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§ 142 22-021-600 
 
 
Dagordning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
1. Kvalitetsuppföljning- Analys av måluppfyllelsen i kultur- och utbildningsnämndens pedagogiska 

verksamheter 
2. Resultatuppföljning för de pedagogiska verksamheterna läsåret 2021/2022 
3. Redovisning och analys avseende måluppfyllelse i grundsärskolan läsåret 2021/2022 
4. Barn- och elevhälsoplan 2023 
5. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2023 
6. Driftbudget 2023 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att fastställa dagordningen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.  
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§ 143 22-1155-600 
 
 
Kvalitetsuppföljning- Analys av måluppfyllelsen i nämndens pedagogiska verksamheter 
följs av samtal kring prioriterade processer, aktuella behov och utmaningar 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Resultatuppföljning kultur- och utbildningsnämndens pedagogiska verksamheter 
läsåret 2021/2022” med tillhörande bilagor daterad 2022-11-17.  Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson  
föredrar ärendet. 
 
Rapport för läsåret 2022/2022 innehåller redovisningar av statistiskt underlag samt kommentarer och 
analyser med utgångspunkt i rektorernas redovisningar av måluppfyllelse och prioriterade processer. För 
området trygghet och studiero ligger också i huvudsak en rapport utifrån kommunens och 
Skolinspektionens elevenkäter för årskurs 3, 5 och 8. Som ytterligare underlag till analyserna ingår de 
samtal och diskussioner som genomförts vid gemensamma analysseminarier/-möten med rektorerna för 
förskolan och rektorer i grundskolan. 
 
Efter redovisningen genomfördes gruppsamtal med nämndens ledamöter samt rektorerna för förskolan, 
grundskolan och grundsärskolan samt chef för elevhälsan. 
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§ 144       22-1156-600 
 
 
Resultatuppföljning för de pedagogiska verksamheterna läsåret 2021/2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att               anta kultur- och utbildningsförvaltningens resultatuppföljning för kultur- och   
                   utbildningsnämndens pedagogiska verksamheter läsåret 2021/2022 som sin egen. 
  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson föredrar resultatuppföljning från verksamheterna såsom 
resultatuppföljning förskolor, fritidshem, förskoleklasser avseende måluppfyllelse och prioriterade 
processer, kursplanemål för åk 1-9 grundskolan, måluppfyllelse avseende modersmål i grundskolan samt 
Läsa, skriva och räkna- garanti för tidiga stödinsatser. Redovisning av elevenkäter om trygghet och 
studiero och statistik över antal kränkningsanmälningar samt utvärdering av insatser för trygghet och 
studiero. Redovisning av statistik om personaltäthet och behörighetsgrad i verksamheterna.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att            anta kultur- och utbildningsförvaltningens resultatuppföljning för kultur- och   
                 utbildningsnämndens pedagogiska verksamheter läsåret 2021/2022 som sin egen. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt kultur- och utbildningsförvaltningens 
 förslag. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Krister Pounu (KD), Rune Lans (C),  
Annica Henelund (C). 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
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§ 145 22-1157-600 
 
 
Redovisning och analys avseende måluppfyllelse i grundsärskolan läsåret 2021/2022 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta rektor för grundsärskolans redovisning och analys avseende måluppfyllelsen i 

grundsärskolan läsår 2021/2022 som sin egen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Systematiskt kvalitetsarbete grundsärskolan läsår 2021/2022” daterad 2022-11-09,  
för vilken förvaltningens kvalitetsutvecklare redovisar en sammanfattning. I rapporten har rektor för  
verksamheten redovisat bedömd måluppfyllelse av läroplanens mål, analys samt prioriterade processer  
i grundsärskolans verksamhet.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden 
 
att anta rektor för grundsärskolans redovisning och analys avseende måluppfyllelsen i 

grundsärskolan läsår 2021/2022 som sin egen.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt kultur- och förvaltningens förslag. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Rune Lans (C), Emma Taube (FI). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
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§ 146 22-1158-600 
 
 
Barn- och elevhälsoplan 2o23 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till ”Barn- och elevhälsoplan 2023”. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Barn och elevhälsoplan Kiruna kommun 2023” daterad 2022-11-17.  
 
En övergripande plan för elevhälsoarbetet har tagits fram av kultur- och utbildningsförvaltningen. Den 
övergripande planen ska vara ett stöd när varje verksamhet inom förskolan och skolan årligen utarbetar 
en plan för barn- och elevhälsoarbetet.  
 
Förvaltningens kvalitetsutvecklare redovisar syfte och mål med planen samt planens innehåll. Barn- och 
elevhälsoplanen på kommunnivå avser kalenderåret medan enheternas planer avser läsår.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och elevhälsoplan 2023. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt kultur- och utbildningsförvaltningens 
 förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
  



KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-11-17 

Sida 
7 av 9 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
 
 
 
§ 147 22-1159-600 
 
 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till ”Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 2023”. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kiruna kommun 2023” daterad 2022-11-
17.  
 
En övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling har tagits fram av kultur- och 
utbildningsförvaltningen. Den övergripande planen ska vara ett stöd när varje verksamhet inom förskolan 
och skolan årligen utarbetar en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen syftar till att 
säkerställa barns och elevers trygghet, studiero samt deras rättigheter.  
 
Förvaltningens kvalitetsutvecklare redovisar syfte och mål med planen samt planens innehåll. Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling på kommunnivå avser kalenderåret medan enheternas planer 
avser läsår.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden  
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till ”Plan mot diskriminering och kränkande 
 behandling 2023”. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt kultur- och utbildningsförvaltningens 
 förslag. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Krister Pounu (KD), Magnus Gustafsson (C), Emma 
Taube (FI), Hanna Fredriksson (SJVP), Lars-Jonas Kemi (SL). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
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§ 148        22-813-606 
 
 
Driftbudget 2023 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 
  2022-12-15 ta fram exakta förutsättningar för driftbudget 2023 samt förslag om åtgärder 
  för en budget i balans år 2023. 
  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram för år 2023 fastställs av Kommunfullmäktige den 2022-
06-07--08. Budgetramarna baseras på de antaganden som angavs i beräkningsunderlaget för budget 
2023-2026. Kultur- och utbildningsnämnden har en teknisk ram om 508 527 tkr tillsammans med 
beslutade prioriteringar om 50 800 tkr är nämndens budget för 2023 totalt 559 327 tkr. 
 
Enligt prislappsbudgeteringsmodellen ska varje nämnd klara av att utföra sin verksamhet till ett 
genomsnittligt pris och en genomsnittlig kvalitet. Det är det som de tekniska ramarna ska räcka till. 
Modellen tar hänsyn till volymökningar och- minskningar i de tekniska ramarna. Ökade ambitioner är 
däremot inte medräknade i de tekniska ramarna. Det är upp till politiken att fatta beslut om dessa 
prioriteringar. År 2023 är tillskottet 50 mnkr utöver den tekniska ramen enligt beslut från 
Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges målsättning är att minska driftbudgetramen under planperioden 2022-2025 med 21 
mnkr, denna minskning ska ske med 5 mnkr årligen. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2022-06-16 § 80 att kultur- och utbildningsförvaltningen får i  
uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 med förslag till  
inriktningsbeslut för arbetet med kultur- och utbildningsnämndens driftbudget år 2023. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-09-01 § 51 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 ge en  
sammanställning över de utökade kostnaderna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-01 § 87 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-09-15 redovisa en  
sammanställning över de utökade kostnaderna och att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag  
att påbörja en nyckeltalsanalys som kan förklara varför skolorna i Kiruna kommun har högre kostnader  
än vad SKR:s tekniska ram medger. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden § 104 2022-09-15 § 104 beslutar att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag om åtgärder och anpassningar för att klara de  
utökade kostnaderna för 2023. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-10-13 § 62 beslutar att lägga dagens information  
med beaktande till handlingarna. 
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§ 148 fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-10-13 § 104 beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att den 31 januari 2023 betala ut en tolftedel av 80 procent av Bidrag till  
fristående alternativ och Sameskolan år 2022 enligt KUN 2021-12-16, att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att den 28 februari 2023 betala ut en  tolftedel av 80 procent av Bidrag till  
fristående alternativ och Sameskolan år 2022 enligt KUN 2021-12-16 och att lägga dagens information  
med beaktande till handlingarna. 
 
Vid kultur-och utbildningsnämnden 2022-10-27 § 124 informeras att kultur- och utbildningsförvaltningen  
arbetat fram förslag på budgetanpassningar 2023. Ordförande Annica Henelund föreslår att man avvaktar  
med att arbeta vidare med budgetanpassningar för 2023 på grund av förändringar i det politiska styret och  
förväntade kommande beslut om förändringar i budgeten. Nämnden beslutar att den 31 januari 2023  
betala ut en tolftedel av 80 procent av Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år 2022  
enligt KUN 2021-12-16, den 28 februari 2023 betala ut en tolftedel av 80 procent av Bidrag till fristående  
alternativ och Sameskolan år 2022 enligt KUN 2021-12-16 och att lägga dagens information med  
beaktande till handlingarna. 
 
Vid dagens sammanträde i kultur- och utbildningsnämnden sammanfattades det ekonomiska läget inför 
nästa år. Det beräknas bli 17 mnkr i ökade kostnader under 2023. Utifrån den nya budgeten som  
kommunfullmäktige beslutat om för nästa år och som förväntas ge kultur- och utbildningsnämnden 3 
mnkr extra, protokollet är vid tidpunkten för nämndens sammanträde inte justerat, så innebär det ett 
behov av besparingar om 14 mnkr för att få en budget i balans. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att         kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden  
         2022-12-15 ta fram exakta förutsättningar för driftbudget 2023 samt förslag om åtgärder för 
         en budget i balans år 2023. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Krister Pounu (KD), Magnus Gustafsson (C),  
Rune Lans (C), Annica Henelund (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
 
 
 
 
 



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

KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

2022-11-17 kl. 08:15- 14:15 JA NEJ 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 Hanna Fredriksson                       
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  

V Jenny Mäki

SL Lars-Jonas Kemi                           

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson                       

C Peter Göransson                       

C Märta Öringe

SJVP Bo Ek

KD Krister Pounu
                                    

FI Emma Taube   
                                    

S Jan Sydberg

S Jonas Stålnacke

S Barbro Olofsson

M Elisabeth Andersson                

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen 

-

-

I

IR

-

-

I

UTFALL:

-

I

-

-

-

-

IR

I

-

I

-

I

I

KUN

§ § § 

I

KUN KUN

I = närvarande,      
R = röstberättigad 
ersättare



Närvarande rektorer och chefer vid gruppsamtal – kvalitetsuppföljning kopplat till § 143. 

Anette Lundgren 

Marion Patron 

Eva Aspvik 

Anna Holmgren 

Carin Fjellborg 

Christina Karinen-Sturk 

Siv-Britt Mangi 

Annica Turovaara 

Anne-Maj Stålnacke 

Nils Vasara Hammare 

Per-Åke Hultstedt 

Anders Karlsson 

Ann-Sofi Niva 

Ann-Christin Häggström 

Annika Hiltunen 
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