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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2020-11-16  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträde på distans, kommunhuset Storuman, kl. 12.30 – 13.30 

 

 

Beslutande Anders Persson (C)  ordförande 

 Malin Svensson (C) 

 Karin Holmner (M) 

 Lotten Wahlström (L) 

 Per-Daniel Liljegren (KD) 

 Leif Karlsson (S) tjänstgörande ersättare för Kajsa Olofsson (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Emilia Ronnhed (V) 

 Marie Berglund (SD)  

 

  

Övriga Mikael Rombe förvaltningschef 

 Jessica Boström förvaltningsekonom § 74 

 Helena Vikström redovisningsekonom § 74 

 Patrik Nilsson administrativ chef § 74 

 Sandra Lundsten nämndsekreterare  

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Marie Berglund   

Justeringens 

plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-11-17  

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 74 - 83  

  Sandra Lundsten  

 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 2020-11-16   

   

Datum för anslags uppsättande 2020-11-17 Datum för anslags nedtagande 2020-12-09 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten  
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FKUN § 74   

 

Information 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om: 

 

• dom från förvaltningsrätten (mål nr 2613–19) om laglighets- 

prövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725), KL – flytt av  

årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan. 

• efterkalkyl, uppföljning efter flytt av årskurs 4-6 Stensele skola. 

• fortsatt arbete för simundervisning för elever på Skytteanska  

skolan. 

• uppföljning av kränkande behandling på Parkskolan enligt fritids-,  

kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-22, § 47 att en  

extern part skyndsamt utreder samt kartlägger verksamheten  

med fokus på kränkande behandling samt den organisatoriska och  

sociala arbetsmiljön. 

• vidtagna åtgärder efter Skolinspektionens beslut 2020-08-21 om att  

överlämna anmälan mot Björkens förskola till Storumans kommun. 

• komplettering efter synpunkter på huvudmannens tidigare yttrande  

om anmälan till Skolinspektionen och BEO om kränkande behand- 

ling vid Parkskolan. 

• ökad smittspridning av coronaviruset i Storumans kommun. 

• skolchefens bedömning om remissen – ”En annan möjlighet till  

särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU  

2020:42)”. 

• fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetarbete inför 2021- 

2023. 

 

Förvaltningsekonom Jessica Boström tillsammans med redovisnings-

ansvarig Helena Viktorsson och administrativ chef Patrik Nilsson in-

formerar om ny ekonomisk styrning, den s.k. prislappsmodellen. Mo-

dellen kommer att vara mer transparent hur resurserna fördelas och 

prioriteras till kommunens verksamheter. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 75  FKUN/2020:11 - 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 huvudmannen. 

 

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

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten 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 behand-

ling i framtiden.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2011-01-21, § 19 

att kränkande behandling ska tas upp som en stående punkt på nämnd-

sammanträdena.  

 

Förvaltningschef Mikael Rombe redovisar anmälda kränkningar under 

perioden 2020-08-25 till 2020-10-25. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2020-10-26. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-02, § 47. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 76  FKUN/2020:15 - 600 

 

Budgetuppföljning januari - oktober 2020 
 

En ekonomisk uppföljning för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden har upprättats för perioden januari – oktober 2020.  

Uppföljningen innehåller förbrukning till och med oktober månad 

jämfört med budget. 

 

I förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande står att läsa 

följande: 

 

Budgetuppföljningen för perioden januari – oktober visar fortsatt på 

ett underskott med ca 1,3 miljoner där merparten finns under gemen-

sam verksamhet.  

 

Gymnasiet visar dock på ett högre överskott än tidigare prognostiserat 

men osäkerhet finns på hur året slutar. Siffrorna speglar minskade 

kostnader p.g.a. covid-19 i form av färre resor, hotellnätter och  

fortbildning.  

 

Övriga verksamheter visar inga större förändringar mot tidigare  

prognos i augusti.      

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2020-11-06. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 77  FKUN/2020:14 - 060 

 

Projektuppföljning 
 

Fritids-, kultur-, och utbildningsnämnden har ett 20-tal projekt med 

olika finansiärer. Många av projekten fortgår där det sökts nya medel 

vid ett nytt läsår.  

 

Till grundskolan har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden blivit 

beviljade 37 861 kronor från Skolverket för att kartlägga aktiviteter 

inom området entreprenörskap samt för att revidera SYV-planen. 

 

Via ett samverkansprojekt med Luleå kommun, Länsstyrelsen i Norr- 

och Västerbotten har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden blivit 

beviljade 904 312 kronor för samhällsorientering online till nyan-

lända. Det är Länsstyrelsen som beviljat pengarna. 

 

SPSM har beviljat Luspengymnasiet 590 000 kronor till projektet 

”SPSM Framtidsvägen” som ska bidra till att få elever med olika  

svårigheter att klara skolgången och få hjälp ut till arbetslivet. 

 

För Lärcentrums verksamheter har Skolverket beviljat Storumans 

kommun tillsammans med 28 andra kommuner/regioner/förbund 17 

miljoner kronor där Storuman är administratör av bidraget.  

”Lärcentrum 2020” ska användas under året 2020. 

 

Från Arbetsförmedlingen har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

sökt och blivit beviljad 75 000 kronor. Medlen ska gå till att täcka  

personalkostnader som uppstod under intensivintroduktionen till  

vikarier inom omsorgen. Arbetsförmedlingen benämner medlen 

”Korta jobbspår 2020:2”. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2020-10-27. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-02, § 48. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 78  FKUN/2020:16 - 610 

 

Uppföljning resursfördelning inom barnomsorgen vecka 

40–43 
 

Storumans kommun har ett resursfördelningssystem för barnomsorg 

(förskola och fritidshem). Resursfördelningssystemet baseras på antal 

barn med en viktning för barnets ålder. Förutsättningarna inom barn-

omsorgen förändras under verksamhetsåret, nya barn anmäls till för-

skola/fritidshem, barn flyttar osv.  

 

Enligt nämndens uppföljningsplan ska resursfördelningen följas upp 

två gånger per år, i oktober respektive maj. I uppföljningen redovisas 

även skillnaden mellan den tid som vårdnadshavarna anmäler och den 

faktiska tid som barnen är på plats i verksamheten. Resursfördelning-

en baseras på den anmälda tiden. I tabellen nedan är utfallet av upp-

följningen i oktober sammanställd. 

 

Antal barn Faktisk tid (h) Anmäld tid (h) Resursbehov Tilldelad resursDiff behov/

(antal tjänster) (antal tjänster) tilldelning

Summa Östra 340 6447 8618 58,44 54,57 -3,87

Summa Västra 102 1536 2313 15,15 13,85 -1,30

Summa Total 442 7983 10931 73,59 68,42 -5,17  
 

Uppföljningen visar att resursbehovet sammantaget har ökat med 5,17 

tjänster jämfört med den resurs som tilldelats. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-02, § 49. 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2020-11-05. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 79  FKUN/2020:90 - 608 

 

Ramtider för läsåret 2021/2022 
 

Region Västerbotten har lämnat förslag på ramtider för läsåret 

2021/2022. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-02, § 50. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande ramtider för läsåret 2021/2022, enligt Region 

Västerbottens förslag: 

  

Höstterminens början vecka 34 23-27 augusti 

Höstlov  vecka 44 1-5 november 

Sportlov  vecka 10 7-11 mars 

Påsklov  vecka 16 19-22 april (efter påsk) 

Vårterminens slut vecka 24 13-17 juni 

----- 
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FKUN § 80  FKUN/2020:108 - 612 

 

Gymnasieförbund 
 

Storumans kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09, § 94 att  

Storumans kommun skall arbeta vidare, för att tillsammans med  

andra kommuner i Region 10 bilda kommunalförbund med ansvar  

för gymnasieutbildning.  

 

Skollagen reglerar tydligt hur huvudmannaskapet för utbildning skall 

se ut och nuvarande lagstiftning tillåter inte att kommuner delar på en 

utbildning eller köper undervisning av varandra. Ett gymnasieförbund 

innebär att förbundet tar över huvudmannaskapet för gymnasieutbild-

ning och därmed är det fritt för skolorna i förbundet att samarbeta 

kring undervisning. Ett gymnasieförbund innebär också att kommu-

nerna frånsäger sig makt och inflytande över de frågor som flyttas till 

förbundet. Utbildningsmöjligheterna för eleverna breddas dock och 

styrning och samordning bör förbättras vilket i sin tur kan öka elever-

nas möjligheter att få sin utbildning mestadels på hemmaplan. En 

större massa av elever ger också bättre möjligheter att planera för ett 

allsidigt utbud som både gynnar elevernas möjligheter att gå den  

utbildning man önskar och för arbetslivet att få en spridning av  

kompetens.  

 

Ett gymnasieförbund blir en starkare part än en enskild kommuns 

gymnasieskola och bör i och med det ge större möjligheter att påverka 

andra organisationer. En större arbetsgivare kan ge personal större  

utvecklingsmöjligheter och på så sätt bli en attraktiv arbetsgivare,  

något som kan stärka kompetensförsörjningen i tider av nationell 

lärarbrist.  

 

För att formera det fortsatta gemensamma arbetet i Region 10 finns 

därför ett behov av ytterligare kommunala beslut som tydliggör  

respektive kommuns vägval. För tydliggörandet mot andra avtals-

parter i Västerbotten (de 15 kommunerna) är det också viktigt med  

beslut. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2020-10-09. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-02, § 51. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
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FKUN § 80 – forts. 

 

att gemensamt med andra kommuner i Region 10 ta fram beslutsun-

derlag så att beslut om förbundsbildning kan fattas under 2021 med 

antagning av elever i det nya förbundet till höstterminsstarten 2022. 

 

att uppdra till förvaltningschefen att senast i december 2020 säga upp 

samverkansavtalet om gymnasieutbildning i Västerbottens län. 

----- 
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FKUN § 81  FKUN/2020:113 - 612 

 

Ansökan om omställningskostnader för bildande av 

gymnasieförbund 
 

Storumans kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09, § 94 att  

Storumans kommun ska arbeta vidare, för att tillsammans med andra 

kommuner i Region 10 bilda kommunalförbund med ansvar för gym-

nasieutbildning.  

 

Skollagen reglerar tydligt hur huvudmannaskapet för utbildning skall 

se ut och nuvarande lagstiftning tillåter inte att kommuner delar på en 

utbildning eller köper undervisning av varandra. Ett gymnasieförbund 

innebär att förbundet tar över huvudmannaskapet för gymnasieutbild-

ning och därmed är det fritt för skolorna i förbundet att samarbeta 

kring undervisning. Utbildningsmöjligheterna för eleverna breddas 

och styrning och samordning bör förbättras vilket i sin tur kan öka 

elevernas möjligheter att få sin utbildning mestadels på hemmaplan. 

En större andel elever ger också bättre möjligheter att planera för ett 

ekonomiskt hållbart och allsidigt utbud som både gynnar elevernas 

möjligheter att gå den utbildning man önskar och för arbetslivet att få 

en spridning av kompetens.  

 

För att formera det fortsatta gemensamma arbetet i Region 10 finns 

därför ett behov av ytterligare kommunala beslut samt att snarast  

intensifiera arbetet med att färdigställa underlag inför beslut om  

förbundsbildning. För detta arbete behöver resurser tillsättas, främst i 

form av arbetstid. Omfattningen bedöms motsvara minst 25 % arbets-

tid under första halvåret 2021. Vilhelmina kommun har beslutat om 

motsvarande arbetstidsresurs. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2020-11-04. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hos kommunstyrelsen ansöka om ekonomiskt tillskott på 250 000 

kronor i omställningskostnader för arbetet med att ta fram besluts-

underlag för förbundsbildning. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (12)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-11-16   

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 82  FKUN/2020:9 - 600 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Beslut Beslutsdatum 

Rektors delegation till 

annan anställd Gunnarns 

skola och förskola 

fr.o.m. 2020-09-23 

t.o.m. 2020-12-21 

2020-09-22 

Rektors delegation till 

annan anställd Parksko-

lan fr.o.m.2020-09-23 

t.o.m. 2020-12-21, delar 

kan komma att avslutas 

tidigare 

2020-09-22 

Ordförandebeslut att 

Luspengymnasiet från 

2020-11-06 och som 

längst t.o.m. 2020-12-31 

får övergå till fjärr-

undervisning och  

Lärcentrum får övergå 

till fjärr- och distans-

undervisning i enlighet 

med förordning (SFS 

2020:115) 

2020-11-05 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 83   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2020:96 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2020-09-15, § 111 –  

Kulturplan för Storumans kommun 2020–2023. Kommunfullmäktige 

beslutade att fastställa upprättat förslag till kulturplan för Storumans 

kommun 2020–2023. 

 

FKUN/2020:106 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2020-09-15, § 112 –  

Biblioteksplan för Storumans kommun 2020–2023. Kommun-

fullmäktige beslutade att fastställa upprättat förslag till biblioteksplan 

för Storumans kommun 2020–2023. 

----- 

 


