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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 76 

   

Information 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om: 

 

• presidie- och skolchefskonferens den 5-6 oktober 2022 

• missnöje om förskoleplacering 

• beslut om skolplacering på grund av särskilda skäl 

• ansökan och beslut gällande gymnasieresor för elev mellan hem- 

och studieort, Lycksele 

• ansökan, överklagan och beslut gällande ansökan om barnomsorg 

på obekväm arbetstid 

• svarsskrivelse till skolinspektionen om kvalitetsgranskning vid 

Gunnarns skola (SI2021:8089) 

• uppföljningen av gratis mensskydd på grundskolorna fungerar bra 

 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 77  FKUN/2022:3 – 609 

 

Kränkande behandling 
 

Enligt skollagen 6 kap. 10 § är en lärare, förskollärare eller annan 

personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten 

skyldig att anmäla detta till rektor. 

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksam-

heten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 

kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande be-

handling i framtiden.  

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2011-01-21,  

§ 19 att kränkande behandling ska tas upp som en stående punkt på 

nämndsammanträdena. 

Förvaltningschef Mikael Rombe redovisar inkomna kränkningsan-

mälningar för perioden 2022-10-24 till 2022-11-20. 

 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-21 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28, § 58 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 78  FKUN/2022:18 – 600 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden kommer, via en stående 

punkt på dagordningen för samtliga nämndssammanträden, regel-

bundet följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltning-

en. 

 

Förvaltningschef Mikael Rombe redovisar kommunens alkohol- 

och drogpolicy samt rutiner gällande kränkande särbehandling. 

 

Beredande organs förslag 

Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-28 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 59 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 79  FKUN/2022:24 – 600 

 

Budgetuppföljning januari- november 2022 
 

Budgetuppföljning för fritids-, kultur-, och utbildningsnämnden har 

upprättats för perioden januari – november 2022. Uppföljningen in-

nehåller förbrukning till och med 30 november jämfört med budget. 

Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter har gjorts för 

perioden. 

 

Prognosen för hur året kan sluta, ser ut att ha förbättrats i jämfö-

relse med delårsrapporten per sista augusti och uppföljningen i  

oktober. Prognosen visar på ett underskott med ca 1mkr. Största 

förändring, mot för prognosen per sista oktober finns på barnom-

sorgen där framför allt personalkostnader fortsatt minskat mer än 

förutsatt pga korttidsfrånvaro. Samt gemensam verksamhet där det 

inkommit mer intäkter och även här en del korttidsfrånvaro bland 

personal som sänkt kostnaderna.  

 

Förslag till beslut 

 

att godkänna redovisningen. 

 

Yrkanden 

Malin Svensson (C) yrkar 

 

att förvaltningen utvecklar sina rutiner för att beräkna mer träff-

säkra ekonomiska prognoser. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Malin Svenssons tilläggsyrkande 

och finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen  

 

att uppdra åt fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen att ut-

veckla sina rutiner för att beräkna mer träffsäkra ekonomiska pro-

gnoser. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 80  FKUN/2022:56 – 600 

 

Detaljbudget 2023 
 

Förvaltningsekonom Josefin Jonsson har tillsammans med förvalt-

ningschef Mikael Rombe upprättat förslag till detaljbudget för 

2023. 

 

Budgetförutsättningar 2023 

Under mandatperioden 2019 – 2022 räknas rambudgeten för Fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden (FKUN) upp med 1 % per år. 

På grund av det aktuella ekonomiska läget i Sverige med hög inflat-

ion och kraftigt stigande konsumentprisindex beräknas verksamhet-

ernas kostnader öka relativt kraftigt under 2023. Storumans kom-

munfullmäktige beslutade 2022-11-22 att tillföra ytterligare 9 mkr 

till nämndens budget för 2023. 

 

Förutom prisökning på varor och tjänster har följande budgeterade 

kostnadsökningar stor inverkan på FKUN 2023. 

• Lönekostnader relaterat till löneöversyn 2023 budgeteras till 4 %. 

• Personalomkostnadspålägget (PO) ökar med 3,5 %. 

• Internhyra för lokaler höjs med 5,8 %. 

• Kostnader för lokalvård höjs med 4,4 %. 

 

Ett besparingskrav på 7 mkr läggs som intäkt under gemensam 

verksamhet. Intäkter av förväntade statsbidrag på minst 4 mkr har 

ej budgeterats då statsbidragen ännu ej definierats för 2023. Kost-

nadsminskande åtgärder behöver utredas och beslutas för att FKUN 

skall nå en budget i balans. 

 

Verksamheter 

Politisk verksamhet 

Minskade kostnader 2023 då det är två ledamöter färre i nämnden. 

 

Fritid och kultur 

Inga större förändringar i verksamheten 2023 jämfört med 2022. 

 

Förskola och skolbarnomsorg 

Budgeten för förskolan har ökat då verksamheten har en avdelning 

fler 2023 jämfört med 2022. Den snart ombyggda tvåavdelningsför-

skolan Villa Villekulla kommer preliminärt att kunna tas i bruk från 

början av hösten 2023. Hyran av den tillfälliga förskoleavdelningen 

Frost är budgeterad för hela 2023. Antalet barn i förskolan i  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

FKUN § 80 – forts  

 

kommunen väntas inte nämnvärt förändras under 2023. Barnom-

sorg på obekväm arbetstid har startats upp i Storuman och finns nu 

i både Hemavan och i Storuman. Budgeten för fritidshem har inte 

förändrats till 2023 då det inte går att bedöma om antalet barn i fri-

tidshem kommer att förändras i någon större utsträckning som en 

konsekvens av det nya skolskjutsreglementet som träder i kraft 

2023-01-01. 

 

Grundskola 

Antalet elever i grundskolan förändras inte nämnvärt från 2022 till 

2023 vilket gör att antalet klasser och undervisningsgrupper bör 

vara relativt oförändrat till höstterminen 2023. Riksdagen har beslu-

tat om extra studietid 2 timmar per vecka för årskurs 4-9. Riksda-

gen har beslutat om utökad tid för lovskola där elever skall erbjudas 

50 timmar i åk 8 och 75 timmar i åk 9. Verksamhetens kostnader 

väntas öka något och det riktade statsbidraget för detta tas bort. 

 

Gemensam verksamhet 

Skolledarresursen har ökats med 25 % i västra rektorsområdet i 

samband med att gymnasieförbundet tog över ansvaret för alpina 

gymnasiet. Då förskoleverksamheten ökat med fem avdelningar se-

dan 2018 i Storuman/Stensele har skolledarresursen ökats med 25 

% och administrativ personal har ökats med 40 %. Elevhälsan i 

kommunen har förstärkts med ytterligare 30 % skolsköterskeresurs 

och ökad budget för köp av skolpsykologtjänster. 

Ökad kostnad för tillsynsansvar på tid utanför skoldagen har budge-

terats till 0,5 mkr som en konsekvens av nytt skolskjutsreglemente. 

 

Gymnasium 

Budgeten för gymnasiet år 2023 ökar på grund av ovan beskrivna 

kostnadsökningar, samtidigt behöver gymnasieskolan fortsatt arbeta 

med positiv elevrekrytering och kostnadsminskande åtgärder. Anta-

let elever i gymnasieålder folkbokförda i kommunen ökar med ca 

10 elever baserat på helåret 2023. Prislappsmodell är aktuell att in-

föra i gymnasieförbundet till 2024. 

 

Vuxenutbildning 

Inga betydande förändringar 2023 jämfört med 2022. 

 

Flykting 

Budgeten ökar med ca 0,5 mkr. Intäkter i form av statsbidrag till-

kommer för undervisning av elever från Ukraina.  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

FKUN § 80 – forts. 

 

  FKUN kommer däremot inte att 2023 få del av det generella statsbidra-

get för flyktingverksamhet då mottagandet av kvotflyktingar och ensam-

kommande varit mycket lågt de senaste två åren. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-25 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 61 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till detaljbudget för verksamhetsåret 2023. 

-----  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 81  FKUN/2022:57 – 600 

 

Förteckning och organisationsplan 2023 
 

I fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan står det 

att nämnden ska fastställa en förteckning och organisationsskiss 

som beskriver verksamhets- och ekonomiansvaret i nämnd och för-

valtning. 

 

Förvaltningschef Mikael Rombe har upprättat förslag till förteck-

ning och organisationsplan för 2023 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-25 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 62 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till förteckning och organisations-

plan för 2023. 

-----  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 82  FKUN/2022:58 – 600 

 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritids-

hem och pedagogisk omsorg 2023 
 

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår 

under januari månad varje år. Statsbidraget betalas ut under förut-

sättning att kommunen följer villkoren i förordningen (2001:160). 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-14, § 

94 att fastställa nytt inkomsttak för taxor inom förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg. 

 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas ut-

ifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten 

som kommunen kan få ersättning för är 52 410 kronor per månad 

under 2022. 

 

Den första januari 2023 kommer denna summa att höjas till 54 830 

kronor (hushållets bruttoinkomst) per månad. Följden av detta är att 

de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs.  

 

De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2023 till 31 

december 2023: 

 

Avgiftstak för förskola/pedagogisk omsorg 2023 

Barn 1: 3% 1645 kronor 

Barn 2: 2% 1097 kronor 

Barn 3: 1%    548 kronor 

 

Avgiftstak för fritidshem 2023 

Barn 1: 2% 1097 kronor 

Barn 2: 1%    548 kronor 

Barn 3: 1%    548 kronor 

 

Beredande organs förlag 

Barnomsorgsassistent Maria Vikström tjänsteutlåtande 2022-11-16 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 63 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa nytt inkomsttak från den 1 januari 2023 för taxor inom 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt upprättat förslag. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 83  FKUN/2022:59 – 600 

 

Taxa interkommunal ersättning - förskola, grundskola 

2023 

 

Följande förslag till taxa för interkommunala avgifter år 2023, för 

barn och unga under 16 år, har utarbetats enligt utbildningsdelegat-

ionens riktlinjer: 

 

171 300 kronor/år/barn för förskola 

127 100 kronor/år/barn för pedagogisk omsorg 

47 000 kronor/år/barn för fritidshem 

86 900 kronor/år/barn för förskoleklass 

122 000 kronor/år/barn för grundskola årskurs 1-6 

132 300 kronor/år/barn för grundskola årskurs 7-9 

 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Josefin Jonssons tjänsteutlåtande 2022-11-25 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 64 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till taxa för interkommunal ersättning 

år 2023 för barn och unga under 16 år. 

-----  
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____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 84  FKUN/2022:82 – 600 

 

Taxor och avgifter 2023 
 

Verksamheternas kostnader beräknas öka relativt mycket under 

2023 jämfört med de senaste åren. Till exempel höjs internhyran för 

lokaler med 5,8 % och kostnader för personal och material ökar i 

minst samma omfattning. 

FKUN har haft samma taxor och avgifter de senaste tre åren (2020 

- 2022). 

 

För 2023 föreslås en generell ökning av taxor och avgifter med 10 

% och de nya beloppen avrundas till närmaste 5 kr. 

 

Följande undantag föreslås utifrån den generella höjningen 10 % 

• Taxor/avgifter för barn/ungdom höjs ej 

• Taxor/avgifter för pensionärer höjs ej 

• Taxor för föreningars hyra av idrottshallar/armbrytningslokal 

höjs ej 

• Taxor för föreningars hyra av skollokaler för övernattning höjs 

ej 

 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-24 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 65 

 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter inom fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2023. 

 

Yrkanden 

Malin Svennson (C) yrkar  

 

att föreslagna undantag tas bort och höjs med den generella höj-

ningen på 10% och de nya beloppen avrundas till närmaste 5 kr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förlag och Malin 

Svenssons tilläggsyrkande och fritids-, kultur och utbildnings-

nämnden finner att bifalla Malins förslag.  
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____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 84 – forts. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter inom fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2023. 

 

att föreslagna undantag tas bort och höjs med den generella höj-

ningen på 10% och de nya beloppen avrundas till närmaste 5 kr. 

-----  
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____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 85  FKUN/2022:17 – 600 

 

Huvudmannens kvalitetsrapport 2021/2022 
 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvud-

män och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp 

verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella 

målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.  

Nya rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats un-

der 2021/2022 och implementerats till att börja med i grundskolan. 

Förskolor och fritidshem ska även de så småningom omfattas av de 

nya rutinerna. De nya rutinerna ska främja systematiken i huvud-

mannens kvalitetsarbete och kommer i sitt slutskede vara utformat 

som en årscykel där varje moment är klarlagt och samordnat med 

kommunens tidsschema för bland annat budgetberedning och fast-

ställande av budget. Nämndens uppföljningsplan för 2023 har revi-

derats med avseende på förändringarna i rutinerna för det systema-

tiska kvalitetsarbetet. 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet är indelat i följande områden  

• normer och värden samt trygghet och studiero 

• kunskaper, bedömning och betyg 

• ansvar och inflytande 

• skola och hem 

• övergång och samverkan 

• skolan och omvärlden 

• rektors ansvar 

De områden som redovisas till nämnden i december 2022 är; 

1. område 2 för grundskolan. 

2. samtliga områden för förskolan. 

 

Huvudmannens sammanfattande bedömning är att förskolan bed-

rivs med hög kvalitet. Andelen barn som finns i förskoleverksam-

heten är mycket hög och vårdnadshavarenkäten visar över lag 

mycket positivt resultat. Men personalförsörjningen är ett stort pro-

blemområde som också påverkar kvalitet och personalens arbets-

miljö negativt vilket är oroande ifall detta problem kvarstår över 

tid. 

 

Prioriterade utvecklingsområden i förskolan 2023: 

Eventuellt utreda om barnomsorg på obekväm arbetstid är en kost-

nad som nämnden klarar av eller om erbjudande om barnomsorg på  
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FKUN § 85 – forts. 

 

obekväm arbetstid måste tas tillbaka eller ev. bara erbjuda annan tid 

än natt utifrån brandskyddsfrågan. Beslutet ligger dock hos Kom-

munfullmäktige. Utöver kostnaderna så har verksamheten beman-

ningsutmaningar som tär på personalens och rektorernas arbets-

miljö och dessutom påverkar kvaliteten negativt i den lagstadgade 

verksamheten. 

Budgetera för inköp av iPads till verksamheterna så att likvärdighet 

i frågan uppnås. 

Alla ska använda Före Bornholmsmodellen enligt tidigare beslut, 

behöver stärka samsyn och likvärdighet 

Fortsatt utvecklingsarbete ska bedrivas när det gäller den pedago-

giska dokumentationen, vad ska dokumenteras, hur ska underlagen 

analyseras, ta utgångspunkt i vad vi behöver ta reda på. 

 

Huvudmannens sammanfattande bedömning är att grundskolans 

kvalitet är god men att flera utvecklingsområden finns att arbeta 

med för högre måluppfyllelse i olika skolämnen samt i analys och 

uppföljning av elevernas resultat. Här har flera utvecklingsinsatser 

startats under 2022.  

 

Prioriterade utvecklingsområden i grundskolan 2023: 

Fortsatt fokus på frågan om hur man utmanar och skapar goda 

lärmiljöer hos särbegåvade elever. Rektorerna uppdras att särskilt 

beakta detta under verksamhetsbesöken för återrapport i skolledar-

gruppen. 

Särskilt fokus på att analysera lärmiljöerna i de ämnen som avviker 

resultatmässigt. 

Betygsresultaten i åk 6 i matematik samt resultaten på de nationella 

proven visar att matematik är fortsatt ett ämne där resultaten är 

låga. Samtliga enheter uppdras att särskilt analysera vilka områden 

som bjuder på utmaningar för eleverna och se över hur man i ett så 

tidigt skede som möjligt kan stärka elevernas kunskaper och för-

mågor på dessa områden.  

Resultaten på de nationella proven i svenska åk 6 visar att delprov 

B (läsförståelse) är det område som bjuder på flest utmaningar med 

en större andel F-betyg. Berörda enheter uppdras att särskilt se över 

hur man stärker dessa elevers läsförståelse under de kommande 

åren så att elevernas möjlighet för högre betyg i åk 9 realiseras. 

Flera enheter beskriver utmaningar för elever med annat modersmål 

än svenska. Skolkommunen Storuman har tillgång till digital studi-

ehandledning på modersmålet i samtliga skolämnen och nyttjandet 

av detta bör ökas. En ökad språklig förmåga i de olika ämnena  
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FKUN § 85 - forts. 

 

kommer även att ge en positiv effekt på ämnet svenska som andra-

språk som också har låga meritvärden i nuläget. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-30 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----  
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FKUN § 86  FKUN/2022:60 – 600 

 

Uppföljningsplan 2023 
 

Nämndsekreterare Ulrika Gunnarsson Hjelm har upprättat förslag 

på årlig plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 

2023. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 67 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att fastställa upprättat förslag till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens uppföljningsplan 2023. 

 

Yrkande 

Ordförande Anders Persson föreslår 

   

att komplettera punkten verksamhetsöversyn som en fast punkt i 

uppföljningsplanen 2023 vid samtliga sammanträden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Persson ställer proposition på eget tilläggsyr-

kande och finner att Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden bifall-

ler detta. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens uppföljningsplan 2023. 

 

att komplettera punkten verksamhetsöversyn som en fast punkt i 

uppföljningsplanen vid samtliga sammanträden. 

-----  
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FKUN § 87  FKUN/2022:61 – 600 

 

Sammanträdesplan 2023 
 

Fritids-, kultur – och utbildningsförvaltningen har upprättat föl-

jande förslag till sammanträdesplan för fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden och dess arbetsutskott för 2023. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 66 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att följande sammanträdesplan för fritids- kultur- och utbildnings-

nämnden och dess arbetsutskott för 2023 fastställs 

 

Arbetsutskott  Nämnd 

 

måndag 30 januari  måndag 20 februari 

 

måndag 6 mars  måndag 27 mars 

 

fredag 5 maj   måndag 29 maj 

 

måndag 4 september  måndag 18 september 

 

måndag 16 oktober  måndag 30 oktober 

 

måndag 27 november  tisdag 12 december 

----- 
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FKUN § 88  FKUN/2022:83 – 620 

 

Verksamhetsöversyn inom fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe presenterar olika utmaningar som 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden står inför för att få en eko-

nomi i balans. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 68 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att uppdra åt arbetsutskottet att sammankalla rektorer och enhets-

chef för fritids/kultur för att tillsammans diskutera och lyfta tankar 

runt verksamheterna. 

 

att uppdra åt förvaltningschef att inbjuda rektorer och enhetschef 

till att närvara vid arbetsutskottets sammanträde den 30 januari 

2023. 

----- 
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FKUN § 89  FKUN/2022:71 – 611 

 

Komplettering av tidigare redovisad skolpliktsbevak-

ning från hösten 2021 och våren 2022 
 

Skolplikten är en viktig del av det svenska utbildningssystemet. 

Skolplikten motsvaras av en rätt till likvärdig utbildning för alla 

elever. Reglerna om skolplikt är numera samlade i 7 kap. Skolla-

gen. Det är i första hand den som har vårdnaden om ett barn som 

ska se till att   barnet uppfyller sin skolplikt. Om vårdnadshavaren 

inte fullgör sitt ansvar kan hemkommunen förelägga vårdnadshava-

ren att se till detta. Detta föreläggande kan även kompletteras med 

ett vite, enligt 7 kap. 20 § SkolL och 7 kap. 21 § SkolL. 

 

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verk-

samhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att 

utebli. Rätt till utbildning innebär att barn som omfattas av skol-

plikten har rätt till kostnadsfri utbildning.  

 

Skolplikten gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan och specialskolan. Den omfattar barn som är eller ska 

vara folkbokförda i Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

Barn som vistas utomlands varaktigt, alltså under en längre tid, har 

inte skolplikt. För de flesta elever så upphör skolplikten efter att 

eleven avslutat årskurs 9, vilket är detsamma som utgången av vår-

terminen det tionde året efter att eleven börjat i skolan. 

 

Vid redovisningen av skolpliktsbevakningen för hösten 2021 kunde 

man se en ökning av andelen elever med hög skolfrånvaro. 

 

Åtgärderna som vidtagits på skolorna är bland annat:  

kontakt med vårdnadshavare, åtgärdsprogram, anpassade studie-

gångar, placering i särskild undervisningsgrupp, kontakt med barn- 

och ungdomspsykiatrin, kontakt med habiliteringen, insatser via so-

cialtjänsten, orosanmälningar, insatser via familjestöd, kontakt med 

primärvård, kontakt med specialistsjukvård med mera 

 

Samtliga handlingsplaner, för att komma till rätta med elevernas 

skolfrånvaro, har kontinuerliga uppföljningar och revideras utifrån 

nya nulägesanalyser.  

 

Sammanfattning 

I det ovanstående kan man ta till sig olika bitar. Hur rapportering av 

skolfrånvaro i Storumans kommun görs kan ses över för att om  
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FKUN § 89 – forts. 

 

möjligt jämföras med den nationella statistik som levereras. Dock 

löser detta inte grundproblemet. Det finns en mycket god uppfölj-

ning av frånvaro och rutiner som ska säkerställa att ingen elev ”fall-

ler mellan stolarna” men det är i nästa steg, stödet för att hantera de 

uppkomna fallen som kan behöva spetsas till.  

 

Det är svårt för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden som en-

skild nämnd i detta sammanhang att göra skillnad på skolorna i Sto-

ruman med de verktyg som nämnden kan erbjuda. Påtryckningar 

och kommunikation måste primärt ske på ett regionalt plan. Sko-

lorna i Storuman har god tillgång på lärare, speciallärare / special-

pedagoger, kuratorer och tillräcklig tillgång till skolpsykolog, men 

det är det specialistmedicinska stödet som efterfrågas, ett ansvar 

som faller utanför skolans egentliga ansvar men som ändå måste 

hanteras av skolorna då problematisk skolfrånvaro uppstår. Möjlig-

en kan tillgången till kommunens skolpsykolog än en gång förtyd-

ligas mot skolorna, så att man i ett tidigt skede angriper den pro-

blematiska skolfrånvaron med den specialistkunskap som skolpsy-

kologen besitter.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2022-11-14 § 71 

att godkänna redovisningen av skolpliktsbevakning för våren 2022 

samt att komplettering enligt beslut 2022-05-09 § 42, med förslag 

på vidare åtgärder att vidta, redovisas av förvaltningschef vid 

nämndens sammanträde den 12 december 2022. 

 

Sammanfattning av förvaltningschefens komplettering 2022-11-

23. 

Storumans kommun är sedan en kort tid tillbaka representerad i 

regionens beredning ”Barn och unga” vilket ger möjligheter att på-

verka på regionalpolitisk nivå. 

 

Tillgången till kommunens skolpsykolog kommer att förtydligas 

och förstärkas gentemot skolorna, så att man i ett tidigt skede an-

griper den problematiska skolfrånvaron med den specialistkunskap 

som skolpsykologen besitter. 

 

Region Västerbotten har ett pågående arbete för att komma till rätta 

med det som skolorna efterfrågar mest, medan arbetet på lokal nivå 

i Storuman pågår ”som vanligt” i nuläget. Skolverksamheten i Sto-

rumans kommun samarbetar med regionen i att utveckla en sam-

verkansmodell mellan vården, socialtjänsten och skolan och vår 

MLA (medicinskt ledningsansvarig) är sammankallande i detta  
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FKUN § 89 – forts. 

 

utvecklingsarbete. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-05-09, § 42 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-11-14, § 71 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-23. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 69 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----  
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FKUN § 90  FKUN/2022:84 – 712 

 

Inventering av öppen förskola 
 

Förutom behovsbedömningen belyser inventeringen av öppen för-

skola även perspektiven personal, lokaler och ekonomi. I invente-

ringen har förvaltningschefen samrått med rektor för förskoleverk-

samheten i Storuman, med företrädare för kyrkans barntimme i Sto-

ruman, FABU samt miljö- och hälsoskyddsenheten i Storumans 

kommun. De krav på verksamheten öppen förskola som redovisas 

nedan är hämtade från skollag, läroplan och Skolverkets allmänna 

råd. 

 

 

Bedömning 

Storumans kommun har en attraktiv allmän förskola där näst intill 

100 % av barnen är inskrivna vilket är en mycket hög andel i jäm-

förelse med riket som helhet. Svenska kyrkan bedriver en öppen 

verksamhet ”kyrkans bantimme” 2 ggr per vecka. Behovet av en 

öppen förskoleverksamhet i kommunal regi bedöms vara mycket li-

tet. Verksamhetsföreträdare för Svenska kyrkans barnverksamhet 

uttrycker oro för att deras barntimme får färre besök om kommunen 

startar öppen förskola.  

 

Ny lagstiftning har beslutats för förskolan och skall tillämpas från 

och med 1/7 2023. Alla barn ska ha en reserverad förskoleplats från 

3 års ålder och kommunerna får en utökad uppsökande informat-

ionsplikt. Varje hemkommun ska genom uppsökande verksamhet ta 

kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i för-

skolan och informera om förskolans syfte och barnets rätt till för-

skola. Syftet med den nya lagstiftningen är att öka deltagandet i 

förskolan, vilket ger positiva effekter såväl för barns utveckling och 

lärande som för samhället. När Storumans kommun redan har näst-

an alla barn i allmän förskola kan det finnas en risk att den andelen 

sjunker om kommunen startar en öppen förskola. 

 

Tillgängliga lokaler i aktivitetshuset bedöms vara delvis ändamåls-

enliga men bör kunna användas med enligt ovan beskrivna förut-

sättningar. Tillgången till personal är mycket svårlöst och i prakti-

ken kommer den allmänna förskolan att få ännu större personalbrist 

som konsekvens av bemanningen till den öppna förskolan. Storu-

mans kommun prioriterar förskolan högt, i en jämförelse med 

kommunerna i Region 10 satsar Storuman år 2021 171 735 

kr/inskrivet barn medan genomsnittet för alla kommuner i R10 är  
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FKUN § 90 - forts 

 

165 763 kr/inskrivet barn. I FKUN verksamhetsplan anges målvär-

det för förskolans kostnader till 157 000 kr/barn för 2021 och vi har 

alltså drygt 14 000 kr högre kostnader än målvärdet. Den påbörjade 

ombyggnationen av förskolan Villa Villekulla kommer att öka den 

årliga driftkostnaden för förskoleverksamheten med minst 300 000 

kr. FKUN och kommunen som helhet står inför stora framtida eko-

nomiska utmaningar där en negativ avvikelse på 6-8 mkr kan bli re-

sultatet 2023 med de förutsättningar som i dagsläget kan överblick-

as. FKUN har inte en budget i balans och inrättandet av öppen för-

skola blir svårt att finansiera då annat skulle behöva nedprioriteras. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-21 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 70 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att inte starta verksamhetsformen öppen förskola. 

-----  
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FKUN § 91  FKUN/2022:62 – 600 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförandes 

tjänstgöringsdagar 2023 
 

Enligt gällande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda ska  

deltidsarvoderade förtroendevaldas tjänstgöringsdagar fastställas av 

respektive nämnd senast den 31 januari varje år. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Pers-

son har, den 6 december 2022, lämnat in tjänstgöringslista för år 

2023. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa tjänstgöringsdagar för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens ordförande år 2023 enligt inlämnat underlag. 

-----  
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FKUN § 92  FKUN/2022:85 – 600 

 

Val av ledamot- Delegation för utbildning 
 

Kommunerna inom Västerbottens län har antagit överenskommel-

sen om samverkan för regional utveckling 2023 - 2026. För sam-

verkan mellan regionen och kommunerna på förtroendepersonsnivå 

innehåller överenskommelsen ett antal delegationer. Denna förtro-

endepersonsorganisation behöver nu tillsättas med ledamöter inför 

den kommande mandatperioden 2023 - 2026. Delegation för ut-

bildning utgörs av 15 ledamöter från kommunerna där varje kom-

mun utser 1 ledamot. 

 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden ska välja ledamot till dele-

gation för utbildning (DU). 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 71 

 

Fritids-, kultur – och utbildningsnämnden beslutar 

 

att välja fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande som 

ledamot för delegation för utbildning. 

----- 
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FKUN § 93  FKUN/2022:88 – 600 

 

Val av personuppgiftssamordnare för fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden 
 

Personuppgiftsansvarig nämnd ansvarar för att dataskyddsförord-

ningens regler följs. Personuppgiftssamordnaren skall ha överblick 

över förvaltningens samtliga registreringar av personuppgiftsbe-

handlingar. Sedan en tid tillbaka saknar fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden personuppgiftssamordnare. Dataskyddsombudet för 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar nämnden att 

utse ny personuppgiftssamordnare. 

 

Fritids-, kultur – och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse nämndsekreterare Ulrika Gunnarsson Hjelm till personupp-

giftssamordnare för Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 94  FKUN/2022:90 – 600 

 

Val- fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbets-

utskott 2023-2026 
 

Enligt kommunstyrelsens och nämndernas reglemente får nämnden 

utse ledamöter och ersättare till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens arbetsutskott. 

 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden utser en ordförande och en 

vice ordförande i arbetsutskottet för den tid nämnden bestämmer. 

 

Förslag till beslut 

 

att utse följande ledamöter och ersättare till fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämndens arbetsutskott mandatperioden 2023–2026: 

 

 

Parti Ledamöter  Parti  Ersättare 

 C  Anders Persson      

 L  Lotten Wahlström      

 S  Peter Åberg      

 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse Anders Persson till ordförande i arbetsutskottet. 

 

att utse Lotten Wahlström till vice ordförande i arbetsutskottet. 

 

att välja ersättare vid fritids-, kultur- och utbildningsnämnden vid 

nästa sammanträde den 20 februari 2023 

-----  
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 95  FKUN/2022:91 – 600 

 

Arbets och delegationsordning för arbetsutskottet 
 

Förslag till arbets- och delegationsordning för fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott. 

 

Arbetsutskottets uppgifter och befogenheter: 

Utskottet ska fungera som allmänt beredningsorgan inför nämnden. 

Utskottet ska ta initiativ till utveckling, samordning och rational-

isering av nämndens verksamhet och service. 

 

Arbetsutskottet beslutar i följande ärenden: 

Yttrande i planfrågor i brådskande fall. 

Deltagande i kurser och konferenser för nämndens ledamöter och 

ersättare. 

 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta förslaget till arbets- och delegationsordning för fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

-----  
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____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 96  FKUN/2022:89 – 602 

 

Kurser och konferenser 2023 
 

• Kommande Skolchefs- och presidiekonferens under 2023 

 

• Kommande Skolriksdagen under 2023 

 

• Information för kännedom om kommande basdag/grundutbildning 

för Ny- och omvalda ledamöter och ersättare.  

 

• Information om kännedom för extern utbildning för nyvalda leda-

möter och ersättare den 23/3 -23 

 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmäla ordförande och viceordförande för fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden till Skolchefs- och presidiekonferensen samt 

Skolriksdagen under 2023. 

-----  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 97  FKUN/2022:10 – 600 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas 

 

Beslut Beslutsdatum 

Rektors beslut om utö-

kad tid för barn på Gra-

nens förskola 

2022-11-14-2022-12-21 

2023-01-09-2023-03-02 

 

 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 98             

 

Meddelanden 
 

FKUN/2022:92 

Upprättat avtal upprättad mellan Storuman kommun och Tieto 

Sweden AB- gällande elevregistrering Vuxenutbildning  

 

FKUN/2022:93 

Upprättat avtal mellan Storumans kommun och ifous (forskningsin-

stitut som driver forskning och utvecklingsarbete, FoU i samverkan 

med skolhuvudmän och lärosäten i syfte att bidra till praktiknära 

forskning och forskningsbaserad utveckling inom skolområde.) – 

Deltagande i FoU- programmet Vuxenutbildning på distans 

 

FKUN/2022/94 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillsynsrapport angående 

hälsoskydd på Parkskolan, Sländan. Ingen uppföljande tillsyn be-

döms nödvändig utan nästa tillsyn kommer att ske inom det ordina-

rie tillsynsintervallet. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (32)  


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2022-12-12  


 


____________________________________________________________________________________________________ 


 Utdragsbestyrkande 


 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman, 2022-12-12 kl. 13.00 – 14.39 


 


Beslutande Anders Persson (C) ordförande 


 Malin svensson (C) 


 Karin Holmner (M)    


 Lotten Wahlström (L) 


 Per-Daniel Liljegren (KD) 


 Fredrik Boström (S) 


 Peter Åberg (S) 


 Emilia Ronnhed (V) 


 Marie Berglund (SD) 


 


 


Övriga Mikael Rombe förvaltningschef  


             Ulrika Gunnarsson Hjelm             nämndsekreterare 


 


 


 


 


 


  


 


Utses att justera 


 


Marie Berglund (SD)   


Justeringens 


plats och tid Digital justering 2022-12-16 


    


Underskrifter Sekreterare  §§ 76 - 98  


  Ulrika Gunnarsson Hjelm   


 Ordförande  


  Anders Persson 


 Justerande  


  Marie Berglund 


 
Bevis om anslag 


Justeringen av Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom an-


slag på kommunens anslagstavla. 


 
Sammanträdesdatum 2022-12-12   


   


Datum för anslags uppsättande 2022-12-16 Datum för anslags nedtagande 2023-01-10 


   


Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 


   


Underskrift   


 Ulrika Gunnarsson Hjelm  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   


 


____________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


 


FKUN § 76 


   


Information 
 


Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om: 


 


• presidie- och skolchefskonferens den 5-6 oktober 2022 


• missnöje om förskoleplacering 


• beslut om skolplacering på grund av särskilda skäl 


• ansökan och beslut gällande gymnasieresor för elev mellan hem- 


och studieort, Lycksele 


• ansökan, överklagan och beslut gällande ansökan om barnomsorg 


på obekväm arbetstid 


• svarsskrivelse till skolinspektionen om kvalitetsgranskning vid 


Gunnarns skola (SI2021:8089) 


• uppföljningen av gratis mensskydd på grundskolorna fungerar bra 


 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  


 


att notera informationen. 


----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   


 


____________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


FKUN § 77  FKUN/2022:3 – 609 


 


Kränkande behandling 
 


Enligt skollagen 6 kap. 10 § är en lärare, förskollärare eller annan 


personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 


blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten 


skyldig att anmäla detta till rektor. 


En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 


ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksam-


heten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 


Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 


kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 


åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande be-


handling i framtiden.  


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2011-01-21,  


§ 19 att kränkande behandling ska tas upp som en stående punkt på 


nämndsammanträdena. 


Förvaltningschef Mikael Rombe redovisar inkomna kränkningsan-


mälningar för perioden 2022-10-24 till 2022-11-20. 


 


 


Beredande organs förslag 


Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-21 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28, § 58 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att godkänna redovisningen. 


----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   


 


____________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


FKUN § 78  FKUN/2022:18 – 600 


 


Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden kommer, via en stående 


punkt på dagordningen för samtliga nämndssammanträden, regel-


bundet följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltning-


en. 


 


Förvaltningschef Mikael Rombe redovisar kommunens alkohol- 


och drogpolicy samt rutiner gällande kränkande särbehandling. 


 


Beredande organs förslag 


Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-28 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 59 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att godkänna redovisningen. 


-----  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   


 


____________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


FKUN § 79  FKUN/2022:24 – 600 


 


Budgetuppföljning januari- november 2022 
 


Budgetuppföljning för fritids-, kultur-, och utbildningsnämnden har 


upprättats för perioden januari – november 2022. Uppföljningen in-


nehåller förbrukning till och med 30 november jämfört med budget. 


Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter har gjorts för 


perioden. 


 


Prognosen för hur året kan sluta, ser ut att ha förbättrats i jämfö-


relse med delårsrapporten per sista augusti och uppföljningen i  


oktober. Prognosen visar på ett underskott med ca 1mkr. Största 


förändring, mot för prognosen per sista oktober finns på barnom-


sorgen där framför allt personalkostnader fortsatt minskat mer än 


förutsatt pga korttidsfrånvaro. Samt gemensam verksamhet där det 


inkommit mer intäkter och även här en del korttidsfrånvaro bland 


personal som sänkt kostnaderna.  


 


Förslag till beslut 


 


att godkänna redovisningen. 


 


Yrkanden 


Malin Svensson (C) yrkar 


 


att förvaltningen utvecklar sina rutiner för att beräkna mer träff-


säkra ekonomiska prognoser. 


 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition på Malin Svenssons tilläggsyrkande 


och finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att godkänna redovisningen  


 


att uppdra åt fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen att ut-


veckla sina rutiner för att beräkna mer träffsäkra ekonomiska pro-


gnoser. 


----- 
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Justering (sign)  Expediering  


 


 


FKUN § 80  FKUN/2022:56 – 600 


 


Detaljbudget 2023 
 


Förvaltningsekonom Josefin Jonsson har tillsammans med förvalt-


ningschef Mikael Rombe upprättat förslag till detaljbudget för 


2023. 


 


Budgetförutsättningar 2023 


Under mandatperioden 2019 – 2022 räknas rambudgeten för Fri-


tids-, kultur- och utbildningsnämnden (FKUN) upp med 1 % per år. 


På grund av det aktuella ekonomiska läget i Sverige med hög inflat-


ion och kraftigt stigande konsumentprisindex beräknas verksamhet-


ernas kostnader öka relativt kraftigt under 2023. Storumans kom-


munfullmäktige beslutade 2022-11-22 att tillföra ytterligare 9 mkr 


till nämndens budget för 2023. 


 


Förutom prisökning på varor och tjänster har följande budgeterade 


kostnadsökningar stor inverkan på FKUN 2023. 


• Lönekostnader relaterat till löneöversyn 2023 budgeteras till 4 %. 


• Personalomkostnadspålägget (PO) ökar med 3,5 %. 


• Internhyra för lokaler höjs med 5,8 %. 


• Kostnader för lokalvård höjs med 4,4 %. 


 


Ett besparingskrav på 7 mkr läggs som intäkt under gemensam 


verksamhet. Intäkter av förväntade statsbidrag på minst 4 mkr har 


ej budgeterats då statsbidragen ännu ej definierats för 2023. Kost-


nadsminskande åtgärder behöver utredas och beslutas för att FKUN 


skall nå en budget i balans. 


 


Verksamheter 


Politisk verksamhet 


Minskade kostnader 2023 då det är två ledamöter färre i nämnden. 


 


Fritid och kultur 


Inga större förändringar i verksamheten 2023 jämfört med 2022. 


 


Förskola och skolbarnomsorg 


Budgeten för förskolan har ökat då verksamheten har en avdelning 


fler 2023 jämfört med 2022. Den snart ombyggda tvåavdelningsför-


skolan Villa Villekulla kommer preliminärt att kunna tas i bruk från 


början av hösten 2023. Hyran av den tillfälliga förskoleavdelningen 


Frost är budgeterad för hela 2023. Antalet barn i förskolan i  
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Justering (sign)  Expediering  


 


FKUN § 80 – forts  


 


kommunen väntas inte nämnvärt förändras under 2023. Barnom-


sorg på obekväm arbetstid har startats upp i Storuman och finns nu 


i både Hemavan och i Storuman. Budgeten för fritidshem har inte 


förändrats till 2023 då det inte går att bedöma om antalet barn i fri-


tidshem kommer att förändras i någon större utsträckning som en 


konsekvens av det nya skolskjutsreglementet som träder i kraft 


2023-01-01. 


 


Grundskola 


Antalet elever i grundskolan förändras inte nämnvärt från 2022 till 


2023 vilket gör att antalet klasser och undervisningsgrupper bör 


vara relativt oförändrat till höstterminen 2023. Riksdagen har beslu-


tat om extra studietid 2 timmar per vecka för årskurs 4-9. Riksda-


gen har beslutat om utökad tid för lovskola där elever skall erbjudas 


50 timmar i åk 8 och 75 timmar i åk 9. Verksamhetens kostnader 


väntas öka något och det riktade statsbidraget för detta tas bort. 


 


Gemensam verksamhet 


Skolledarresursen har ökats med 25 % i västra rektorsområdet i 


samband med att gymnasieförbundet tog över ansvaret för alpina 


gymnasiet. Då förskoleverksamheten ökat med fem avdelningar se-


dan 2018 i Storuman/Stensele har skolledarresursen ökats med 25 


% och administrativ personal har ökats med 40 %. Elevhälsan i 


kommunen har förstärkts med ytterligare 30 % skolsköterskeresurs 


och ökad budget för köp av skolpsykologtjänster. 


Ökad kostnad för tillsynsansvar på tid utanför skoldagen har budge-


terats till 0,5 mkr som en konsekvens av nytt skolskjutsreglemente. 


 


Gymnasium 


Budgeten för gymnasiet år 2023 ökar på grund av ovan beskrivna 


kostnadsökningar, samtidigt behöver gymnasieskolan fortsatt arbeta 


med positiv elevrekrytering och kostnadsminskande åtgärder. Anta-


let elever i gymnasieålder folkbokförda i kommunen ökar med ca 


10 elever baserat på helåret 2023. Prislappsmodell är aktuell att in-


föra i gymnasieförbundet till 2024. 


 


Vuxenutbildning 


Inga betydande förändringar 2023 jämfört med 2022. 


 


Flykting 


Budgeten ökar med ca 0,5 mkr. Intäkter i form av statsbidrag till-


kommer för undervisning av elever från Ukraina.  
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FKUN § 80 – forts. 


 


  FKUN kommer däremot inte att 2023 få del av det generella statsbidra-


get för flyktingverksamhet då mottagandet av kvotflyktingar och ensam-


kommande varit mycket lågt de senaste två åren. 


 


Beredande organs förslag 


Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-25 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 61 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att anta upprättat förslag till detaljbudget för verksamhetsåret 2023. 


-----  


 







STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (32)  


   


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-12   


 


____________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


FKUN § 81  FKUN/2022:57 – 600 


 


Förteckning och organisationsplan 2023 
 


I fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan står det 


att nämnden ska fastställa en förteckning och organisationsskiss 


som beskriver verksamhets- och ekonomiansvaret i nämnd och för-


valtning. 


 


Förvaltningschef Mikael Rombe har upprättat förslag till förteck-


ning och organisationsplan för 2023 


 


Beredande organs förslag 


Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-25 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 62 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att godkänna upprättat förslag till förteckning och organisations-


plan för 2023. 


-----  
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FKUN § 82  FKUN/2022:58 – 600 


 


Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritids-


hem och pedagogisk omsorg 2023 
 


Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår 


under januari månad varje år. Statsbidraget betalas ut under förut-


sättning att kommunen följer villkoren i förordningen (2001:160). 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-14, § 


94 att fastställa nytt inkomsttak för taxor inom förskola, fritidshem 


och pedagogisk omsorg. 


 


Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas ut-


ifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten 


som kommunen kan få ersättning för är 52 410 kronor per månad 


under 2022. 


 


Den första januari 2023 kommer denna summa att höjas till 54 830 


kronor (hushållets bruttoinkomst) per månad. Följden av detta är att 


de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs.  


 


De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2023 till 31 


december 2023: 


 


Avgiftstak för förskola/pedagogisk omsorg 2023 


Barn 1: 3% 1645 kronor 


Barn 2: 2% 1097 kronor 


Barn 3: 1%    548 kronor 


 


Avgiftstak för fritidshem 2023 


Barn 1: 2% 1097 kronor 


Barn 2: 1%    548 kronor 


Barn 3: 1%    548 kronor 


 


Beredande organs förlag 


Barnomsorgsassistent Maria Vikström tjänsteutlåtande 2022-11-16 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 63 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att fastställa nytt inkomsttak från den 1 januari 2023 för taxor inom 


förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt upprättat förslag. 


----- 
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FKUN § 83  FKUN/2022:59 – 600 


 


Taxa interkommunal ersättning - förskola, grundskola 


2023 


 


Följande förslag till taxa för interkommunala avgifter år 2023, för 


barn och unga under 16 år, har utarbetats enligt utbildningsdelegat-


ionens riktlinjer: 


 


171 300 kronor/år/barn för förskola 


127 100 kronor/år/barn för pedagogisk omsorg 


47 000 kronor/år/barn för fritidshem 


86 900 kronor/år/barn för förskoleklass 


122 000 kronor/år/barn för grundskola årskurs 1-6 


132 300 kronor/år/barn för grundskola årskurs 7-9 


 


 


Beredande organs förslag 


Förvaltningsekonom Josefin Jonssons tjänsteutlåtande 2022-11-25 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 64 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att fastställa upprättat förslag till taxa för interkommunal ersättning 


år 2023 för barn och unga under 16 år. 


-----  
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FKUN § 84  FKUN/2022:82 – 600 


 


Taxor och avgifter 2023 
 


Verksamheternas kostnader beräknas öka relativt mycket under 


2023 jämfört med de senaste åren. Till exempel höjs internhyran för 


lokaler med 5,8 % och kostnader för personal och material ökar i 


minst samma omfattning. 


FKUN har haft samma taxor och avgifter de senaste tre åren (2020 


- 2022). 


 


För 2023 föreslås en generell ökning av taxor och avgifter med 10 


% och de nya beloppen avrundas till närmaste 5 kr. 


 


Följande undantag föreslås utifrån den generella höjningen 10 % 


• Taxor/avgifter för barn/ungdom höjs ej 


• Taxor/avgifter för pensionärer höjs ej 


• Taxor för föreningars hyra av idrottshallar/armbrytningslokal 


höjs ej 


• Taxor för föreningars hyra av skollokaler för övernattning höjs 


ej 


 


 


Beredande organs förslag 


Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-24 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 65 


 


 


Arbetsutskottet föreslår 


 


att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter inom fritids-, 


kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2023. 


 


Yrkanden 


Malin Svennson (C) yrkar  


 


att föreslagna undantag tas bort och höjs med den generella höj-


ningen på 10% och de nya beloppen avrundas till närmaste 5 kr. 


 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förlag och Malin 


Svenssons tilläggsyrkande och fritids-, kultur och utbildnings-


nämnden finner att bifalla Malins förslag.  
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FKUN § 84 – forts. 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter inom fritids-, 


kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2023. 


 


att föreslagna undantag tas bort och höjs med den generella höj-


ningen på 10% och de nya beloppen avrundas till närmaste 5 kr. 


-----  
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FKUN § 85  FKUN/2022:17 – 600 


 


Huvudmannens kvalitetsrapport 2021/2022 
 


Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvud-


män och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp 


verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella 


målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.  


Nya rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats un-


der 2021/2022 och implementerats till att börja med i grundskolan. 


Förskolor och fritidshem ska även de så småningom omfattas av de 


nya rutinerna. De nya rutinerna ska främja systematiken i huvud-


mannens kvalitetsarbete och kommer i sitt slutskede vara utformat 


som en årscykel där varje moment är klarlagt och samordnat med 


kommunens tidsschema för bland annat budgetberedning och fast-


ställande av budget. Nämndens uppföljningsplan för 2023 har revi-


derats med avseende på förändringarna i rutinerna för det systema-


tiska kvalitetsarbetet. 


 


Det systematiska kvalitetsarbetet är indelat i följande områden  


• normer och värden samt trygghet och studiero 


• kunskaper, bedömning och betyg 


• ansvar och inflytande 


• skola och hem 


• övergång och samverkan 


• skolan och omvärlden 


• rektors ansvar 


De områden som redovisas till nämnden i december 2022 är; 


1. område 2 för grundskolan. 


2. samtliga områden för förskolan. 


 


Huvudmannens sammanfattande bedömning är att förskolan bed-


rivs med hög kvalitet. Andelen barn som finns i förskoleverksam-


heten är mycket hög och vårdnadshavarenkäten visar över lag 


mycket positivt resultat. Men personalförsörjningen är ett stort pro-


blemområde som också påverkar kvalitet och personalens arbets-


miljö negativt vilket är oroande ifall detta problem kvarstår över 


tid. 


 


Prioriterade utvecklingsområden i förskolan 2023: 


Eventuellt utreda om barnomsorg på obekväm arbetstid är en kost-


nad som nämnden klarar av eller om erbjudande om barnomsorg på  
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FKUN § 85 – forts. 


 


obekväm arbetstid måste tas tillbaka eller ev. bara erbjuda annan tid 


än natt utifrån brandskyddsfrågan. Beslutet ligger dock hos Kom-


munfullmäktige. Utöver kostnaderna så har verksamheten beman-


ningsutmaningar som tär på personalens och rektorernas arbets-


miljö och dessutom påverkar kvaliteten negativt i den lagstadgade 


verksamheten. 


Budgetera för inköp av iPads till verksamheterna så att likvärdighet 


i frågan uppnås. 


Alla ska använda Före Bornholmsmodellen enligt tidigare beslut, 


behöver stärka samsyn och likvärdighet 


Fortsatt utvecklingsarbete ska bedrivas när det gäller den pedago-


giska dokumentationen, vad ska dokumenteras, hur ska underlagen 


analyseras, ta utgångspunkt i vad vi behöver ta reda på. 


 


Huvudmannens sammanfattande bedömning är att grundskolans 


kvalitet är god men att flera utvecklingsområden finns att arbeta 


med för högre måluppfyllelse i olika skolämnen samt i analys och 


uppföljning av elevernas resultat. Här har flera utvecklingsinsatser 


startats under 2022.  


 


Prioriterade utvecklingsområden i grundskolan 2023: 


Fortsatt fokus på frågan om hur man utmanar och skapar goda 


lärmiljöer hos särbegåvade elever. Rektorerna uppdras att särskilt 


beakta detta under verksamhetsbesöken för återrapport i skolledar-


gruppen. 


Särskilt fokus på att analysera lärmiljöerna i de ämnen som avviker 


resultatmässigt. 


Betygsresultaten i åk 6 i matematik samt resultaten på de nationella 


proven visar att matematik är fortsatt ett ämne där resultaten är 


låga. Samtliga enheter uppdras att särskilt analysera vilka områden 


som bjuder på utmaningar för eleverna och se över hur man i ett så 


tidigt skede som möjligt kan stärka elevernas kunskaper och för-


mågor på dessa områden.  


Resultaten på de nationella proven i svenska åk 6 visar att delprov 


B (läsförståelse) är det område som bjuder på flest utmaningar med 


en större andel F-betyg. Berörda enheter uppdras att särskilt se över 


hur man stärker dessa elevers läsförståelse under de kommande 


åren så att elevernas möjlighet för högre betyg i åk 9 realiseras. 


Flera enheter beskriver utmaningar för elever med annat modersmål 


än svenska. Skolkommunen Storuman har tillgång till digital studi-


ehandledning på modersmålet i samtliga skolämnen och nyttjandet 


av detta bör ökas. En ökad språklig förmåga i de olika ämnena  
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FKUN § 85 - forts. 


 


kommer även att ge en positiv effekt på ämnet svenska som andra-


språk som också har låga meritvärden i nuläget. 


 


Beredande organs förslag 


Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-30 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att godkänna redovisningen. 


-----  
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FKUN § 86  FKUN/2022:60 – 600 


 


Uppföljningsplan 2023 
 


Nämndsekreterare Ulrika Gunnarsson Hjelm har upprättat förslag 


på årlig plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom fri-


tids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 


2023. 


 


Beredande organs förslag 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 67 


 


Arbetsutskottet föreslår 


 


att fastställa upprättat förslag till fritids-, kultur- och utbildnings-


nämndens uppföljningsplan 2023. 


 


Yrkande 


Ordförande Anders Persson föreslår 


   


att komplettera punkten verksamhetsöversyn som en fast punkt i 


uppföljningsplanen 2023 vid samtliga sammanträden. 


 


Propositionsordning 


Ordförande Anders Persson ställer proposition på eget tilläggsyr-


kande och finner att Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden bifall-


ler detta. 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att fastställa upprättat förslag till fritids-, kultur- och utbildnings-


nämndens uppföljningsplan 2023. 


 


att komplettera punkten verksamhetsöversyn som en fast punkt i 


uppföljningsplanen vid samtliga sammanträden. 


-----  
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FKUN § 87  FKUN/2022:61 – 600 


 


Sammanträdesplan 2023 
 


Fritids-, kultur – och utbildningsförvaltningen har upprättat föl-


jande förslag till sammanträdesplan för fritids-, kultur- och utbild-


ningsnämnden och dess arbetsutskott för 2023. 


 


Beredande organs förslag 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 66 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att följande sammanträdesplan för fritids- kultur- och utbildnings-


nämnden och dess arbetsutskott för 2023 fastställs 


 


Arbetsutskott  Nämnd 


 


måndag 30 januari  måndag 20 februari 


 


måndag 6 mars  måndag 27 mars 


 


fredag 5 maj   måndag 29 maj 


 


måndag 4 september  måndag 18 september 


 


måndag 16 oktober  måndag 30 oktober 


 


måndag 27 november  tisdag 12 december 


----- 
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FKUN § 88  FKUN/2022:83 – 620 


 


Verksamhetsöversyn inom fritids-, kultur- och utbild-


ningsnämnden 
 


Förvaltningschef Mikael Rombe presenterar olika utmaningar som 


fritids-, kultur- och utbildningsnämnden står inför för att få en eko-


nomi i balans. 


 


Beredande organs förslag 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 68 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att uppdra åt arbetsutskottet att sammankalla rektorer och enhets-


chef för fritids/kultur för att tillsammans diskutera och lyfta tankar 


runt verksamheterna. 


 


att uppdra åt förvaltningschef att inbjuda rektorer och enhetschef 


till att närvara vid arbetsutskottets sammanträde den 30 januari 


2023. 


----- 
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FKUN § 89  FKUN/2022:71 – 611 


 


Komplettering av tidigare redovisad skolpliktsbevak-


ning från hösten 2021 och våren 2022 
 


Skolplikten är en viktig del av det svenska utbildningssystemet. 


Skolplikten motsvaras av en rätt till likvärdig utbildning för alla 


elever. Reglerna om skolplikt är numera samlade i 7 kap. Skolla-


gen. Det är i första hand den som har vårdnaden om ett barn som 


ska se till att   barnet uppfyller sin skolplikt. Om vårdnadshavaren 


inte fullgör sitt ansvar kan hemkommunen förelägga vårdnadshava-


ren att se till detta. Detta föreläggande kan även kompletteras med 


ett vite, enligt 7 kap. 20 § SkolL och 7 kap. 21 § SkolL. 


 


Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verk-


samhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att 


utebli. Rätt till utbildning innebär att barn som omfattas av skol-


plikten har rätt till kostnadsfri utbildning.  


 


Skolplikten gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 


sameskolan och specialskolan. Den omfattar barn som är eller ska 


vara folkbokförda i Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481). 


Barn som vistas utomlands varaktigt, alltså under en längre tid, har 


inte skolplikt. För de flesta elever så upphör skolplikten efter att 


eleven avslutat årskurs 9, vilket är detsamma som utgången av vår-


terminen det tionde året efter att eleven börjat i skolan. 


 


Vid redovisningen av skolpliktsbevakningen för hösten 2021 kunde 


man se en ökning av andelen elever med hög skolfrånvaro. 


 


Åtgärderna som vidtagits på skolorna är bland annat:  


kontakt med vårdnadshavare, åtgärdsprogram, anpassade studie-


gångar, placering i särskild undervisningsgrupp, kontakt med barn- 


och ungdomspsykiatrin, kontakt med habiliteringen, insatser via so-


cialtjänsten, orosanmälningar, insatser via familjestöd, kontakt med 


primärvård, kontakt med specialistsjukvård med mera 


 


Samtliga handlingsplaner, för att komma till rätta med elevernas 


skolfrånvaro, har kontinuerliga uppföljningar och revideras utifrån 


nya nulägesanalyser.  


 


Sammanfattning 


I det ovanstående kan man ta till sig olika bitar. Hur rapportering av 


skolfrånvaro i Storumans kommun görs kan ses över för att om  
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FKUN § 89 – forts. 


 


möjligt jämföras med den nationella statistik som levereras. Dock 


löser detta inte grundproblemet. Det finns en mycket god uppfölj-


ning av frånvaro och rutiner som ska säkerställa att ingen elev ”fall-


ler mellan stolarna” men det är i nästa steg, stödet för att hantera de 


uppkomna fallen som kan behöva spetsas till.  


 


Det är svårt för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden som en-


skild nämnd i detta sammanhang att göra skillnad på skolorna i Sto-


ruman med de verktyg som nämnden kan erbjuda. Påtryckningar 


och kommunikation måste primärt ske på ett regionalt plan. Sko-


lorna i Storuman har god tillgång på lärare, speciallärare / special-


pedagoger, kuratorer och tillräcklig tillgång till skolpsykolog, men 


det är det specialistmedicinska stödet som efterfrågas, ett ansvar 


som faller utanför skolans egentliga ansvar men som ändå måste 


hanteras av skolorna då problematisk skolfrånvaro uppstår. Möjlig-


en kan tillgången till kommunens skolpsykolog än en gång förtyd-


ligas mot skolorna, så att man i ett tidigt skede angriper den pro-


blematiska skolfrånvaron med den specialistkunskap som skolpsy-


kologen besitter.  


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2022-11-14 § 71 


att godkänna redovisningen av skolpliktsbevakning för våren 2022 


samt att komplettering enligt beslut 2022-05-09 § 42, med förslag 


på vidare åtgärder att vidta, redovisas av förvaltningschef vid 


nämndens sammanträde den 12 december 2022. 


 


Sammanfattning av förvaltningschefens komplettering 2022-11-


23. 


Storumans kommun är sedan en kort tid tillbaka representerad i 


regionens beredning ”Barn och unga” vilket ger möjligheter att på-


verka på regionalpolitisk nivå. 


 


Tillgången till kommunens skolpsykolog kommer att förtydligas 


och förstärkas gentemot skolorna, så att man i ett tidigt skede an-


griper den problematiska skolfrånvaron med den specialistkunskap 


som skolpsykologen besitter. 


 


Region Västerbotten har ett pågående arbete för att komma till rätta 


med det som skolorna efterfrågar mest, medan arbetet på lokal nivå 


i Storuman pågår ”som vanligt” i nuläget. Skolverksamheten i Sto-


rumans kommun samarbetar med regionen i att utveckla en sam-


verkansmodell mellan vården, socialtjänsten och skolan och vår 


MLA (medicinskt ledningsansvarig) är sammankallande i detta  
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FKUN § 89 – forts. 


 


utvecklingsarbete. 


 


Beredande organs förslag 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-05-09, § 42 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-11-14, § 71 


Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-23. 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 69 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att godkänna redovisningen. 


-----  
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FKUN § 90  FKUN/2022:84 – 712 


 


Inventering av öppen förskola 
 


Förutom behovsbedömningen belyser inventeringen av öppen för-


skola även perspektiven personal, lokaler och ekonomi. I invente-


ringen har förvaltningschefen samrått med rektor för förskoleverk-


samheten i Storuman, med företrädare för kyrkans barntimme i Sto-


ruman, FABU samt miljö- och hälsoskyddsenheten i Storumans 


kommun. De krav på verksamheten öppen förskola som redovisas 


nedan är hämtade från skollag, läroplan och Skolverkets allmänna 


råd. 


 


 


Bedömning 


Storumans kommun har en attraktiv allmän förskola där näst intill 


100 % av barnen är inskrivna vilket är en mycket hög andel i jäm-


förelse med riket som helhet. Svenska kyrkan bedriver en öppen 


verksamhet ”kyrkans bantimme” 2 ggr per vecka. Behovet av en 


öppen förskoleverksamhet i kommunal regi bedöms vara mycket li-


tet. Verksamhetsföreträdare för Svenska kyrkans barnverksamhet 


uttrycker oro för att deras barntimme får färre besök om kommunen 


startar öppen förskola.  


 


Ny lagstiftning har beslutats för förskolan och skall tillämpas från 


och med 1/7 2023. Alla barn ska ha en reserverad förskoleplats från 


3 års ålder och kommunerna får en utökad uppsökande informat-


ionsplikt. Varje hemkommun ska genom uppsökande verksamhet ta 


kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i för-


skolan och informera om förskolans syfte och barnets rätt till för-


skola. Syftet med den nya lagstiftningen är att öka deltagandet i 


förskolan, vilket ger positiva effekter såväl för barns utveckling och 


lärande som för samhället. När Storumans kommun redan har näst-


an alla barn i allmän förskola kan det finnas en risk att den andelen 


sjunker om kommunen startar en öppen förskola. 


 


Tillgängliga lokaler i aktivitetshuset bedöms vara delvis ändamåls-


enliga men bör kunna användas med enligt ovan beskrivna förut-


sättningar. Tillgången till personal är mycket svårlöst och i prakti-


ken kommer den allmänna förskolan att få ännu större personalbrist 


som konsekvens av bemanningen till den öppna förskolan. Storu-


mans kommun prioriterar förskolan högt, i en jämförelse med 


kommunerna i Region 10 satsar Storuman år 2021 171 735 


kr/inskrivet barn medan genomsnittet för alla kommuner i R10 är  
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FKUN § 90 - forts 


 


165 763 kr/inskrivet barn. I FKUN verksamhetsplan anges målvär-


det för förskolans kostnader till 157 000 kr/barn för 2021 och vi har 


alltså drygt 14 000 kr högre kostnader än målvärdet. Den påbörjade 


ombyggnationen av förskolan Villa Villekulla kommer att öka den 


årliga driftkostnaden för förskoleverksamheten med minst 300 000 


kr. FKUN och kommunen som helhet står inför stora framtida eko-


nomiska utmaningar där en negativ avvikelse på 6-8 mkr kan bli re-


sultatet 2023 med de förutsättningar som i dagsläget kan överblick-


as. FKUN har inte en budget i balans och inrättandet av öppen för-


skola blir svårt att finansiera då annat skulle behöva nedprioriteras. 


 


Beredande organs förslag 


Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-11-21 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 70 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att inte starta verksamhetsformen öppen förskola. 


-----  
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FKUN § 91  FKUN/2022:62 – 600 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförandes 


tjänstgöringsdagar 2023 
 


Enligt gällande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda ska  


deltidsarvoderade förtroendevaldas tjänstgöringsdagar fastställas av 


respektive nämnd senast den 31 januari varje år. 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Pers-


son har, den 6 december 2022, lämnat in tjänstgöringslista för år 


2023. 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att fastställa tjänstgöringsdagar för fritids-, kultur- och utbildnings-


nämndens ordförande år 2023 enligt inlämnat underlag. 


-----  
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FKUN § 92  FKUN/2022:85 – 600 


 


Val av ledamot- Delegation för utbildning 
 


Kommunerna inom Västerbottens län har antagit överenskommel-


sen om samverkan för regional utveckling 2023 - 2026. För sam-


verkan mellan regionen och kommunerna på förtroendepersonsnivå 


innehåller överenskommelsen ett antal delegationer. Denna förtro-


endepersonsorganisation behöver nu tillsättas med ledamöter inför 


den kommande mandatperioden 2023 - 2026. Delegation för ut-


bildning utgörs av 15 ledamöter från kommunerna där varje kom-


mun utser 1 ledamot. 


 


Fritids-, kultur och utbildningsnämnden ska välja ledamot till dele-


gation för utbildning (DU). 


 


Beredande organs förslag 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 § 71 


 


Fritids-, kultur – och utbildningsnämnden beslutar 


 


att välja fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande som 


ledamot för delegation för utbildning. 


----- 
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FKUN § 93  FKUN/2022:88 – 600 


 


Val av personuppgiftssamordnare för fritids-, kultur- 


och utbildningsnämnden 
 


Personuppgiftsansvarig nämnd ansvarar för att dataskyddsförord-


ningens regler följs. Personuppgiftssamordnaren skall ha överblick 


över förvaltningens samtliga registreringar av personuppgiftsbe-


handlingar. Sedan en tid tillbaka saknar fritids-, kultur- och utbild-


ningsnämnden personuppgiftssamordnare. Dataskyddsombudet för 


fritids-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar nämnden att 


utse ny personuppgiftssamordnare. 


 


Fritids-, kultur – och utbildningsnämnden beslutar 


 


att utse nämndsekreterare Ulrika Gunnarsson Hjelm till personupp-


giftssamordnare för Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen. 


----- 
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FKUN § 94  FKUN/2022:90 – 600 


 


Val- fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbets-


utskott 2023-2026 
 


Enligt kommunstyrelsens och nämndernas reglemente får nämnden 


utse ledamöter och ersättare till fritids-, kultur- och utbildnings-


nämndens arbetsutskott. 


 


Fritids-, kultur och utbildningsnämnden utser en ordförande och en 


vice ordförande i arbetsutskottet för den tid nämnden bestämmer. 


 


Förslag till beslut 


 


att utse följande ledamöter och ersättare till fritids-, kultur- och ut-


bildningsnämndens arbetsutskott mandatperioden 2023–2026: 


 


 


Parti Ledamöter  Parti  Ersättare 


 C  Anders Persson      


 L  Lotten Wahlström      


 S  Peter Åberg      


 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att utse Anders Persson till ordförande i arbetsutskottet. 


 


att utse Lotten Wahlström till vice ordförande i arbetsutskottet. 


 


att välja ersättare vid fritids-, kultur- och utbildningsnämnden vid 


nästa sammanträde den 20 februari 2023 


-----  
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FKUN § 95  FKUN/2022:91 – 600 


 


Arbets och delegationsordning för arbetsutskottet 
 


Förslag till arbets- och delegationsordning för fritids-, kultur- och 


utbildningsnämndens arbetsutskott. 


 


Arbetsutskottets uppgifter och befogenheter: 


Utskottet ska fungera som allmänt beredningsorgan inför nämnden. 


Utskottet ska ta initiativ till utveckling, samordning och rational-


isering av nämndens verksamhet och service. 


 


Arbetsutskottet beslutar i följande ärenden: 


Yttrande i planfrågor i brådskande fall. 


Deltagande i kurser och konferenser för nämndens ledamöter och 


ersättare. 


 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att anta förslaget till arbets- och delegationsordning för fritids-, 


kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 


-----  
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FKUN § 96  FKUN/2022:89 – 602 


 


Kurser och konferenser 2023 
 


• Kommande Skolchefs- och presidiekonferens under 2023 


 


• Kommande Skolriksdagen under 2023 


 


• Information för kännedom om kommande basdag/grundutbildning 


för Ny- och omvalda ledamöter och ersättare.  


 


• Information om kännedom för extern utbildning för nyvalda leda-


möter och ersättare den 23/3 -23 


 


Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 


 


att anmäla ordförande och viceordförande för fritids-, kultur- och 


utbildningsnämnden till Skolchefs- och presidiekonferensen samt 


Skolriksdagen under 2023. 


-----  
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FKUN § 97  FKUN/2022:10 – 600 


 


Redovisning av delegationsbeslut 
 


Följande delegationsbeslut redovisas 


 


Beslut Beslutsdatum 


Rektors beslut om utö-


kad tid för barn på Gra-


nens förskola 


2022-11-14-2022-12-21 


2023-01-09-2023-03-02 


 


 


 


Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 


 


att godkänna redovisningen. 


----- 
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FKUN § 98             


 


Meddelanden 
 


FKUN/2022:92 


Upprättat avtal upprättad mellan Storuman kommun och Tieto 


Sweden AB- gällande elevregistrering Vuxenutbildning  


 


FKUN/2022:93 


Upprättat avtal mellan Storumans kommun och ifous (forskningsin-


stitut som driver forskning och utvecklingsarbete, FoU i samverkan 


med skolhuvudmän och lärosäten i syfte att bidra till praktiknära 


forskning och forskningsbaserad utveckling inom skolområde.) – 


Deltagande i FoU- programmet Vuxenutbildning på distans 


 


FKUN/2022/94 


Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillsynsrapport angående 


hälsoskydd på Parkskolan, Sländan. Ingen uppföljande tillsyn be-


döms nödvändig utan nästa tillsyn kommer att ske inom det ordina-


rie tillsynsintervallet. 


----- 


  


  


 





