vid dagens nämndsammanträde finns inget att redovisa varför 
ärendet utgår. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 135    19-448-601 
 
 
Skola tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i december 

se över fritidshemmens organisation vid en förändring i skolstrukturen, 
 
att uppdra till förvaltningen att till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i december 

ta i beaktande hur berörda förskolor påverkas vid en förändring i skolstrukturen, 
 
att uppdra till förvaltningen att till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i december 

ta i beaktande hur ledningsorganisationen påverkas vid en förändring i skolstrukturen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson föredrar i ärendet. Förvaltningen tittar på olika 
strukturer utifrån inkomna synpunkter med målet att kunna ta ett inriktningsbeslut vid nämndens 
sammanträde i december. Arbete som kvarstår är att räkna antalet elever, eventuella transporter och 
synpunkter från rektorer och personal. Skyddsombuden är informerade och kommer att vara fortsatt 
delaktiga. Samtliga klassrum kommer att behövas. Frågor som behöver utredas ytterligare är hur 
förskolorna påverkas samt hur många underställda och typer av verksamheter som en rektor har. 
 
 
Yrkanden och beslut 
 
Yrkanden i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att uppdra till förvaltningen att till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i december 

se över fritidshemmens organisation vid en förändring i skolstrukturen, 
 
att uppdra till förvaltningen att till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i december 

ta i beaktande hur berörda förskolor påverkas vid en förändring i skolstrukturen, 
 
att uppdra till förvaltningen att till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i december 

ta i beaktande hur ledningsorganisationen påverkas vid en förändring i skolstrukturen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______   
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§ 136    19-871-600 
 
 
Kommunrevisionens överläggning med kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunrevisorerna presenterar sig för nämnden och förklarar upplägget för överläggningen, varefter 
samtliga närvarande får presentera sig och sin funktion. Nämnden har tillsänts ett diskussionsunderlag 
med ett antal frågor som revisorerna ställer till nämnden, som tillsammans med förvaltningen besvarar 
frågeställningarna. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 137    19-845-900 
 
 
Policy för nationella minoriteter och minoritetsspråk 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens förslag till yttrande så som sitt eget. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut från kommunstyrelsen 2019-10-07 § 251 att förslaget till ny policy för nationella 
minoriteter och minoritetsspråk skickas ut på remiss till samtliga nämnder samt att remissvaren ska 
lämnas till kommunstyrelsen senast 2019-12-02.  
 
Syftet med lagförändringarna är att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas 
språk och kultur och att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, 
meänkieli och samiska. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt. Den nya lagen 
ålägger även kommuner att anta mål och riktlinjer för sitt arbete med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Policydokumentet syftar till att säkerhetsställa kommunens efterlevnad av minoritets-
språklagarna. För att säkerställa att målsättningen uppfylls ska kommunstyrelsen och nämnderna 
upprätta riktlinjer/aktiviteter utifrån den egna verksamheten. Som utgångspunkt för nämnder och 
styrelsers årliga målarbete har ett antal övergripande långsiktiga mål preciserats.  
 
Kiruna kommuns målsättning och övergripande mål med minoritetsspråksarbetet har uppdaterats och 
ska vara ett stöd till de riktlinjer och aktiviteter som respektive nämnd ska ta fram inom sitt 
verksamhetsområde. För att motverka bristfällig uppföljning av arbetet har i det nya förslaget till policy 
lagts till att samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska arbeta efter policyn och en ansvarsfördelning 
över de olika områdena föreslås från förvaltningsnivå till nämndnivå. Varje nämnd ansvarar för att 
upprätta och följa upp verksamhetsspecifika mål, se till att dessa efterföljs och är känd bland 
medarbetarna. I och med att den nya policyn antas kommer även nu gällande handlingsplan upphöra att 
gälla och ersättas av respektive nämnds mål och riktlinjer. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Föreligger beslut från kommunstyrelsen 2019-10-07 § 251 att förslaget till ny policy för nationella 
minoriteter och minoritetsspråk skickas ut på remiss till samtliga nämnder samt att remissvaren ska 
lämnas till kommunstyrelsen senast 2019-12-02.  
 
Ärendet har beretts av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 104 som beslutade 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett yttrande gällande policys för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk till nämndsammanträdet 2019-11-14.  
 
Föreligger förslag till yttrande från kultur- och utbildningsförvaltningen som konstaterar att föreliggande 
revidering korrelerar väl med det sätt förvaltningen sedan tidigare uppfattat sitt uppdrag i frågan. 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att den reviderade policyn antas i sin helhet. 
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§ 137 forts.  
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att anta förvaltningens förslag till yttrande så som sitt eget. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 138    19-877-900 
 
 
Ändrade expeditionstider kultur- och utbildningsförvaltningens kansli 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att anta förändrade expeditionstider för kultur- och utbildningsförvaltningens kansli. 

Expeditionstiderna förslås att fr.o.m. 2019-12-02 vara 2 timmar under förmiddagar 
måndag, tisdag, torsdag, fredag samt 2 timmar under onsdag eftermiddag. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag till ändrade expeditionstider för kultur- och utbildningsförvaltningen”, 
daterad 2019-11-04, vilken förvaltningschef Eva Lönnelid föredrar. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen skall enligt förvaltningslag ha expeditionstid 2 timmar/dag. Fram 
till nu har förvaltningen erbjudit 3 timmar/dag. Då personal avslutat sin anställning vid centralt kansli 
och ej ersatts bedöms det att med nuvarande bemanning endast ges förutsättningar att erbjuda det lagen 
föreskriver. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden att besluta om förändrade 
expeditionstider för kultur- och utbildningsförvaltningens kansli. Expeditionstiderna förslås att fr.o.m. 
2019-12-02 vara 2 timmar under förmiddagar måndag, tisdag, torsdag, fredag samt 2 timmar under 
onsdag eftermiddag. 
 
Ärendet har beretts av kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-06 § 104 som föreslår 
kultur- och utbildningsnämnden besluta att anta förändrade expeditionstider för kultur- och 
utbildningsförvaltningens kansli. Expeditionstiderna förslås att fr.o.m. 2019-12-02 vara 2 timmar under 
förmiddagar måndag, tisdag, torsdag, fredag samt 2 timmar under onsdag eftermiddag. 
 
 
Yrkande och beslut 
 
Yrkande i nämnden  
 
av  Annica Henelund (C) 
 
att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______   
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§ 139    19-122-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar: 
 

 Bemanningen vid kansliet är begränsad då handläggartjänsten inte får återbesättas. 
 Rektorernas arbetsmiljö. En rektor vid Nya Raketskolan slutar och tjänsten får inte återbesättas. 
 Det har skrivits i media om att få kommuner ansökt om statsbidrag för anställning av 

lärarassistenter. Kiruna kommun skulle maximalt kunna ansöka om 700 tkr med motkravet om 
att gå in med lika mycket av egna medel. Bidraget plus egna medel skulle motsvara ca 1,5 tjänst 
som lärarassistent. Att Kiruna kommun inte sökt statsbidraget beror på att det inte finns budget 
för att gå in med de egna medel som bidraget förutsätter. Dessutom bedöms inte de 
arbetsinsatser som krävs för hanteringen av statsbidraget vara i proportion till det belopp 
bidraget motsvarar. 

 
 
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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§ 140    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: 
 

 Gällande arbetet med Kulturhuset så är en styrgrupp bildad som bl.a. ska arbeta med vilken 
verksamhet som ska bedrivas. 
 

 Förskoleteamet som bemannar de olika förskolorna utifrån ett rullande sexveckorsschema 
kommer att arbeta med ett nytt tema - dans. Till sin hjälp har de en danspedagog från 
kulturskolan. 

 
 
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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§ 141    19-083-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förteckning över inkomna handlingar 2019-08-25--2019-11-04, daterad 2019-11-04. 
 
 
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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§ 142    19-084-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förteckning över delegationsbeslut 2019-08-25--2019-11-04, daterad 2019-11-04. 
 
 
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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§ 143    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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§ 144    19-125-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund (C) frågar nämnden om de har något som ska behandlas i detta ärende och 
finner att det inte finns varför ärendet utgår. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i nämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 145    18-978-600 
 
 
Val av ersättare till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott respektive 
kulturutskott 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Birgitta Henriksson Lindmark (V) som ersättare i kulturutskottet, 
 
att utse Therese Olofsson (S) som ersättare i arbetsutskottet, 
 
att bordlägga val av ytterligare en ersättare till kulturutskottet till nästa nämndsammanträde. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
August Tapojärvi (V) och Annicka Bohm (S) har avsagt sina uppdrag i kultur- och utbildningsnämnden 
varför fyllnadsval som ersättare i nämndens arbetsutskott respektive kulturutskott ska ske. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Kenneth Nilsson (S) 
 
att utse Birgitta Henriksson Lindmark (V) som ersättare i kulturutskottet, 
 
att utse Therese Olofsson (S) som ersättare i arbetsutskottet, 
 
att bordlägga val av ytterligare en ersättare till kulturutskottet till nästa nämndsammanträde. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Kenneth Nilssons yrkanden. 
_______ 
 



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

KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

2019-11-14 kl. 08:15-16:30 JA NEJ JA NEJ

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

C Annica Henelund Ledamot från C, SJVP, M och KD ersätts i första hand inom egen partibeteckning och
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

C Rune Lans
                                

C Magnus Gustafsson

C Monica Sundberg

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

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

 i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S Therese Olofsson § 119-128, 136

V Birgitta Henriksson Lindmark

SL Lars-Jonas Kemi 

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson
                  

C Peter Göransson

C Stanislav Kall 

SJVP Hanna Fredriksson

KD Ruth Thylin

FI Emma Taube § 119-127, 136
                                    

S Jan Sydberg (Anmält förhinder)
                                    

S Jonas Stålnacke  § 119-129, 136

S Barbro Olofsson 

M Stefan Sydberg

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen 
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