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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2021-10-04  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträde på distans, 2021-10-04 kl. 08.00 – 08.15 

 

Beslutande Anders Persson (C) ordförande 

 Malin Svensson (C) 

 Karin Holmner (M) 

 Tina Kerro (L) tjänstgörande ersättare för Lotten Wahlström (L) 

 Per-Daniel Liljegren (KD) 

 Leif Karlsson (S) tjänstgörande ersättare för Fredrik Boström (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Emilia Ronnhed (V) 

 Ali Rubertsson (SD) tjänstgörande ersättare för Marie Berglund (SD) 

  

   

Övriga Mikael Rombe förvaltningschef    

 Sandra Lundsten nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Emilia Ronnhed   

Justeringens 

plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-10-04  

    

Underskrifter Sekreterare  § 59 

  Sandra Lundsten   

 Ordförande  

  Anders Persson 

 Justerande  

  Emilia Ronnhed 

 
Bevis om anslag 

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

slag på kommunens anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2021-10-04   

   

Datum för anslags uppsättande 2021-10-04 Datum för anslags nedtagande 2021-10-26 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten  
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FKUN § 59  FKUN/2021:78 - 719 

 

Barnomsorgslokaler i Storumans tätort 
 

Kommunen är skyldig att erbjuda barnomsorg till alla barn vars  

vårdnadshavare arbetar eller studerar. Plats ska erbjudas inom fyra 

månader efter det att vårdnadshavare anmält intresse (skollagen 8 kap. 

12 och 14§§). 

 

Under de senaste fyra månaderna har efterfrågan på förskoleplatser 

ökat så mycket att det inte inom fastställd kötid går att placera alla 

barn i förskoleverksamhet. Det blir dessutom, på grund av den an-

strängda kösituationen, fler placeringar där syskon inte kan erbjudas 

plats på samma förskola. På grund av den ökade efterfrågan behöver 

en ny förskoleavdelning inrättas med lokalisering i Storumans tätort.  

 

Inför år 2020 rådde en liknande situation som då löstes med inrättan-

det av en avdelning för pedagogisk omsorg i fastigheten Orren 21, 

Röbrostigen 9. Denna verksamhet avvecklades efter första halvåret 

2020 och istället inrättades en ny förskoleavdelning på Solbacken i 

Stensele.  

 

Behovet av barnomsorgsplatser i förskola bedöms som brådskande 

varför en ny avdelning behöver kunna tas i bruk så snart som möjligt. 

Förvaltningschef har, tillsammans med Fastighets AB Umluspen 

(FABU) tagit fram alternativ som kan vara realistiska: 

 

1. Hyra av kommunens fastighet Orren 21, Röbrostigen 9. 

 

Fördelar: 

• Ekonomiskt fördelaktigt för kommunkoncernen/FABU 

• Stor lokalyta (298 m2) 

• Bör kunna tas i drift i november 2021. 

• Kan avyttras efter kontraktstiden om behov ej kvarstår. 

 

Nackdelar: 

• En ny förskoleenhet med en avdelning innebär större personal- 

åtgång jämfört med en ny avdelning till befintlig förskoleenhet.  

• Rekrytering av förskollärare kan bli ett stort problem. 

• Större arbetsbörda för rektor framförallt i pedagogiskt ledarskap, 

systematiskt kvalitetsarbete och administration. 

• Problematisk utemiljö (ingen lekyta). 

• Svårt att nyttja hela lokalytan som egentligen borde kunna rymma 

två avdelningar. 
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FKUN § 59 – forts. 

 

• Dyrare lokalvård på grund av den stora ytan. 

• Kräver en del renovering/ombyggnation innan lokalen kan tas i  

bruk.  

• Sämre ekonomiskt alternativ för fritids-, kultur- och utbildnings- 

nämnden. 

 

 

2. Hyra paviljong som ställs upp vid Regnbågens förskola. 

 

Fördelar: 

• Ekonomiskt fördelaktigt för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden i 

jämförelse med alternativ 1 (vid 3 års kontraktstid).  

• Bör kunna tas i drift i november 2021. 

• Effektivt använd lokalyta (140 m2). 

• Mindre personalåtgång, lättare personalrekrytering och möjligheter  

till samordning av personal med befintlig förskoleavdelning. 

• Fungerande utemiljö. 

• Arbetsbesparande alternativ för rektor då den nya avdelningen ingår i 

en befintlig förskoleenhet. 

• Kan avyttras efter kontraktstiden om behov ej kvarstår. 

• Billigare lokalvård jämfört med alternativ 1. 

• Kontraktstid för hyra 1-3 år där årskostnaden blir markant högre 

vid kortare kontraktstid då kostnader för etablering och avflyttning 

fördelas på det antal år som kontraktet gäller. Det kan finnas ett billi-

gare alternativ för paviljonghyra där kommunen köper in begagnade 

paviljongmoduler men detta alternativ är ännu så länge oklart om det 

kan realiseras. Även i det fallet är det FABU som står som hyresvärd. 

 

 

3. Öppna ny förskoleavdelning i eventuell annan tillgänglig lokal 

som kan vara lämplig efter ombyggnad. 

Det kan finnas andra tillgängliga lokaler som kan vara fördelaktiga för 

verksamheten i ett långsiktigt perspektiv. Det kan till exempel utredas 

om förskolan Villa Villekulla kan rymma två avdelningar, under för-

utsättning att fastigheten byggs om. 

 

Fördelar: 

• Effektivt nyttjande av kommunens fastigheter. Blir ett långsiktigt 

hållbart alternativ om behoven kvarstår. Alla förskolor har då minst  

två avdelningar, vilket ger fördelar ur verksamhetsperspektiv. 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (4)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2021-10-04  

 

___________________________________________________________________________________________________________

_____  

Justering (sign)  Expediering  

 

FKUN § 59 – forts. 

 

Nackdelar: 

• Det finns inget tydligt förslag på lokal som kan tas i drift för att  

lösa det akuta behovet, frågan behöver utredas, vilket gör att detta  

alternativ tar för lång tid för att kunna utgöra en lösning för den ak- 

tuella kösituationen. Långsiktigt behov av förskoleplatser är svårt  

att överblicka varför en tillfällig lösning för några år kan vara ett  

fördelaktigt alternativ. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-09-20, § 54 

att återremittera arbetsutskottets förslag och därmed bifalla Emilia 

Ronnheds (V) återremissyrkande för att arbeta fram ett bättre underlag 

innehållande barnperspektiv samt risk- och konsekvensanalys. Vidare 

beslutades att uppdra förvaltningschef att utreda barnomsorgslokaler 

på lång sikt i Storumans kommun. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har 

tagit del av kompletterande risk-och konsekvensanalyser. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-08-31. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-06, § 43. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-20, § 54. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att uppdra förvaltningschef att teckna avtal för hyra av paviljonglös-

ning som placeras vid Regnbågens förskola. 

----- 
 

 


