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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2022-03-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträde på distans, 2022-03-21, kl. 12.30 – 13.37 

 

Beslutande Anders Persson (C) ordförande  

 Malin Svensson (C)  

 Karin Holmner (M) 

 Lotten Wahlström (L) 

 Per-Daniel Liljegren (KD) 

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

 Peter Åberg (S) 

 Emilia Ronnhed (V) 

 Marie Berglund (SD)    

 

 

Övriga Ulf Vidman (M) ej tjänstgörande ersättare § 17 

 Mikael Rombe förvaltningschef 

 Sandra Lundsten nämndsekreterare   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Marie Berglund   

Justeringens 

plats och tid Digital justering 2022-03-23 

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 17 - 27  

  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 2022-03-21   

   

Datum för anslags uppsättande 2022-03-23 Datum för anslags nedtagande 2022-04-14 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten  
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FKUN § 17   

 

Information 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om: 

 

• överklagande av Kammarrätten i Sundsvalls dom 2022-01-27 om  

sanktionsavgift på grund av utebliven besiktning av lyftanordning. 

• nyinkomna medborgarförslag och motioner. 

• skolskjutsreglementets påverkan på väntetider. 

• läsårstider 2022/2023 för Södra Lapplands gymnasieskola. 

• förändringar i västra rektorsområdet. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 18  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 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 2022-01-01 till 2022-02-20. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-02-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-28, § 14. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (13)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-03-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 19  FKUN/2022:18 - 600 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

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

punkt på dagordningen för samtliga nämndsammanträden, regelbundet 

följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen. 

 

Förvaltningschefen redovisar aktuella arbetsmiljöfrågor: 

 

- att verksamheten fortfarande är starkt påverkad av en omfattande 

samhällsspridning av covid-19 och där den höga personalfrånvaron 

medför att medarbetarna generellt är tröttkörda. Rektorsgruppen före-

slår att det för alla kommunens verksamheter avsätts extra medel för 

personalbefrämjande insatser under 2022. 

 

- att förskolerektorernas arbetsmiljö är särskilt ansträngd då dessa rek-

torer har mycket begränsat lokalt administrativt stöd. 

 

- att flera skolenheter redovisar en oro för hur man kan organisera en 

inrymning av skolenheten om man blir utsatt för en akut hot- och 

våldssituation. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-02-23. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-28, § 15. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att uppdra åt förvaltningschefen att i kommunledningsgruppen lyfta 

rektorernas förslag om personalbefrämjande insatser under 2022. 

 

att uppdra åt förvaltningschefen att organisera lokalt administrativt 

stöd tillgängligt för samtliga rektorer. 

 

att uppdra åt förvaltningschefen att utreda hur möjligheterna till  

inrymning kan förbättras i händelse av akut våld/hot om våld.  

----- 
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FKUN § 20  FKUN/2022:24 - 600 

 

Budgetuppföljning januari-februari 2022 
 

Budgetuppföljning för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 

upprättats för perioden januari – februari 2022. Uppföljningen inne-

håller förbrukning till och med 28 februari jämfört med budget. Perio-

diseringar av kostnader och intäkter har gjorts för perioden. 

 

Inom många verksamheter, främst inom förskolan i östra delen av 

kommunen, har sjukfrånvaron varit hög under januari och februari. 

För perioden december 2021 – mars 2022 har ett nytt beslut tagits som 

innebär att Försäkringskassan ersätter kommunen för en del av sjuklö-

nekostnaderna. Fram till sista februari har hela fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämnden totalt fått 222 375 kronor utbetalt för kostnader 

som uppstått under december och januari. Intäktsutfallet är på grund 

av detta högre än budgeterat. 

 

Då det är en stor del av året kvar går det inte att ge någon säker pro-

gnos på hur året slutar. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2022-03-10. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 21  FKUN/2022:6 - 600 

 

Investeringar 2022 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har tilldelats investeringsme-

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

 

Alla verksamheter inom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens an-

svarsområde har haft möjlighet att lämna in investeringsäskanden 

fram till och med den 4 februari 2022. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2022-02-14, § 6 att 

uppdra åt förvaltningschef Mikael Rombe att fördela investeringsmed-

len inom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsom-

råde samt att redovisning av fördelade investeringsmedel sker vid 

nämndens sammanträde den 21 mars 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-01-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-24, § 6. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-02-14, § 6. 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-02-22. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av fördelade investeringsmedel inom  

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

----- 
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FKUN § 22  FKUN/2022:16 - 060 

 

Projektuppföljning 
 

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

merparten finansieras av Skolverket i form av riktade statsbidrag. De 

flesta projekt är fortsättning från tidigare år där det går att söka nya 

pengar.  

 

För några av projekten, fem stycken, är det ansökt om medel men be-

slut har ej inkommit. Det går ej att sätta ett definitivt belopp då det be-

stäms först när ansökningstiden löpt ut och det är flera parametrar som 

avgör storleken på beloppet, till exempel hur många andra som söker.  

 

Inom kulturverksamheten har ett nytt projekt beviljats bygdemedel 

med totalt 623 000 kronor för åren 2022–2023. Medlen ska täcka ar-

betet för att utveckla och väcka intresse för släktforskning i Storumans 

kommun.    

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2022-02-22. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-28, § 16. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 23  FKUN/2022:11 - 610 

 

Uppföljning av ungdomar under 20 år juli - december 

2021 
 

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 

skolplikt (åk.9) inte har ett slutbetyg från gymnasiet samt ej fyllt 20 år,  

är sysselsatta. Detta för att kunna erbjuda dem lämpliga individuella 

åtgärder. 

 

Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen av ungdomar under 20 

år juli-december 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-28, § 17. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 24  FKUN/2021:73 - 600 

 

Fördjupning av enheternas systematiska kvalitetsarbete 
 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och 

skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, ana-

lysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera 

och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas 

upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad 

erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. 

Nya rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under 

2020/2021 och har implementerats i grundskoleverksamheterna. Årshjulet 

ger att denna huvudmannarapport omfattar SKA-område 2 – Kunskaper, 

bedömning och betyg avseende höstterminen 2021.  

 

Redovisningen omfattar uppföljning och utvärdering på de utvecklingsom-

råden som sattes upp vid förra redovisningen. I den kan man se att det skett 

en önskad kvalitetshöjning i det systematiska kvalitetsarbetet då mallarna 

och instruktionerna förtydligats ytterligare. Vidare har planen för matema-

tikämnets utveckling satts i gång som planerat. Gällande analys av behov 

och möjligheter till att starta en eller flera särskilda resursgrupper för elever 

i behov av särskilt stöd så behöver det arbetet fortsätta under vt-22, detta då 

behoven skiljer sig mellan enheter och åldrar på eleverna. 

 

Resultaten avseende ht-21 på alla indikatorer för målområdet Alla elever ska 

nå så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar finns redovisade i 

rapporten, ex. kartläggningsresultaten i förskoleklass, måluppfyllelsen i åk 

1–5, betygen i åk 6–9 och behörigheten till gymnasiet. Olika skolor har 

olika utmaningar och i huvudmannens rapport har särskilda punkter tillskri-

vits de olika enheterna som utvecklingsmål för den kommande perioden. 

Punkterna i urval är bl.a. att särskilt analysera bakgrundsfaktorer för betygs-

resultat och behörighet till gymnasiet i åk 9 (Vallnässkolan), betygsskillna-

der mellan könen (Skytteanska skolan), strukturer för och samverkan kring 

kunskapsbedömning på de mindre enheterna (Slussfors skola, Stensele skola 

och Gunnarns skola) och bakgrundsanalys till låg måluppfyllelse i åk 2–3 

(Parkskolan). Alla skolor ska också särskilt beakta de kommungemensamma 

rutinerna för dokumentation av utvecklingssamtal, individuella utvecklings-

planer samt dokumentation av extra anpassningar.  

 

I huvudmannens analys av resultaten för ht-21 ser man också att det skett en 

viss minskning bland elever som anser att skolarbetet är intressant och/eller 

roligt, och man kan anta att detta till viss del kan bero av pandemins på-

verkningar som både påverkat kontinuiteten för elever och personal, men 

också begränsat möjligheten att göra kunskaps- och erfarenhetsbyten över 

både klass- och skolgränser. Dock är skillnaderna mot förra mätningen inte 

så stora, men det finns fog för att följa utvecklingen. Skolorna uppdras dock  
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FKUN § 24 – forts. 

 

att vid nästa redovisning att särskilt beskriva hur man utmanar elever som 

enkelt når målen. 

 

Vidare ser man att upplevelsen hos eleverna huruvida de vet vad de ska göra 

för att nå målen för utbildningen ligger på en liknande nivå som vid tidigare 

mätning. Förändringar i den statliga läroplanen och kursplanerna kommer 

att genomföras till ht-22 och det blir intressant att följa utvecklingen över tid 

då dessa förändringar på förhand anges som ett nytt och förenklat verktyg 

för både lärare och elever ska förstå vad som krävs för att nå målen i de 

olika ämnena.  

 

I rapporten redovisas även de utvecklingsområden som Skolinspektionen 

skrivit fram vid sin tematiska kvalitetsgranskning (ht-21) avseende verk-

samhetens kvalitet inom huvudmannens arbete för rättvisande och likvärdig 

betygssättning. Granskningen avgränsas till huvudmannens styrning och 

ledning för att främja en rättvisande och likvärdig betygssättning i den ut-

valda grundskolan, Vallnässkolan. 

 

Sammantaget har det systematiska kvalitetsarbetet nu en tydligare profile-

ring kring faserna ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev 

det?” som speglar processen i det systematiska kvalitetsarbetet och möjlig-

gör en mer kvalitativ uppföljning av skolornas resultat och resultatanalyser, 

både på enhetsnivå och på huvudmannanivå. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-02-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-28, § 18. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 25  FKUN/2022:1 - 719 

 

Regelbunden tillsyn av förskolan Naestie 
 

Naestie bedrivs som en fristående förskola i Storumans kommun och står 

därför under tillsyn av kommunen. Förvaltningen har, genom utbildnings-

strateg Malin Lindberg, inhämtat de upplysningar och handlingar som legat 

till grund för tillsynen. Tillsynen har utgått från Skolverkets stödmaterial om 

hur en tillsyn kan genomföras. På grund av rektorsbyte och rådande pande-

min har ej besök på plats genomförts vid denna tillsyn.  

 

Beredande organs förslag 

Utbildningsstrateg Malin Lindbergs tjänsteutlåtande 2022-02-23. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-28, § 19. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna verksamheten. 

----- 
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FKUN § 26  FKUN/2022:10 - 600 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 
Beslut Beslutsdatum 

Ordförandebeslut om tillfällig stängning av 

Stensele skola under perioden 2022-02-17 – 

2022-02-18 (covid-19) (SFS 2020:115) 

2022-02-16 

Ordförandebeslut om begränsning av öppetti-

den för Björkens förskola fredag 2022-02-18 

(covid-19) (SFS 2020:115) 

2022-02-16 

 

Rektorsbeslut om delegation av uppgiften att 

förebygga, utreda och åtgärda kränkande be-

handling. (SkolL kap. 6) – Parkskolan 

2022-02-17 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 27   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2021:15 

Barnens rätt i samhället (Bris) region nord, skrivelse 2022-01-16 – Stort 

tack för ert bidrag till Bris under 2021! 

 

FKUN/2021:2 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2022-02-15, § 9 – Motion - kost-

nadsfri utdelning av mensskydd till elever upp till 22 år. Kommunfullmäk-

tige beslutade att bifalla motionen med avgränsningen att kostnadsfria 

mensskydd erbjuds eleverna i grundskolan. 

 

FKUN/2021:126 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, delegationsbeslut 2022-02-02 –  

Beslut efter anmälan om kompostering av organiskt avfall enligt 35 § lokala 

avfallsföreskrifter för Storumans kommun inom fastigheten Bastuträsk 27:1, 

Gunnarns skola. 

 

FKUN/2022:29 

Skolverket, beslut 2022-02-02 om utbetalning av statligt stöd 2022 (skolmil-

jarden) i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 

effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 

pandemin. 

 

FKUN/2022:30 

Skolinspektionen, 2022-02-04, Protokoll efter tematisk kvalitetsgranskning 

(TKG) Läsfrämjande arbete i grundskolan, dnr SI 20208002 - Skytteanska 

skolan. 

 

FKUN/2022:108 (h.nr)  

Skolverket, 2022-03-03, brev till huvudman och samordnare för nyanländas 

lärande – ett viktigt uppdrag som syftar till att bidra till högre måluppfyllelse. 

-----  

 


