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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträde på distans, kommunhuset Storuman, kl. 12:00 – 13.20 
 
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 
 Sandra Lundsten nämndsekreterare   
 

 
 

 

 

 

  

 

Utses att justera 
 

Fredrik Boström   

Justeringens 
plats och tid Kommunhuset Storuman, 2021-03-23  
    

Underskrifter Sekreterare  §§ 17 - 30  

  Sandra Lundsten 

 Ordförande  

  Anders Persson 

 Justerande  
  Fredrik Boström 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom an-
slag på kommunens anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2021-03-15   

   

Datum för anslags uppsättande 2021-03-23 Datum för anslags nedtagande 2021-04-14 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten 
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___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 17   

 

Information 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om: 

 

• coronaviruset, covid-19. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 18  FKUN/2021:1 - 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 inkomna kränknings-

anmälningar för perioden 2021-01-01 till 2021-02-21. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-02-24. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-01, § 14. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 19  FKUN/2021:23 - 600 

 

Budgetuppföljning januari - februari 2021 
 

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

nämnden har upprättats för januari-februari 2021. Uppföljningen  

innehåller förbrukning till och med 28 februari jämfört med budget. 

Periodiseringar av kostnader och intäkter har gjorts för perioden. 

 

För perioden finns inga större avvikelser mot budget. Då det är en  

stor del av året kvar går det inte att ge någon säker prognos på hur  

året slutar. 

 
Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2021-03-11. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 20  FKUN/2021:15 - 604 

 

Ansökan om bidrag - Bris region Nord 
 

Bris region Nord ansöker om 15 000 kronor i bidrag för år 2021. 

 

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga och erbjuder 

professionellt samtalsstöd via chatt, mejl och telefon varje dag, året 

runt till alla barn upp till 18 år oavsett i vilken kommun barnet bor. 

Varje barn som kontaktar Bris får ett tryggt, anonymt och kostnadsfritt 

stöd av en utbildad kurator. Bris roll är bland annat att finnas till hands 

för barn som saknar en vuxen att prata med. 

 
Ett bidrag till Bris möjliggör deras fortsatta arbete med att stärka bar-

nets rättigheter, enligt barnkonventionslagen (2018:1197), och att 

stötta alla barn och unga som kontaktar dem, bland annat från Storu-

mans kommun, varje dag året runt. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-01, § 15. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att för verksamhetsåret 2021 bidra med 15 000 kronor till Bris region 

Nord. 

 

att kostnaden tas från budget på politiska verksamheten. 
----- 
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FKUN § 21  FKUN/2021:11 - 060 

 

Projektuppföljning 
 

Fritids-, kultur-, och utbildningsnämnden har ett flertal projekt med 

olika finansiärer. Merparten av bidragen rekvireras hos Skolverket.  

 

Hittills har nästan inga nya projekt tillkommit utan de befintliga pro-

jekten fortgår med tillägg att nya pengar går att söka vid ett nytt läsår. 

Undantaget är statsbidraget med benämning Lärcentrum 2021. Det är 

en fortsättning på 2020 års projekt med 29 olika aktörer. Skillnaden 

mellan åren är totalsumman, 17 miljoner mot för ca 12,3 miljoner, och 

inriktningen på projektet. För 2020 låg fokuset på fjärr- och distans-
teknik medan pengarna för 2021 ska, bland annat, gå till nyanländas 

studier och lärande och stöd för elever på plats på Lärcentrum. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2021-02-22. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-01, § 16. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 22  FKUN/2021:13 - 610 

 

Uppföljning ungdomar under 20 år - juli - december 

2020 
 

Varje kommun i Sverige har ett aktivitetsansvar enligt skollagen  

(29 kap. 9 §) som innebär att en hemkommun löpande ska hålla sig  

informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skol-

plikt (åk.9) inte har ett slutbetyg från gymnasiet samt ej fy llt 20 år, 

är sysselsatta. Detta för att kunna erbjuda dem lämpliga individuella 

åtgärder. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av 

uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret för juli – december 
2020. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-01, § 17. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 23  FKUN/2021:12 - 716 

 

Uppföljning av förändrad resurstilldelning till kommunens 

fritidshem 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-11, §  

34 att fastställa ny resurstilldelning till kommunens fritidshem. De 

faktorer som styr tilldelningen anpassades så att de yngsta barnen,  

6–8 år tilldelas resurs med 0,85 (tidigare faktor 1,0) och de äldsta  

barnen, 9–12 år tilldelas resurs 0,45 (tidigare faktor 0,5). Vidare  

beslutade fritids-, kultur- och utbildningsnämnden att uppföljning  

sker vid första nämnden år 2021. 

 

Uppföljning av resursfördelning inom fritidshemmen sker vanligen 
två gånger per år (för vecka 40–43 och vecka 11–14). 

 

För att synliggöra effekterna av fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens beslut har resursfördelningen för vecka 40–43 (2020)  

beräknats enligt både de nya och de gamla faktorerna: 

 

Effekt av förändrad resurstilldelning inom fritidshem 

Fritidshem 
Tilldelad re-

surs enligt nya 
faktorerna 

Tilldelad 

resurs enligt 
gamla fak-

torerna  

  

Stjärnan  
(Stensele skola) 

1,7 2,0   

Blåklockan 

(Gunnarns 
skola) 

1,4 1,6   

Holken 

(Slussfors 
skola) 

1,0 1,2   

Parkskolan 6,0 7,1   

Skytteanska 2,1 2,4   

Summa 12,2 14,3 - 2,1     diff. 

 

Skillnaden i tilldelad resurs är 2,1 tjänster. 

 

Den faktiska besparingen i pengar är svår att beskriva då underlaget ä r 

fiktivt och antalet elever, åldrar och anmälda timmar (övriga beräk-

ningsgrunder) skiljer sig över tid. Andra saker som påverkar perso-

naltätheten är t.ex. anställningars längd och behovsförändringar i 

verksamheterna.  
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FKUN § 23 – forts. 

 

Vilka effekter denna förändring eventuellt har haft avseenden kvali-

teten i verksamheten kommer att synliggöras i respektive verksamhets 

kvalitetsrapport. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-01, § 18. 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-03-05. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 24  FKUN/2019:10 - 600, FKUN/2021:21 - 600 

 

Uppföljning av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 2019-2022 
 

Inför varje ny mandatperiod revideras fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens delegationsordning för beslutanderätt. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-18, § 33 

att fastställa ny delegationsordning för beslutanderätt 2019–2022. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 

2021-03-01, § 19 att godkänna förvaltningschef Mikael Rombes 

meddelande att ett färdigt underlag presenteras vid nämndens  
sammanträde den 15 mars 2021. 

 

Förvaltningschef Mikael Rombe redovisar översynen av fritids-,  

kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning 2019–2022.Vid 

översynen framkom att delegationsordningen inte behöver revideras. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-01, § 19. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 25  FKUN/2021:18 - 612 

 

Programstart Luspengymnasiet läsåret 2021/2022 
 

Antal förstahandssökande till nationellt program på Luspengymnasiet 

per den 12/2 2021: 

 

Barn- och fritidsprogrammet, skolförlagd utbildning 0 sökande 

Barn- och fritidsprogrammet, lärlingsutbildning 1 sökande 

Fordons- och transport, skolförlagd utbildning 6 sökande 

Fordons- och transport, lärlingsutbildning 1 sökande 

Naturvetenskapsprogrammet 8 sökande 

Samhällsvetenskapsprogrammet 0 sökande 
Teknikprogrammet 3 sökande 

Vård- och omsorgsprogrammet, lärlingsutbildning 0 sökande 

Totalt antal förstahandssökande  19 sökande 

 

Förutom det relativt låga söktalet till Luspengymnasiet tillkommer den 

ekonomiska aspekten där gymnasiets elevkostnader är mycket höga. 

Nämndens ekonomiska situation är mycket ansträngd varför kostnads-

minskande åtgärder måste genomföras fortlöpande.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-02-24. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-01, § 20. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att inte genomföra följande nationella program: 

• Barn- och fritidsprogrammet, skolförlagd utbildning 

• Samhällsvetenskapliga programmet 

• Vård- och omsorgsprogrammet, lärlingsutbildning 

 

att genomföra följande nationella program: 

• Barn- och fritidsprogrammet, lärlingsutbildning 

• Fordons- och transportprogrammet, skolförlagd utbildning och lär-

lingsutbildning 

• Naturvetenskapsprogrammet 

• Teknikprogrammet 

----- 
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FKUN § 26  FKUN/2021:20 - 608 

 

Läsårstider Tärnaby alpina gymnasium 2021/2022 
 

Tärnaby alpina gymnasium följer Luspengymnasiets läsårstider 

2021/2022. 

 

Beredande organs förslag 

Rektor Birke Weidringer Fahlqvists tjänsteutlåtande 2021-02-23. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-01, § 21. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande läsårstider för Tärnaby alpina gymnasium 

2021/2022: 

 

Höstterminen 2021 

måndag 23 augusti – onsdag 22 december 

 

Vårterminen 2022 

onsdag 12 januari – torsdag 16 juni 

 

Lovdagar 

vecka 44 (höstlov) 2021 

vecka 10 (sportlov) 2022 

vecka 16 (påsklov) 2022 

fredag den 27 maj 2022 
 

Lärarnas arbetsår 

 

Höstterminen 2021 

måndag 16 augusti – onsdag 22 december 

 

Vårterminen 2022 

Måndag 10 januari – onsdag 22 juni 

----- 
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FKUN § 27  FKUN/2020:108 - 612 

 

Bildande av gymnasieförbund 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar bland annat om ett förslag 

till förbundsordning, ett dokument som reglerar de formella delarna av 

förbundet och förhållandet mellan medlemmarna. 

 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om det fortsatta arbetet 

med bildandet av gymnasieförbund. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-01, § 22. 
 

Arbetsutskottets förslag 

 

att godkänna redovisningen. 

 

Yrkande 

Alliansen (C, M, KD) yrkar 

 

att uppdra förvaltningschef redovisa kringeffekter av eventuell för-

ändring inom gymnasieverksamheten i Storumans kommun vid 

nämndens sammanträde den 10 maj 2021. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner 
att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsut-

skottets förslag. Ordförande ställer sedan proposition på alliansens 

förslag och finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden även 

beslutar enligt alliansens förslag.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att uppdra förvaltningschef redovisa kringeffekter av eventuell för-

ändring inom gymnasieverksamheten i Storumans kommun vid 

nämndens sammanträde den 10 maj 2021. 

----- 
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FKUN § 28  FKUN/2021:22 - 600 

 

Omval - ersättare till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens arbetsutskott 
 

Kommunfullmäktige har 2020-02-18, § 30 utsett Kajsa Olofsson (S) 

till ledamot i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden resterande del 

av innevarande mandatperiod. 

 

I skrivelse daterad 2021-01-15 avsäger sig Kajsa Olofsson uppdraget. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2020-05-11, § 43 utsett 

Kajsa Olofsson till ersättare i fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

dens arbetsutskott resterande del av innevarande mandatperiod. 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska välja ny ersättare efter 

Kajsa Olofsson till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbets-

utskott resterande del av innevarande mandatperiod. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-01, § 23. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse Fredrik Boström (S) till ny ersättare i fritids-, kultur- och  

utbildningsnämndens arbetsutskott efter Kajsa Olofsson (S) resterande 

del av innevarande mandatperiod. 

----- 
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FKUN § 29  FKUN/2021:14 - 600 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Beslut Beslutsdatum 

Ordförandebeslut om distansundervisning för 
årskurs 7-9 på Röbroskolan under perioden 

2021-02-23 - 2021-03-05, stor personalfrånvaro 
delvis p.g.a. coronaviruset, covid-19. 

2021-02-20 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 30   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2020:137 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2020-12-22, § 128 – Motion – 

ökad transparens och demokrati vid kommunfullmäktiges sammanträ-

den. Kommunfullmäktige beslutade bl.a. att införskaffandet av teknisk 

utrustning ska ske i samråd med fritids-, kultur- och utbildningsför-

valtningen och kommunfullmäktiges presidium. 

 

FKUN/2020:113 

Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2021-02-02, § 12 – Ansökan om 
omstruktureringsmedel till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

för framtagande av beslutsunderlag inför bildande av gymnasie-

förbund. 

 

FKUN/2021:16 

Skolverket, beslut 2021-02-21 om nationellt godkänd idrottsutbildning 

för armbrytning vid Luspengymnasiet i Storumans kommun för fyra 

antagningsomgångar från och med läsåret 2022/2023.  

----- 

 

 

 

______________________  

  
 


