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 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträde på distans 2022-02-14, kl. 12.40 – 14.21 
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 Peter Åberg (S) 
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Övriga Mikael Rombe förvaltningschef 

 Sandra Lundsten nämndsekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Fredrik Boström   
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  Sandra Lundsten   

 Ordförande  
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  Fredrik Boström 
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anslag på kommunens anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2022-02-14   

   

Datum för anslags uppsättande 2022-02-15 Datum för anslags nedtagande 2022-03-09 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten  
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FKUN § 1  FKUN/2021:120 - 627 

 

Information 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om: 

 

• coronapandemin och hur läget är inom nämndens verksamhets- 

område. 

• anmälda olycksfall/tillbud. 

• överenskommelse med Umeå universitet om arbetsintegrerad  

lärarutbildning. (AIL) - antagning grundlärarprogrammet, fritids-

hem höstterminen 2022. 

• barnomsorg på obekväm arbetstid, helgbarnomsorg på dagtid. 

• gymnasieskolornas flytt till ny huvudman. 

• MLA-uppdraget, patientsäkerhetsberättelse. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 2  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 rektor. 

 

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 kränkningsan-

mälningar för perioden 2021-11-22 till 2021-12-31. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-01-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 2. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 3  FKUN/2022:4 - 600 

 

Årsbokslut och verksamhetsberättelse 
 

Inför 2021 års bokslut har nämnden upprättat verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen är en redogörelse för alla som berörs av 

kommunens verksamhet. 

 

Den innehåller ekonomisk redogörelse, viktiga händelser och kom-

mentarer till avvikelser i verksamheten samt måluppfyllelse – bland 

annat har olika nyckeltal tagits fram. 

 

Årets resultat visar ett överskott på 4 040 tkr 

 

Verksamhet, 

tkr 

Kostnader 

2021 

Intäkter 

2021 

Netto-

kostnad 

2021 

Netto-

kostnad 

2020 

Budget 

2021 

Avvikelse 

mot budget 

Politisk verk-

samhet 
630 0 630 607 663 33 

Fritid och kultur 11 945 3 203 8 742 8 776 9 142 400 

Förskola och 

skolbarnomsorg 
44 471 8 705 35 766 35 675 37 618 1 852 

Grundskola 62 004 7 798 54 206 55 180 54 499 293 

Gymnasieskola 37 703 7 519 30 184 32 156 33 358 3 174 

Vuxenutbildning 6 528 1 946 4 582 5 814 4 730 148 

Gemensam 

verksamhet 
26 856 4 025 22 831 22 314 20 282 -2 549 

Flykting 1 989 1 616 373 1 086 1 062 689 

Summa 192 126 34 812 157 314 161 608 161 354 4 040 

 

Kommentar till resultatet 

 

Politisk verksamhet 

Ett överskott på 33 tkr. De flesta sammanträdena under året har ge-

nomförts digitalt och flera sammanträden har varit kortare än det som 

planerats i budget. 

 

Fritid och kultur 

Ett överskott på 400 tkr. Fritid och kultur har haft mindre intäkter på 

grund av begränsade/stängda verksamheter under pandemin covid-19. 

Personalkostnaderna har samtidigt varit lägre då frånvaro inte ersatts 

med vikarier. Personal inom fritid och kultur har förstärkt bemanning-

en inom skola och fritidshem men personalkostnaden har varit kvar i 

den egna verksamheten. 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (26)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-14  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 3 – forts. 

 

Förskola och barnomsorg 

Ett överskott på 1 852 tkr. Under 2021 har verksamheten haft ett an-

strängt läge. Personalfrånvaron har på grund av pandemin covid-19 

varit relativt stor under året och enheterna har haft mycket svårt att er-

sätta personalfrånvaro med vikarier. Denna bestående underbeman-

ning har minskat verksamhetens kostnader 2021. 

I prognoserna för 2021 har förvaltningen räknat med att den nya för-

skoleavdelningen ”Frost” skulle tas i bruk i november 2021 men detta 

har försenats vilket också bidragit till en större skillnad mellan pro-

gnos och utfall. 

Verksamheten har haft högre interkommunala intäkter än budgeterat. 

 

Grundskola 

Ett överskott på 293 tkr. Verksamheten har haft lägre kostnader och 

högre intäkter för interkommunal ersättning.  

Personal från Fritid och kultur har kunnat hjälpa till i grundskolans 

verksamhet vilket minskat vikariekostnaderna. 

 

Gymnasieskola 

Ett överskott på 3 174 tkr trots ett underskott på Tärnaby alpina gym-

nasium på 377 tkr. Under 2021 har Luspengymnasiet haft ett uppdrag 

att minska personalkostnaderna med 2 mkr som en anpassning till ett 

minskande elevunderlag. Personalkostnaderna har minskat ytterligare 

på grund av att uppkomna vakanser under året inte kunnat ersättas 

fullt ut. 

Övriga kostnader har också minskat, framförallt på grund av ett mins-

kande elevantal. 

 

Vuxenutbildningen 

Ett överskott på 148 tkr. Vuxenutbildningen har haft lägre kostnader 

på grund av personalfrånvaro där vikarier inte kunnat rekryteras. 

 

Gemensam verksamhet 

Ett underskott på 2 549 tkr. Gemensam verksamhet har haft ett stort 

sparbeting under 2021 och den stora aktiva kostnadsminskande insat-

sen under året har uppdragits till Luspengymnasiet. 

 

Flykting 

Ett överskott på 689 tkr. Verksamheten har haft lägre personalkostna-

der än budgeterat. 
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FKUN § 3 – forts. 

Måluppfyllelse 

Av elva uppställda kvalitetsmål i KKiK når verksamheten hög 

måluppfyllelse i sex kvalitetsmål, medelmåttig måluppfyllelse i ett 

kvalitetsmål och inte måluppfyllelse i tre kvalitetsmål. Ett kvalitetsmål 

(nationella prov) kan inte bedömas då nationella prov inte genomför-

des 2021 med anledning av pandemin. När det gäller kvalitetsmålen 

utbildningsresultat, elevernas trygghet och nöjdhet har resultaten för-

bättrats och ligger nu över riksgenomsnittet. Samtliga tre mål där 

måluppfyllelse inte nås är mål avseende kostnader (förskola, grund-

skola, gymnasieskola).  

Uppnåendemålen för elever i grund- och gymnasieskola samt inom 

vuxenutbildningen redovisas utförligt i enheternas kvalitetsrapporter 

samt på en övergripande nivå i grundskolans huvudmannarapport. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-01-19. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 3. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att överlämna årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2021 till 

kommunstyrelsen. 

----- 
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FKUN § 4  FKUN/2021:4 - 600 

 

Uppföljning internkontroll 2021 
 

Kommunfullmäktige fastställde nuvarande reglemente för internkon-

troll 2021-11-23, § 152. 

 

Syftet med reglementet är att säkerställa att en tillfredsställande intern 

kontroll upprätthålls, d.v.s. att med rimlig grad av säkerhet säkerställa 

att följande mål uppnås: 

 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Nämnden har det yttersta ansvaret inom sitt verksamhetsområde och 

ska, för den interna kontrollen, se till: 

 

• att en organisation upprättas 

• att regler och anvisningar fastställs 

• att en särskild plan upprättas varje år. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-15, § 4 att 

anta upprättat förslag till internkontrollplan för verksamhetsåret 2021. 

 

Enligt 9 § i reglementet för internkontroll ska resultatet av uppfölj-

ningen av den interna kontrollen löpande rapporteras till nämnden. 

 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2022-01-20 

Budgetuppföljning har skett månadsvis och redovisats vid varje 

nämndssammanträde. Vid tertialrapporten i april och delårsrapporten i 

augusti har även en prognos på årets resultat gjorts och redovisats. 

Personalkostnader jämförs mellan beslutad budget och faktiskt utfall 

och vid skillnader har ansvarig person fått förklara orsaken. Leveran-

törsfakturor kontrolleras löpande. Rätt kontering, momsavdrag och 

syfte kontrolleras.  

 

Verksamheter som har handkassor med tillhörande Swish ska redovisa 

kontinuerligt. På grund av delvis stängda verksamheter under merpar-

ten av året har redovisningarna inte varit lika omfattande. 
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FKUN § 4 – forts.  

 

Skolpliktsbevakning sker med hjälp av skolans verksamhetssystem 

där närvaro/frånvaro registreras. Uppföljning av elevers frånvaro sker 

på individnivå vid varje skola och om så behövs vidtas åtgärder.  

 

Alla enheter rapporterar in sitt systematiska kvalitetsarbete och lika-

behandlingsplaner till nämnden enligt plan.  

 

Delegationsbeslut redovisas vid nämndssammanträdena. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-01-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 4. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

----- 
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FKUN § 5  FKUN/2022:5 - 600 

 

Internkontrollplan med granskningsområden 2022 
 

Kommunfullmäktige fastställde nuvarande reglemente för internkon-

troll 2021-11-23, § 152. 

 

Syftet med reglementet är att säkerställa att en tillfredsställande intern 

kontroll upprätthålls, d.v.s. att med rimlig grad av säkerhet säkerställa 

att följande mål uppnås: 

 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Nämnden har det yttersta ansvaret inom sitt verksamhetsområde och 

ska, för den interna kontrollen, se till: 

 

• att en organisation upprättas 

• att regler och anvisningar fastställs 

• att en särskild plan upprättas varje år. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-15, § 4 att 

anta upprättat förslag till internkontrollplan för verksamhetsåret 2021. 

 

Nämnden ska upprätta ny internkontrollplan för verksamhetsåret 

2022. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 5. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till internkontrollplan för verksamhetsåret 

2022.  

----- 
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FKUN § 6  FKUN/2022:6 - 600 

 

Investeringar 2022 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har tilldelats investerings-

medel på 3 000 tkr (4* 750 000 kr) för perioden 2020–2023.  

 

Alla verksamheter inom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens  

ansvarsområde har möjlighet att lämna in investeringsäskanden fram 

till och med den 4 februari 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-01-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 6. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att uppdra åt förvaltningschef Mikael Rombe att fördela investerings-

medlen inom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhets-

område. 

 

att redovisning av fördelade investeringsmedel sker vid nämndens  

sammanträde den 21 mars 2022. 

----- 
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FKUN § 7  FKUN/2022:2 - 600 

 

Återremiss - Taxor och avgifter 2022 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen upprättade 2021-11-23 

förslag till taxor och avgifter inför 2022 inom fritids-, kultur- och  

utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

 

På simhallen föreslogs samma badavgift för kommunbo som icke 

kommunbo, att taxan för hänglås tas bort då de inte säljs samt att en 

taxa på 65 kr tas ut för armpuffar.  

 

På bowlinghallen i Storuman föreslogs att kvällstaxan skulle tas bort 

samt att bowlingavgifterna i Tärnaby är desamma som i Storuman. 

  

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet 

2021-12-13, § 83 för översyn av bowlingtaxorna i kommunen och  

beslutade att 2021 års taxor gäller till dess att nya taxor antagits. 

 

Enhetschefen för fritid och kultur har upprättat nytt förslag till taxor 

och avgifter för 2022, utifrån nämndens beslut, med differentierade 

bowlingtaxor i Tärnaby. I övrigt är det samma förslag som presentera-

des för nämnden den 13 december 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef för fritid och kultur Catarina Samuelssons tjänsteutlåtande 

2022-01-18. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 7. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för 2022 inom fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

 

att de nya taxorna och avgifterna för 2022 ska tillämpas från och med 

den 1 mars 2022. 

----- 
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FKUN § 8  FKUN/2021:99 - 615 

 

Internremiss: Motion - borrutbildning med inriktning 

mot gruvverksamhet 
 

Erold Westman (KL) har lämnat in en motion där han uppger att det 

finns ett stort intresse för mineraler i Sverige och världen samtidigt 

som det är stor brist på utbildad borrpersonal inom gruvsektorn i prin-

cip hela landet.   

 

Mot bakgrund av detta föreslår Erold Westman  

 

att kommunen inleder samarbete med befintliga gruvföretag och be-

rörd branschorganisation för att få till stånd en borrutbildning i Storu-

mans kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-14, § 93 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen/kanslienheten överlämnade den i sin 

tur 2021-10-20 till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för ytt-

rande och förslag om motionen ska bifallas, avslås eller anses besva-

rad.  

 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2022-01-17 

Arbetsförmedlingen gör följande samlade bedömning för yrkeskatego-

rier inom malmförädling och brunnsborrning. 

 

”Det finns cirka 10 100 anställda inom malmförädlingsyrken och 

brunnsborrare i Sverige, varav cirka 7 procent är kvinnor och 93 pro-

cent är män. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten 

konkurrens om jobben inom malmförädlingsyrken och brunnsborrare 

under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbild-

ning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till ar-

bete. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjlighet-

erna till arbete inom malmförädlingsyrken och brunnsborrare kom-

mer vara stora.” 

 

Det finns flera eftergymnasiala utbildningar inom området. I Uppsala 

finns en borrteknikerutbildning som utbildar borrare till arbeten inom 

olika verksamhetsområden som dricksvattenborrning, energibrunnar 

och prospektering. I Lycksele finns en bergarbetarutbildning där borr-

ning utgör ett av utbildningsmomenten. Efter denna utbildning färdig-

utbildas bergborrare i företaget där man blir anställd. 
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FKUN § 8 – forts. 

 

En borrutbildning med inriktning mot gruvverksamhet skulle kunna 

utformas som en Yrkeshögskoleutbildning (Yh) men det blir en smal 

utbildning och skulle ställa stora krav på yrkeskompetenta utbil-

dare/lärare. Dessutom krävs att behovet i branschen är väl dokumente-

rat och man måste göra ett omfattande förankringsarbete i branschen 

bland annat för att säkra LIA-platser. Redan för ca 3 år sedan räknade 

man med att kostnaden för att ta fram en ansökan för en Yh-utbildning 

låg på ca 300 000 kr och ungefär 1/3 av ansökningarna blir beviljade. 

Det är således både en kostnadsfråga och en kompetensfråga att ta 

fram en utbildning. 

 

Yh-utbildningarna har sedan ett antal år tillbaka nationellt intag och 

mycket går på distans. Fördelen med att ha utbildningen i egen regi 

minskar en del i och med att det inte finns någon ”garanti” för att  

personer i närområdet garanteras utbildningsplats. På den senaste 

bergmaterialsingenjörsutbildningen som genomfördes i Storuman  

var det ett fåtal studerande från kringliggande orter, majoriteten  

bodde i andra delar av landet. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen bedömer att vi själva 

inte har kapacitet att i egen regi ta fram eller genomföra en utbildning 

av det slag som motionen föreslår. Förvaltningens förslag är att frågan 

lyfts till Akademi Norr. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-01-17. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 8. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att motionen avslås.  

----- 
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FKUN § 9  FKUN/2021:124 - 629 

 

Internremiss: Motion - ställa frågan om våld 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-10-25 lämnat in en motion där hon 

bland annat skriver följande: 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällspro-

blem. Våldet finns inom alla delar av befolkningen, inom alla sam-

hällsklasser, alla åldrar och i olika typer av nära relationer. Nästan 9 

000 kvinnor polisanmälde våld i en nära relation bara under 2020. 

Därutöver vet vi att mörkertalet är stort. Det behöver tas krafttag för 

att stoppa detta samhällsproblem och långsiktigt skydda våldsutsatta 

kvinnor, unga och barn. 

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att elevhälsovården inom Storumans kommun rutinmässigt ställer tyd-

liga frågor om våld till alla unga de möter inom verksamheten 

 

att förekomsten av killars våld mot tjejer inkluderas och lyfts i arbete, 

policyer och strategier som berör frågan om mäns våld mot kvinnor 

 

att frågor om våldsutsatthet införs i kommunens samtliga medarbetar-

samtal. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23, § 117 att överlämna mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen/kanslienheten har i sin tur 2021-12-08 

överlämnat motionen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för 

yttrande och förslag om motionen ska bifallas, avslås eller anses be-

svarad främst vad gäller motionens innehåll kopplat till nämndens 

verksamheter. 

 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2022-01-17 

Elevhälsan i Storumans kommun arbetar systematiskt med samtals-

modeller i sina individuella samtal med eleverna. När en elev tar kon-

takt med kurator eller skolsköterska utgår personalen från frågesche-

man som inkluderar frågor om relationer både utifrån familjesituation 

och kamratrelationer. Utifrån denna kartläggning och elevens svar 

ställer personalen följdfrågor där specifika frågor om våld kan vara 

aktuella. Om annan personal, till exempel lärare, har misstankar om 

att det finns våld i en elevs relationer med familj eller kamrater  
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FKUN § 9 – forts. 

 

kontaktar läraren elevhälsan som då bokar samtal med eleven. Dessa 

samtal är alltid frivilliga för eleven och samtalsmodellerna hjälper 

personalen att bygga en förtroendefull samtalsrelation för att minska 

risken att eleven tystnar och vägrar träffa personalen. Om det finns 

misstanke om att elev är utsatt för våld gör skolan dessutom alltid en 

orosanmälan. 

 

I det främjande och förebyggande arbetet jobbar kurator i samarbete 

med lärarna på gymnasieskolan på gruppnivå med samtal om relation-

er, machokultur, våld i nära relationer, samtycke och HBTQ-teman. 

Bland annat används Machofabrikens (www.machofabriken.se) 

material i detta arbete. 

 

I det främjande och förebyggande arbetet genomför skolsköterskorna 

strukturerade hälsosamtal med varje elev vid fyra tillfällen (förskole-

klass, åk 2, åk 4 och åk 7) under elevens tid i grundskolan. I hälsosam-

talet kommer fråga om utsatthet för våld att föras in i frågeunderlaget 

från och med höstterminen 2022. 

 

Hälsokontroller genomförs av skolläkare vid flera tillfällen under ele-

vens tid i grundskolan. Om det kommer fram indikationer vid dessa 

kontroller att eleven är utsatt för våld, ställs följdfrågor och personalen 

agerar på detta utifrån om det är våld i familjerelation eller kamratvåld 

eller annat.   

 

Det främjande och förebyggande arbetet med eleverna i grundskolan 

och gymnasieskolan genomförs också i sex- och samlevnadsundervis-

ningen, där våld i nära relationer är ett av de ingående temaområdena. 

För grundskolan har ämnesområdet sex- och samlevnad nu reviderats, 

bland annat har övergripande innehåll och fokus i läroplanen ändrats 

till sexualitet, samtycke och relationer. Under vårterminen 2022 ska 

alla skolor implementera den nya läroplanen och de nya kursplanerna 

som skall tillämpas från och med höstterminen 2022. 

 

Sammantaget görs bedömningen att verksamheten, med viss komplet-

tering av frågeunderlaget i elevernas hälsosamtal, arbetar med ade-

kvata och tillräckliga metoder för både individuella samtal och i det 

förebyggande och främjande arbetet. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-01-17. 

 

 

http://www.machofabriken.se/
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FKUN § 9 – forts. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att motionen anses besvarad vad gäller motionens innehåll kopplat till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamheter. 

----- 
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FKUN § 10  FKUN/2022:7 - 609 

 

Uppföljning av kränkande behandling juli-december 

2021 
 

Skollagen ställer höga krav på huvudmannens arbete mot kränkande 

behandling och det finns ett absolut förbud mot att personal kränker 

elever. Huvudmannen ska arbeta både främjande och förebyggande. 

Om det framkommer att ett barn eller en elev känt sig utsatt för krän-

kande behandling ska det anmälas, utredas och åtgärdas enligt en i 

skollagen fastslagen process.   

 

Enligt skollagen har huvudmannen följande ansvar: 

• Se till att anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 10 § iakttas. 

• Utreda uppgifter om kränkande behandling. 

• Vidta åtgärder för att förhindra att kränkningar sker i framtiden. 

 

Anmälningsskyldighet 

Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev eller ett 

barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i skolan är 

skyldig att anmäla detta till rektorn/förskolechefen. 

En rektor/förskolechef som får kännedom om att en elev eller ett barn 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla det till huvudmannen. 

Anmälningsskyldigheten omfattar alla situationer där barn och elever 

upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. Det ska med 

andra ord inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är 

innan den anmäls. 

 

Utreda 

När någon företrädare för skolan får veta att en elev känner sig kränkt 

ska skolan utreda uppgifterna. Den som utreder uppgifter om krän-

kande behandling måste skapa sig en självständig uppfattning om vad 

som har hänt. Omfattningen av utredningen och hur den genomförs 

beror på händelsen och hur pass allvarlig den är.  

 

Vidta åtgärder 

De åtgärder som vidtas måste leda till att kränkningarna upphör. För 

att vara säker på att de inte upprepas bör åtgärderna följas upp och  

utvärderas. Om det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga ska andra 

eller kompletterande insatser genomföras till dess att situationen är 

varaktigt löst. 
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FKUN § 10 – forts. 

 

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

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

sammanträdena. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har, i samband med uppfölj-

ningsplanen 2021, fastställt att uppföljning av redovisade kränkande 

behandlingar ska ske två gånger per år. 

 

Förvaltningschef Mikael Rombe redovisar en sammanställning över 

inkomna kränkningsanmälningar för perioden juli – december 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-01-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 9. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 11  FKUN/2022:8 - 600 

 

Likabehandlingsplaner 2022 
 

Centrala begrepp för att bedriva likabehandlingsarbetet är: 

 

Kränkande behandling 

Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimine-

ringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet (SFS 

2010:800 6 kap. 3 §). 

 

Diskriminering 

Ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller 

grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskriminerings-

grunder. De sex grunderna som rör utbildningsväsendet är kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sex-

uell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 

Det är verksamheternas skyldighet att ”motverka diskriminering och 

på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller  

ålder” (diskrimineringslagen 1 kap. 1 §). 

 

Utifrån detta har verksamheterna utarbetat likabehandlingsplaner för 

år 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 10. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att redovisningarna godkänns. 

 

Yrkande 

Anders Persson (C) yrkar 

 

att särskilt beakta att varje skolenhet ska lämna in egen likabehand-

lingsplan.  
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FKUN § 11 – forts. 

 

Propositionsordning 

• Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottet förslag och  

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

 

• Ordföranden ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner  

att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningarna. 

 

att särskilt beakta att varje skolenhet ska lämna in egen likabehand-

lingsplan.  

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (26)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-14  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 12  FKUN/2021:92 - 608 

 

Läsårstider 2022/2023 
 

Skolledargruppen har lämnat förslag till läsårstider för 2022/2023. 

Förslaget följer de ramtider som fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den fastställde 2021-11-15, § 65. 

 

Gymnasieskolorna i Storumans kommun ingår, sedan den 1 januari 

2022, i ett gymnasieförbund tillsammans med Vilhelmina varpå fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar om läsårstider enbart 

för grundskola. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande läsårstider för 2022/2023: 

 

Grundskola 

Höstterminen 2022 2022-08-22 – 2022-12-21 

Vårterminen 2023 2023-01-11 – 2023-06-16 

 

Lovdagar 

Höstlov (v.44)  2022-10-31 – 2022-11-04 

Sportlov (v.10)  2022-03-06 – 2023-03-10 

Påsklov (v.15)  2023-04-11 – 2023-04-14 

Lov  2023-05-19 

Lov  2023-06-05 

 

Lärarnas arbetsår 

Grundskola  2022-08-15 – 2023-06-22 

----- 
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FKUN § 13  FKUN/2022:9 - 611 

 

Skolpliktsbevakning hösten 2021 
 

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. skolL. 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 vårdnadshavaren att se till detta. 

Detta föreläggande kan även kompletteras med ett vite, dvs. en avgift 

som vårdnadshavaren ska betala om vårdnadshavaren inte fullgör sitt 

ansvar, enligt skolL 7 kap. 20–21§§. 

 

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet 

som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Rätt 

till utbildning innebär att barn som omfattas av skolplikten 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 ele-

ven avslutat årskurs 9, vilket är detsamma som utgången av vårtermi-

nen det tionde året efter att eleven börjat i skolan. 

 

I Storumans kommun finns riktlinjer i syfte att underlätta uppföljning 

av elevers närvaro i skolan. Riktlinjerna är sammanställda i dokumen-

tet Riktlinjer vid skolfrånvaro. 

 

Det lokala elevhälsoteamet kontrollerar statistik över samtliga elevers 

frånvaro i oktober, december, februari och april. 

 

Under höstterminen 2021 har det skett en ökning av antalet utredning-

ar på grund av elevers frånvaro jämfört med vårterminen 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Utbildningsstrateg Malin Lindbergs tjänsteutlåtande 2022-01-13. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 11. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att redovisningen godkänns. 
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FKUN § 13 – forts.  

 

Yrkanden 

Emilia Ronnhed (V) yrkar 

 

att uppdra åt förvaltningschef att, till nämndens sammanträde den 9 

maj 2022, presentera en djupare utredning kring den stora ökningen av 

elevers frånvaro samt ge förslag på ytterligare åtgärder att vidta från 

nämndens sida.   

 

att skolpliktsbevakning tas upp som en punkt vid fyra nämndtillfällen 

per år efter att Elevhälsoteamet kontrollerat statistiken.  

 

Propositionsordning 

• Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och  

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

 

• Ordföranden ställer proposition på Ronnheds tilläggsyrkanden och  

finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden bifaller Ronnheds  

tilläggsyrkanden. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att uppdra åt förvaltningschef att, till nämndens sammanträde den 9 

maj 2022, presentera en djupare utredning kring den stora ökningen av 

elevers frånvaro samt ge förslag på ytterligare åtgärder att vidta från 

nämndens sida.   

 

att skolpliktsbevakning tas upp som en punkt vid fyra nämndtillfällen 

per år efter att Elevhälsoteamet kontrollerat statistiken.  

----- 
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FKUN § 14  FKUN/2021:100-719, FKUN/2021:19-600 

 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2021 
 

Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt och är en 

del av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens kvalitetsarbete. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts ledamöter har 

tagit del av inkomna synpunkter och klagomål för verksamhetsåret 

2021.  

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 12. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 15  FKUN/2022:10 - 600 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 
Beslut Beslutsdatum 

Ordförandebeslut om distansundervisning på 

Luspengymnasiet under perioden 2022-01-31 

– 2022-02-04 

2022-01-27 

Ordförandebeslut om gemensamma öppettider 

för Slussfors skola, fritidshem och förskola 

under perioden 2022-02-02 – 2022-02-04 

2022-02-01 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 16  

 

Meddelanden 
 

FKUN/2021:122 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2021-11-23, § 134 - Budget 

2022 samt plan 2023, 2024 och 2025. Kommunfullmäktige beslutade 

bland annat att från kommunstyrelsens budgetram ur posten kommun-

gemensamma omstruktureringsmedel omfördela 2000 000 kronor fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram.  

FKUN/2021: 71 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2021-11-23, § 135 – Verksam-

hetsplaner 2022. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kom-

munstyrelsens samt övriga nämnders verksamhetsplaner för 2022. 

FKUN/2021:123 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2021-11-23, § 152 – Regle-

mentet för internkontroll, fastställt att gälla från och med 2021-12-01. 

samt själva reglementet. 

FKUN/2021:121 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, tillsynsrapport 2021-11-18 – 

Skytteanska skolan (Laxnäs 1:27) 

FKUN/2021:125 

Regeringen, kulturdepartementet, beslut 2021-12-16, regleringsbrev 

för budgetåret 2022 avseende ”Nämnden för hemslöjdsfrågor”. 

FKUN/2021:98 

Södra Lapplands gymnasieförbunds protokoll 2021-12-08. 

FKUN/2022:13 

Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2021-12-21, § 189 – Stipendier 

och reseersättningar för examensarbeten 2022.  

FKUN:/2022:14 

Skolinspektionen, beslut 2022-01-12 - Kvalitetsgranskning av hu-

vudmannens arbete för rättvisande och likvärdig betygsättning vid 

Vallnässkolan (dnr: 2021:2323) samt bilaga – utvecklingsområden 

Storumans kommun, Vallnässkolan. 

FKUN/2022:15 

Skolverket, beslut 2022-02-03 om förstärkning av statligt stöd 2022 

”skolmiljarden” med anledning av covid-19 pandemin. 

----- 


