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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2022-05-09  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträde på distans, 2022-05-09 kl. 12.00 – 14.32 

 Ajournering för paus kl. 13.34 – 13.40 

 

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 Digital justering 2022-05-10 

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 28 - 46  

  Sandra Lundsten   

 Ordförande  

  Anders Persson 

 Justerande  

  Fredrik Boström 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom  

anslag på kommunens anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-09   

   

Datum för anslags uppsättande 2022-05-10 Datum för anslags nedtagande 2022-06-01 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten  
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 Närvaro- och omröstningslista 
 § 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb = Närvarande beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter  Ja Nej Avst 

 

C   Anders Persson Nb 1   

 

C   Malin Svensson Nb 1   

 

M   Karin Holmner Nb 1   

 

L  Lotten Wahlström Nb 1   

 

KD  Per-Daniel Liljegren Nb 1   

 

S   Fredrik Boström Nb 1   

 

S   Peter Åberg Nb 1   

 

V   Emilia Ronnhed Nb  1  

 

SD   Marie Berglund Nb  1  

 9 7 2  
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FKUN § 28   

 

Information 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om: 

 

• tillbud/olycksfall på väg till Gunnarns skola 2022-03-01 samt till- 

bud/olycksfall på Granens förskola 2022-04-06. 

• tankar kring investeringar i skolbyggnader. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 29  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 2022-02-21 till 2022-04-05. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-05. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 21. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 30  FKUN/2022:18 - 600 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår enligt fastställda rutiner. I 

skolledargruppen har aktuella behov av reinvesteringar/underhåll i 

fastigheter sammanställts utifrån genomförda kundmöten med Fastig-

hets AB Umluspen och tidigare inrapporterade behov. 

 

Ett digitalt systemstöd, KIA-systemet, har nu tagits i drift i kommu-

nens alla verksamheter. I KIA-systemet kommer bland annat tillbuds- 

och olycksfallsrapportering samt riskbedömningsarbetet att dokumen-

teras. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 22. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 31  FKUN/2022:32 - 600 

 

Tertialrapport och verksamhetsberättelse januari-april 

2022 
 

En ekonomisk uppföljning för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

har upprättats för perioden januari – april 2022. 

 

Uppföljningen innehåller förbrukning till och med 30 april jämfört 

med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med budget för 

hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter har 

gjorts för perioden januari till april 2022. 

 

Resultat januari-april 2022 

 

Verksamhet, tkr 
Netto-

kostn. 
Kostnader 

Intäk-

ter 

Netto-

kostn 
Budget % av 

 Jan-apr 

2021 

Jan-apr 

2022 

Jan-

apr 

2022 

Jan-apr 

2022 
2022 

bud-

get 

Politisk verksam-

het 
221 220 0 220 668 33 

Fritid och kultur 2 803 4 086 906 3 180 9 441 34 

Förskola och 

skolbarnsomsorg 
12 584 15 351 2 832 12 518 39 274 32 

Grundskola 19 065 21 321 2 192 19 129 55 986 34 

Gymnasieskola  11 082 12 271 2 993 9 278 31 150 30 

Vuxenutbildning 1 736 2 286 332 1 954 5 969 33 

Gemensam verk-

samhet 
8 332 10 084 179 9 905 21 822 45 

Flykting 354 644 425 219 656 33 

Summa 56 177 66 263 9 860 56 403 164 968 34 
       

Kommentar till resultatet 

Större delen av verksamhetsåret kvarstår, varpå det är svårt att dra 

säkra slutsatser av nuvarande resultat som visar att de flesta verksam-

hetsområden följer budget. Pandemin covid-19 har fortsatt påverkat 

verksamheten första kvartalet 2022 där staten har fortsatt kompensera 

verksamheternas sjuklönekostnader vilket lett till att flera verksam-

hetsområden visar något lägre personalkostnader än budgeterat. Kriget 

i Ukraina bidrar till en viss osäkerhet angående årets resultat utifrån 

hur flyktingsituationen utvecklas.   
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FKUN § 31 – forts. 

 

Prognos 

 
Tkr Redovisn Budget Prognos Avvikelse 

 2 022  2 022  2 022  
Intäkter 9 860 15 484 16 984 1 500 

Kostnader 66 263 180 452 187 952 -7 500 

Nettokostnader 56 403 164 968 170 968 -6 000 

 

Kommentar till prognosen 

Prognosen för 2022 visar på ett stort underskott och de kommande 

åren kommer innehålla stora utmaningar för att nå en budget i balans. 

Det besparingskrav på 5,1 mkr som lades i budgeten för gemensam 

verksamhet bedöms inte kunna nås i någon betydande omfattning då 

det saknas politiska beslut om större kostnadsminskande åtgärder. 

Gymnasiets budget är överlämnad till gymnasieförbundet att hantera 

under 2022 och prognosen är att budgeten hålls för Storuman kom-

muns del av budgetansvaret. Kostnader för administrativt stöd i barn-

omsorgsverksamheten ökar från och med halvårsskiftet. Kostnader för 

digitala verktyg (datorer) åk 4-5, kostnader för mensskydd och hän-

visningsskylt till Vallnässkolan bidrar till det prognosticerade under-

skottet där den stora delen utgörs av besparingskravet på 5,1 mkr. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-05-09. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att överlämna tertialrapporten och verksamhetsberättelsen för peri-

oden januari till april 2022 till kommunstyrelsen. 

----- 
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FKUN § 32  FKUN/2022:39 - 600 

 

Grundläggande granskning av fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämnden 2021 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska förvalta och genomföra 

verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och före-

skrifter. För att fullgöra uppdraget ska nämnden bygga upp system 

och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt 

säkerställ att rutinerna tillämpas på avsett sätt. 

 

Enligt kommunallagen och god revisionssed ska revisorerna årligen 

granska alla styrelser och nämnder. Syftet med granskningen är att ge 

kommunens revisorer ett underlag för uttalande i revisionsberättelse. 

 

Granskningen av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har genom-

förts av sakkunniga från PwC för revisionsåret 2021 och omfattar föl-

jande granskningsområden: 

 

• Styrning, kontroll och åtgärder. 

• Måluppfyllelse för verksamheten. 

• Måluppfyllelse för ekonomin. 

 

Förvaltningschef Mikael Rombe redogör för revisorernas granskning 

av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 33  FKUN/2022:41 - 600 

 

Kostnadsfria mensskydd till elever i grundskolan 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15, § 9 att bifalla motionen 

om kostnadsfria mensskydd till elever i grundskolan. 

 

Skolsköterskegruppen har utrett och beräknat kostnaderna för de typer 

av mensskydd som bör erbjudas och dialog förs med elevråden på 

skolorna hur tillgängligheten bäst kan ordnas. 

 

Kostnadsberäkningen utgår från att eleverna erbjuds kostnadsfria 

mensskydd hela året inklusive lovtider, kostnaden beräknas till totalt 

160 000 kronor – 190 000 kronor per år. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-27. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att eleverna i grundskolan erbjuds kostnadsfria mensskydd under hela 

året.  

 

att kostnaderna belastar konto 49018 - Gemensam verksamhet. 

 

Reservation 

Emilia Ronnhed (V) reserverar sig över beslutets andra att-sats med 

följande motivering: 

Tillgång till mensskydd anser vi vara en jämställdhet- och folkhälso-

fråga och bör således vara en kostnad för kommunstyrelsen. 

 

Protokollsanteckning 

Peter Åberg (S) och Fredrik Boström (S) vill anteckna följande till 

protokollet: 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15 

 

Att bifalla motionen med avgränsningen att kostnadsfria mensskydd 

erbjuds eleverna i grundskolan. 

 

Fritids-kultur och utbildningsnämnden hade i sitt remissyttrande före-

slagit att kostnaden för hanteringen av mensskydd skulle ligga på 

kommunstyrelseförvaltningen men kommunstyrelsens förslag och 

KF:s beslut innebär att kostnaden skall läggas på FKU-nämnden. 
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FKUN § 33 – forts. 

 

Vi socialdemokrater menar att det är olyckligt dels att det läggs mot-

ioner av politiska partier, i detta fall (V), utan hänsyn till hur de skall 

finansieras men även olyckligt att kommunfullmäktige fattar beslut 

som ökar kostnaderna för nämnden när nämnden tydligt aviserat att 

man räknar med ett kraftigt budgetunderskott. 

----- 
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FKUN § 34  FKUN/2022:23 - 604 

 

Ansökan om bidrag - Bris region Nord 
 

Bris region Nord ansöker om 15 000 kronor i bidrag för år 2022. 

 

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och erbjuder profession-

ellt 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 ut-

bildad 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 och att stötta alla barn som kontaktar dem, bland annat 

från Storumans kommun, under alla dygnets timmar. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 23. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att för verksamhetsåret 2022 bidra med 15 000 kronor till Bris region 

Nord. 

 

att kostnaden tas från budget på politiska verksamheten. 

----- 
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FKUN § 35  FKUN/2022:38 - 600 

 

Remiss - Inrättande av delegation för utbildning 
 

Regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten har översänt 

underlag med förslag att kommunen tar beslut om att inrätta en dele-

gation för utbildning inom överenskommelsen om samverkan för reg-

ional utveckling 2019–2022. Vidare föreslås att kommunen ska utse 

en ledamot i delegationen. 

 

Kommunstyrelsen önskar yttrande i ärendet från fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden senast den 19 maj.  

 

Förvaltningschefens utlåtande 

Regionfullmäktige beslutade den 22 februari att anta en ny förtroen-

depersonsorganisation där det inrättas 3 fullmäktigeberedningar som 

får uppdraget att jobba länsövergripande med följande frågor;  

 

• Beredning för kompetensförsörjning: Uppdrag att beskriva och  

föreslå långsiktiga åtgärder för kompetensförsörjningen, både för 

den egna organisationen som för länet.  

• Demokratiberedningen: Uppdrag att föra medborgardialog i årliga  

tematiska arbeten utifrån fullmäktigebeslut.  

• Beredning för samverkan och regional utveckling: Uppdrag att  

jobba länsövergripande med uppdraget att fånga upp relevanta 

primärkommunala perspektiv inom området för regional utveckl-

ing 

 

Till följd av regionfullmäktiges beslut att inrätta dessa beredningar av-

skaffade regionala utvecklingsnämnden den 27 februari de två 

nämndsberedningarna; beredningen för regional utveckling och be-

redningen för utbildning och kompetensförsörjning. Ledamöterna som 

var valda till dessa beredningar entledigades fr.o.m. 1 mars. Primär-

kommunala beredningen har sett över vilka verksamhetsdelegationer 

som ska finnas i samverkansorganisationen under primärkommunala 

beredningen. En delegation för utbildning föreslås inrättas så snabbt 

som möjligt under 2022 för att överta delar av uppdraget från bered-

ningen för utbildning och kompetensförsörjning. 

 

Politisk samverkan mellan Region Västerbotten och länets kommuner 

är fortsatt viktig, till exempel för utveckling av samarbetet mellan reg-

ionen och kommunerna i elevhälsoarbetet och för regionalt samarbete 

i planering och dimensionering av gymnasieskolan där ett förslag om  
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FKUN § 35 – forts. 

 

krav på fördjupat regionalt samarbete väntas komma till Sveriges 

riksdag under 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-27. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att en delegation för utbildning inom överenskommelsen om samver-

kan för regional utveckling 2019–2022 inrättas. 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande utses till le-

damot i delegationen för utbildning. 

----- 
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FKUN § 36  FKUN/2022:20 - 629 

 

Medborgarförslag - förbättring av Vallnässkolans skol-

gård 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att 

skolgården på Vallnässkolan förbättras för att eleverna ska kunna göra 

roliga aktiviteter under rasterna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15, § 15 att överlämna med-

borgarförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för hand-

läggning och beslut samt att beslutet därefter ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

 

Förvaltningschefens yttrande 2022-04-14 

Önskemål om förbättringar av skolgården har framförts till Fastighets 

AB Umluspen (FABU), som på kommunens uppdrag har budget och 

ansvar för underhåll och förbättringar i kommunens fastigheter, både 

byggnader och skolgårdar. Medborgarförslaget skickas också till rek-

tor för Vallnässkolan som har ansvar för dialog med elevrådet om för-

slag till förbättringar på skolgården. 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 24. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

 

Yrkanden 

Anders Persson (C) biträdd av Malin Svensson (C), Karin Holmner 

(M) och Per-Daniel Liljegren (KD) yrkar 

 

att uppdatera skolgårdsinventeringen från 2016  

 

att redovisning sker till nämndens sammanträde den 19 september 

2022. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och 

finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt ar-

betsutskottets förslag. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Perssons tilläggs-

yrkanden och finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden bifall-

ler tilläggsyrkandena. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

 

att uppdatera skolgårdsinventeringen från 2016  

 

att redovisning sker till nämndens sammanträde den 19 september 

2022. 

----- 
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FKUN § 37  FKUN/2022:21 - 629 

 

Medborgarförslag - "Satsa på barnen i skolan" 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in om att det ska satsas på barnen i 

skolan. Förslagsställaren föreslår sammanfattningsvis en förbättring 

av skolgårdens utrustning för att aktivera skolbarnen på rasterna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15, § 16 att överlämna med-

borgarförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för hand-

läggning och beslut samt att beslutet därefter ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

 

Förvaltningschefens yttrande 2022-04-14 

Önskemål har framförts om förbättringar av skolgården (gungor och 

fotbollsmål) till Fastighets AB Umluspen (FABU), som på kommu-

nens uppdrag har budget och ansvar för underhåll och förbättringar i 

kommunens fastigheter, både byggnader och skolgårdar. Medborgar-

förslaget skickas också till rektor för Vallnässkolan som har ansvar för 

dialog med elevrådet om förslag till förbättringar på skolgården.  

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

 

Yrkanden 

Anders Persson (C) biträdd av Malin Svensson (C), Karin Holmner 

(M) och Per-Daniel Liljegren (KD) yrkar 

 

att uppdatera skolgårdsinventeringen från 2016  

 

att redovisning sker till nämndens sammanträde den 19 september 

2022. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och 

finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt ar-

betsutskottets förslag. 
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FKUN § 37 – forts. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Perssons tilläggs-

yrkanden och finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden bifall-

ler tilläggsyrkandena. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

 

att uppdatera skolgårdsinventeringen från 2016  

 

att redovisning sker till nämndens sammanträde den 19 september 

2022. 

----- 
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FKUN § 38  FKUN/2022:22 - 629 

 

Medborgarförslag - "Fixa upp vår skolgård, tack!" 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren sammanfatt-

ningsvis föreslår att skolgården vid Vallnässkolan rustas upp för att 

aktivera skolbarnen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15, § 17 att överlämna med-

borgarförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för hand-

läggning och beslut samt att beslutet därefter återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

 

Förvaltningschefens yttrande 2022-04-14 

Önskemål har framförts om förbättringar av skolgården (gungor och 

förbättring av brännbollsplanen) till Fastighets AB Umluspen 

(FABU), som på kommunens uppdrag har budget och ansvar för un-

derhåll och förbättringar i kommunens fastigheter, både byggnader 

och skolgårdar. Medborgarförslaget skickas också till rektor för Vall-

nässkolan som har ansvar för dialog med elevrådet om förslag till för-

bättringar på skolgården. Rektor har också ansvar för att ansöka om 

budget för inköp av till exempel pingisbord. 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 26. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

 

Yrkanden 

Anders Persson (C) biträdd av Malin Svensson (C), Karin Holmner 

(M) och Per-Daniel Liljegren (KD) yrkar 

 

att uppdatera skolgårdsinventeringen från 2016  

 

att redovisning sker till nämndens sammanträde den 19 september 

2022. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och 

finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt ar-

betsutskottets förslag. 
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FKUN § 38 – forts. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Perssons tilläggs-

yrkanden och finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden bifall-

ler tilläggsyrkandena. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

 

att uppdatera skolgårdsinventeringen från 2016  

 

att redovisning sker till nämndens sammanträde den 19 september 

2022. 

----- 
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FKUN § 39  FKUN/2022:19 - 609 

 

Motion - samlokalisering av kommunala verksamheter i 

Aktiviteten 
 

Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) har 2020-09-29 lämnat 

in en motion om samlokalisering av kommunala verksamheter i Akti-

viteten.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att en utredning görs om att samlokalisera verksamheter i Aktiviteten 

 

att lämpliga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 

placeras i Aktiviteten 

 

att integrationsenheten placeras i Aktiviteten 

 

att arbetsmarknadsenheten utvecklar en social verksamhet för att nå 

en bredare målgrupp och placeras i Aktiviteten. 

 

att projekt SIKT 2.0 placeras och utvecklar verksamheten i Aktivite-

ten 

 

att möjligheten till öppenförskoleverksamhet i Aktiviteten utreds 

 

att pensionärsföreningarnas behov och möjligheter av Aktiviteten, ex-

empelvis volontärverksamhet, utreds 

 

att samverkan sker med Region Västerbotten med syfte att etablera 

både familjecentral och ungdomsmottagning i Aktiviteten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade, 2022-02-15, § 5, bland annat att den 

del av motionen som avser öppen förskoleverksamhet överlämnas till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut 

och därmed anses besvarad samt att återrapportering i ärendet görs till 

kommunstyrelsen vid sammanträde i december 2022. 

 

Förvaltningschefens utlåtande 2022-04-11 

Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet som 

riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola samt förälder, dag-

barnvårdare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande barn. 
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FKUN § 39 – forts. 

 

I förarbetena till lagtexten om förskoleverksamhet sägs att barn som 

inte har plats i förskola bör ha generell möjlighet att delta i öppen för-

skoleverksamhet. 

 

Den öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet 

samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Verksamhet-

en är i allmänhet avgiftsfri. 

 

Den öppna förskolan ska genomsyras av de värden som kommer till 

uttryck i läroplanens (Lpfö 98) värdegrund. Personalen har ett stort 

ansvar för att dessa värden görs tydliga och konkreta. 

 

Verksamheten i den öppna förskolan bygger på besökarnas aktiva 

medverkan. Barnen ska ha ansvar och inflytande i förhållande till sin 

ålder och mognad, de allra yngsta genom att de vuxna är talespersoner 

för dem. 

 

Samvaron mellan de vuxna besökarna och personalen ger upphov till 

många samtal och diskussioner, inte minst i etiska frågor.  

 

Att inrätta öppen förskola förlagd till Aktiviteten innebär att fritids-, 

kultur- och utbildningsnämnden startar en ny typ av förskoleverksam-

het som då ska komplettera den övriga förskoleverksamheten. I kom-

munen finns ytterst få (enstaka) barn som inte redan finns med i den 

befintliga verksamheten varför förvaltningen bedömer att behovet är 

för litet för att inrätta en öppen förskola. 

 

De formella kraven på öppen förskoleverksamhet är beskrivna i Läro-

plan för förskolan och i Skolverkets allmänna råd. För att verksam-

heten ska bli av god kvalitet krävs erfaren personal inte minst då inter-

aktionen med föräldrarna blir riklig. Förvaltningen har redan idag be-

tydande svårigheter till kompetensförsörjning i förskolan och inrättan-

det av öppen förskola skulle ytterligare försvåra detta. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har inte en budget i balans 

och inrättandet av öppen förskola blir svårt att finansiera då annat 

skulle behöva nedprioriteras. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-11. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 27. 
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FKUN § 39 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att den del av motionen som avser öppen förskoleverksamhet avslås. 

 

Yrkanden 

Per-Daniel Liljegren (KD) yrkar 

 

att önskemål om öppen förskola inventeras inför hösten 2022 och 

möjligheten att organisera en sådan verksamhet utreds vid behov. 

 

Emilia Ronnhed (V) yrkar 

 

att ärendet återremitteras. 

 

Peter Åberg (S) yrkar  

att arbetsutskottets förslag bifalls. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och 

Emilia Ronnheds återremissyrkande och finner att fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

• Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 

• Nej-röst för bifall till Emilia Ronnheds återremissyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster och 2 nej-röster beslutar fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden att bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstningsresulta-

tet framgår av omröstningslista (sid.2). 

 

Propositionsordning – forts. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Per-Daniel Liljegrens till-

läggsyrkande och finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

beslutar att bifalla detta.   

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att önskemål om öppen förskola inventeras inför hösten 2022 och 

möjligheten att organisera en sådan verksamhet utreds vid behov. 
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FKUN § 39 – forts.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att den del av motionen som avser öppen förskoleverksamhet avslås. 

 

Reservation 

Emilia Ronnhed (V) reserverar sig över beslutet till förmån för eget 

återremissyrkande. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (36)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 40  FKUN/2022:36 - 610 

 

Uppföljning resursfördelning barnomsorg 
 

Huvudmannen har ett resursfördelningssystem för barnomsorg (för-

skola och fritidshem). Resursfördelningssystemet baseras på antal 

barn med en viktning för barnets ålder. I barnomsorgen förändras för-

utsättningarna 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 respek-

tive maj. I uppföljningen redovisas även skillnaden mellan den tid 

som vårdnadshavarna anmäler och den faktiska tid som barnen är på 

plats i verksamheten. Resursfördelningen baseras på den anmälda ti-

den. I tabellen nedan är utfallet av uppföljningen vecka 11-14 2022 

sammanställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljningen visar att resursbehovet i antal tjänster sammantaget har 

minskat något jämfört med den resurs som tilldelats. Avvikelsen på 

östra rektorsområdet härrör bland annat till den nya förskoleavdel-

ningen på förskolan Regnbågen där budget var beräknat på 4,0 förs-

kollärare och just nu är det ca 2 tjänster mer än det beräknande resurs-

behovet. Övriga enheter i östra har också något för stor tilldelning uti-

från behovet, men det går ännu inte att vara säker på att denna bild 

kvarstår, pandemieffekten kan fortfarande bidra till att barnen har 

mindre tid i våra verksamheter än vad det är planerat för. Avvikelsen i 

västra området är mindre men särskilt kan märkas fritidshemmet vid 

Skytteanska skolan som har ca 0,4 tjänster mindre än det beräknade 

behovet. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-12. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 28. 

 

  
Antal 
barn 

Faktisk 
tid (h) 

Anmäld 
tid (h) Resursbehov 

Tilldelad 
resurs 

Diff be-
hov/ 

        
(antal tjäns-
ter) 

(antal 
tjänster) tilldelning 

Summa 
Östra 341 6012 8722 59,0 64,0 3,9 

Summa 
Västra 96 1505 2182 14,7 13,4 -1,3 

Summa 
Total 438 7517 10904 73,7 77,1 2,6 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 26 (36)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 41  FKUN/2021:86 - 719 

 

Barnomsorgslokaler i Storumans kommun 
 

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

att uppdra till förvaltningschef att utreda barnomsorgslokaler på lång 

sikt i Storumans kommun. 

 

Förvaltningschefens utlåtande 2022-04-25 

Antalet barn som står i kö för inskrivning i förskolan i Storu-

man/Stensele har ökat under 2020 och 2021. För att klara lagkravet 

om förskoleplats inom 3 månader från ansökan har Regnbågens för-

skola utökats med en ny avdelning, Frost, som tagits i bruk i januari 

2022.  

 

Den nya avdelningen har skapat bättre möjligheter till syskonplats vid 

samma förskoleenhet när nästa syskon anmäls till köplats och det 

finns några få lediga förskoleplatser som en viktig buffert för till ex-

empel inflyttande familjers behov. Antalet barn som beräknas behöva 

förskoleplats förväntas vara stabilt på nuvarande nivå de kommande 

åren. Det långsiktiga behovet är svårare att prognosticera. 

Förskoleavdelningen Frost, som är en hyresmodul, kan inte ses som en 

långsiktig lösning på det långsiktiga behovet av förskoleplatser i Sto-

rumans tätort. 

 

Förskolan Villa Villekulla har utretts för ombyggnation till två försko-

leavdelningar där det tidigare har presenterats ett ritningsunderlag och 

nu har också en investeringskalkyl tagits fram Fastighets AB Umlus-

pen. Den ekonomiska kalkylen är preliminär och har på grund av nu-

varande och förväntad kostnadsökning inom byggsektorn en större 

summa än vanligt för oförutsedda kostnader. 

 

Nuvarande hyreskostnad för modulen Frost och Villa Villekulla upp-

går till ca 400 000 kr/år. Hyreskostnaden efter ombyggnation beräknas 

med utgångspunkt i investeringskalkylen till ca 720 000 kr/år. I denna 

summa gäller förutsättningarna att modulen avvecklas och att fritids-, 

kultur- och utbildningsnämnden tecknar hyreskontrakt på 20 år. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 29. 

 

Arbetsutskottet föreslår 
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FKUN § 41 – forts. 

 

att gå vidare med projekteringen av ombyggnation av förskolan Villa 

Villekulla (Orren 21). 

 

Yrkande 

Emilia Ronnhed (V) yrkar 

 

att även utemiljön inarbetas i projekteringen. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Emilia Ronnheds tilläggsyrkande 

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

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att gå vidare med projekteringen av ombyggnation av förskolan Villa 

Villekulla (Orren 21). 

 

att även utemiljön inarbetas i projekteringen. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 28 (36)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 42  FKUN/2022:9 - 611 

 

Uppföljning av skolpliktsbevakning hösten 2021 
 

Vid redovisningen av skolpliktsbevakningen för ht-21 kunde man se 

ökning av andelen elever som har en hög skolfrånvaro. En utredning 

av det uppkomna läget har gjorts och redovisas nedan. 

 

Rutiner och uppföljning av skolfrånvaro 

Definitionen av ”problematisk” skolfrånvaro har inga angivna pro-

centsatser eller andra statistiska mått, utan det är rektor som avgör när 

en utredning av en elevs frånvaro (giltig och/eller ogiltig) ska göras. 

Det är viktigt att utreda varför eleven är frånvarande så att hen kan få 

det stöd som behövs för att uppnå målen med utbildningen. I Storu-

mans kommun finns noggrant angivna rutiner för detta. Utredning 

görs i alla fall utom då det anses uppenbart onödigt. I utredningen görs 

en pedagogisk och en psykosocial kartläggning. Efter att kartlägg-

ningarna är gjorda utarbetas en handlingsplan. Handlingsplanen åter-

speglas i statistiken som återrapporteras till nämnden, oavsett grad av 

skolfrånvaro i procent.  

 

Utredningen visar att samtliga elever, som har en sammanhängande 

eller upprepad ströfrånvaro, har utretts enligt de rutiner och den lag-

stiftning som finns. Orsakerna varierar, det förekommer både fysisk 

ohälsa och psykisk ohälsa som bakgrundsfaktorer till frånvaron. I nå-

got fall är en problematisk familjesituation och en nyligen gjord famil-

jehemsplacering orsaken. 

 

Åtgärderna som vidtagits på skolorna är bland annat:  

kontakt med vårdnadshavare, åtgärdsprogram, anpassade studie-

gångar, placering i särskild undervisningsgrupp, kontakt med barn- 

och ungdomspsykiatrin, kontakt med habiliteringen, insatser via soci-

altjänsten, orosanmälningar, insatser via familjestöd, kontakt med 

primärvård, kontakt med specialistsjukvård med mera 

 

Samtliga handlingsplaner, för att komma till rätta med elevernas skol-

frånvaro, har kontinuerliga uppföljningar och revideras utifrån nya nu-

lägesanalyser.  

 

Reflektioner från skolorna 

Oavsett alla statistiska jämförelser man kan (eller inte kan) göra så är 

det viktigt att verksamheterna får ge sin bild av det uppkomna läget. I 

intervjuer med rektorer ses en stor frustration över stödet från framför 

allt barn- och ungdomspsykiatrin. Oftast är de fall som skolorna inte  
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FKUN § 42 – forts. 

 

kan ”lösa” själva kopplade till ex. psykisk ohälsa och med mycket 

långa köer till utredningar så får inte alltid skolorna det stöd som både 

de och eleven med familj behöver. Regionens satsning på ”En väg in” 

har inte heller gett önskat resultat. Många gånger bollas både skolor 

och familjerna mellan primärvård och specialistsjukvården och värde-

full tid går åt i stället för att i ett tidigt skede stävja en begynnande 

problematisk skolfrånvaro. Regionen har själv startat ett ”10-

punktsprogram för barn och ungdomars psykiska hälsa” och har 

bland annat genomfört dialogmöten med kommunernas representan-

ter. 

 

Sammanfattning 

I det ovanstående kan man ta till sig olika bitar. Vi kan se över hur vi 

gör vår rapportering av skolfrånvaro i Storumans kommun för att om 

möjligt jämföra oss med den nationella statistik som levereras. Dock 

löser detta inte grundproblemet. Vi har en mycket god uppföljning av 

frånvaro och rutiner som ska säkerställa att ingen elev ”faller mellan 

stolarna” men det är i nästa steg, stödet för att hantera de uppkomna 

fallen som kan behöva spetsas till.  

 

Det är svårt för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden som enskild 

nämnd i detta sammanhang att göra skillnad på skolorna i Storuman 

med de verktyg som nämnden kan erbjuda, utan påtryckningar och 

kommunikation måste primärt ske på ett regionalt plan. Skolorna i 

Storuman har god tillgång på lärare, speciallärare/specialpedagoger, 

kuratorer och tillräcklig tillgång till skolpsykolog, men det är det spe-

cialistmedicinska stödet som efterfrågas, ett ansvar som faller utanför 

skolans egentliga ansvar men som än dock måste hanteras av skolorna 

då problematisk skolfrånvaro uppstår. Möjligen kan tillgången till 

kommunens skolpsykolog än en gång förtydligas mot skolorna, så att 

man i ett tidigt skede angriper den problematiska skolfrånvaron med 

den specialistkunskap som skolpsykologen besitter.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 30. 

Arbetsutskottet föreslår 

att redovisningen godkänns. 
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FKUN § 42 – forts. 

Yrkande 

Emilia Ronnhed (V) yrkar 

att uppdra åt förvaltningschef att komplettera befintligt utlåtande med 

ytterligare förslag på åtgärder att vidta. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Emilia Ronnheds tilläggsyrkande 

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

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att uppdra åt förvaltningschef att komplettera befintligt utlåtande med 

ytterligare förslag på åtgärder att vidta. 

----- 
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FKUN § 43  FKUN/2022:37 - 610 

 

Resursfördelning/tjänsteunderlag grundskola och  

barnomsorg 
 

Tjänsteunderlag grundskola 

Resursfördelningen för grundskolan utgår från budget, där skolornas 

resurser samt konto 4425 – Stödresurser utgör grunden. Fördelningen 

utgörs av tre ”ben”: 

 

• Basresurser 

Utgår från den lagstadgade garanterade undervisningstiden och den 

antagna timplanen 

 

• Förstärkningsresurser 

Utgår från elevernas måluppfyllelse åk 1-5 samt betyg åk 6-9 där re-

sultaten i engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk 

avgör tilldelningen av förstärkningsresurs. De yngsta barnens resultat 

viktas med en högre faktor.  

 

• Stödinsatser 

Den största delen av konto 4425 som fördelas på grundskolorna uti-

från elevantal och särskilda behov.  

 

Arbetet med resurstilldelningen för läsåret 2022/2023 påbörjades i ja-

nuari på förvaltningsnivå då även tjänstgöringsönskemål från persona-

len inhämtades via en digital enkät. En preliminär resurstilldelning har 

meddelats rektorerna under mars månad. Arbetet med den slutliga för-

delningen pågår. I budget 2022 är det lagt ut 45,81 lärartjänster 

(undervisningspersonal). Av konto 4425 är det planerat för att an-

vända 13,71 tjänster till grundskolans stödinsatser. 

 

Förslaget är i nuläget enligt följande fördelning: 

Skola ÅK Elevantal Basresurser  Förstärkningsresurs  
 Stödinsat-

ser  

Gunnarns skola F-6 35 2,39 1,80 0,90 

Stensele skola F-3 32 2,48 0,81 0,80 

Parkskolan F-3 103 5,80 2,30 2,24 

Vallnässkolan 4-9 273 8,95 6,51 6,46 

Slussfors skola F-6 19 2,25 0,00 0,00 

Skytteanska skolan  F-9 137 9,83 2,69 3,29 

Totalt   31,70 14,11 13,71 

 Budget      45,81 17,43 

     stödinsatser FSK -3,50 
    extra stödinsatser VT-21 -0,23 
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FKUN § 43 – forts. 

 

I ovanstående resurstilldelning ingår inte centrala resurser som lärare i 

moderna språk, hem- och konsumentkunskap, slöjd och modersmål - 

med undantag för Skytteanska skolan där vissa resurser inräknas i sko-

lans basresurs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammantaget är det alltid ett komplext arbete att färdigställa resp. 

skolas resurstilldelning. Faktorer som är unika uppstår inte sällan och 

resursfördelningsmodellen är just en modell, som inte kan ta hänsyn 

till alla faktorer. En tjänstefördelning och tilldelad resurs utifrån tim-

planen tar heller ingen hänsyn till antalet anställda på enhet som har 

heltidsanställningar men ex. har undervisning i timplanens ämnen på 

ex, 93% - dessa tjänster måste då ändå fyllas till 100%. Posten fjärr-

handledare är också utanför denna resursfördelning, och baseras på 

antalet grupper som enligt lag behöver en handledare tillgänglig. Då 

språkvalet för blivande åk 6 ännu inte är helt sammanställt så kommer 

skolornas resurser att kompletteras med detta, sannolikt kan dessa fi-

nansieras med något statsbidrag. Vissa andra tjänster finansieras också 

delvis av statsbidrag, ex. IT-pedagog och AIL-anställda. 

 

Det finns fog för att se över resursfördelningssystemet till kommande 

resursfördelning. Modellen tar ex. inte hänsyn till ”icke-ämnet” 

svensk/engelska som språkval, ett ämne som i nuläget kan väljas av de 

elever som inte vill läsa ex. ett modernt språk (åk 6-9). Inte heller tar 

modellen hänsyn till det ökade behovet av fjärrhandledare då mycket 

av språkundervisningen bedrivs via fjärr. Det senare är kanske något 

som man i stället bör tas höjd för i budgetarbetet, det är inte självklart 

att finansiering via statsbidrag alltid kommer att vara möjlig.  

 

Resursuppföljning barnomsorg (förskola och fritidshemmen) 

Resursfördelningen utgår från den anmälda tiden i Schoolsoft där 

yngre barn genererar mer resurstilldelning än äldre. Avvikelser mellan 

anmäld tid och faktisk tid är i snitt 25–35 %, där den faktiska tiden är 

lägre än den anmälda. Avstämning sker två gånger per år. Skillnader  

Skytteanska F-9  

 Basresurs/basgrupp   

Åk 1  0,88   

Åk 2 1,03   

Åk 3 1,10  inkl. slöjd 

Åk 4 1,18  inkl. slöjd 

Åk 5 1,19  inkl. slöjd 

Åk 6 1,28  inkl. HKK, slöjd och M2 1 gr. Tyska 

Åk 7 1,15  inkl. slöjd 

Åk 8 1,18  inkl. slöjd och HKK 

Åk 9 1,30  inkl. slöjd, HKK och M2 1 gr. Tyska 
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FKUN § 43 – forts. 

 

mellan resursbehov och verkligt utfall kan föranleda förändringar i re-

surstilldelning. Ev. behov som uppstår mellan avstämningar kommu-

niceras mellan rektor och förvaltningschef och ev. förändring i resurs-

tilldelning beslutas där.  

 

Avstämningen vt-22 avser v. 11–14 och ger följande: 

 

 

 

 

 

 

Avvikelsen på östra rektorsområdet härrör bland annat till den nya 

förskoleavdelningen på förskolan Regnbågen där budget var beräknat 

på 4,0 förskollärare och just nu är det ca 2 tjänster mer än det beräk-

nande resursbehovet. Övriga enheter i östra har också något för stor 

tilldelning utifrån behovet, men det går ännu inte att vara säker på att 

denna bild kvarstår, pandemieffekten kan fortfarande bidra till att bar-

nen har mindre tid i våra verksamheter än vad det är planerat för. För-

skolan Blåklockan med fritidshemmet Lodjuret (Gunnarn) har avvi-

kelsen +0,91 tjänster mer än vad resursbehovsberäkningarna ger. 

 

Avvikelsen i västra området är mindre men särskilt kan märkas fri-

tidshemmet vid Skytteanska skolan som har ca 0,4 tjänster mindre än 

det beräknade behovet.  

Noterbart är också att det som inte syns i denna resursbehovskartlägg-

ning är de resurser som flertalet förskolor inhämtar från konto 4425 – 

Stödinsatser.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2022-04-12. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 31. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 

 Antal  Faktisk tid   Anmäld tid   Viktning anmäld tid  Resurs-behov Verkligt utfall Avvikelse 

Summa Östra  341      6 012,41          8 722,05      9 440,58  59,00 64 3,89 

Summa Västra 96      1 504,60          2 182,40      2 351,73  14,70 13,4 -1,30 

Summa Total  437      7 517,01        10 904,45    11 792,31  73,70 77,1 2,59 
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FKUN § 44  FKUN/2022:26 - 805 

 

Kommunala bidrag till studieförbunden 
 

Storumans kommun har avsatt 291 000 kr per år till nio studieförbund, 

varav fyra studieförbund har lokalkontor i Storuman och Tärnaby. Det 

finns ett dokument skrivet 2005 angående allmänna bestämmelser för 

vad som gäller för bidraget till studieförbunden, till exempel att bidrag 

utgår endast till verksamhet i Storumans kommun.  

 

Nuvarande fördelning är: 

 

• Grundbidrag 70% 

• Studiecirklar 15% 

• Kulturprogram 10% 

• Kulturbidrag 5% 

 

I en skrivelse från studieförbunden.se uppmanar de kommuner och 

regioner att fördela bidraget i linje med Folkbildningsrådets gällande 

fördelningsmodell och villkor. 

 

Statsbidraget fördelas enligt följande: 

 

• Organisationsbidrag/grundbidrag 10% 

• Tillgänglighetsbidrag 8% 

• Verksamhetsbidrag/studiecirkel 62% 

• Verksamhetsbidrag/annan folkbildningsverksamhet 5% 

• Verksamhetsbidrag/kulturprogram 15 % 

 

Andra kommuner har samma krav som Storumans kommun att studie-

förbunden ska ha verksamhet i den kommun som bidraget utgår ifrån. 

De andra kommunerna tycker också att det ska ändras på fördelningen 

för studieförbunden till samma fördelning som statsbidraget. En del 

kommuner har tagit bort bidraget helt vid besparing. 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef för fritid och kultur Catarina Samuelssons tjänsteutlåtande 

2022-03-04. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 32. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förslaget går ut på remiss till de berörda studieförbunden. 

----- 
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FKUN § 45  FKUN/2022:31 - 805 

 

Fritids- och kulturstipendiater 2022 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden delar årligen ut stipendier till 

kommunmedborgare/föreningar som berikat kommunen med insatser 

inom fritids- och kulturområdet. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2013-08-26, § 63 

att anta följande riktlinjer för utdelning av stipendium: 

 

• ett fritids- och ett kulturstipendium delas ut, vilket blir totalt två  

stipendier i hela kommunen. Detta under förutsättning att förslag  

på lämplig kandidat finns. 

• stipendiat ska vara skriven i Storumans kommun. 

• stipendiat ska inte ha fått Storumans fritids- och kulturstipendium  

tidigare. 

 

Stipendierna delas vanligtvis ut under Storumandagarna under juli 

månad.  

 

Stipendierna har utlysts med annonsering i Bladet vecka 10 samt på 

kommunens hem- och Facebooksida. Senast den 1 april skulle förslag 

på stipendiater inkommit. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2022-04-25, § 33 att överlämna nominering-

arna för beslut i nämnden. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-25, § 33. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse Kaarina Åström till fritidsstipendiat. 

 

att utse Sigrid Stångberg till kulturstipendiat. 

----- 
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FKUN § 46   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2022:34 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-04, Samråd av förslag 

till detaljplan för nya bostäder på del av Vallnäs 1:3 med flera ”Solsi-

dan” i Storuman, Storumans kommun, Västerbottens län. 

 

FKUN/2021:79 

Trafikverket, beslut 2022-04-19 efter ansökan om vägvisning till 

Vallnässkolan utmed väg E12, Storumans kommun. 

 

FKUN/2022:153 (handlingsnummer) 

Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2022-04-12, § 56 – Översyn av 

förvaltningsorganisation. 

 

FKUN/2022:33 

Skolinspektionen, beslut 2022-04-25 efter regelbunden kvalitets-

granskning vid Gunnarns skola i Storumans kommun. 

 

FKUN/2022:30 

Skolinspektionen, beslut 2022-04-25 efter kvalitetsgranskning av läs-

främjande arbete i grundskolan – med särskilt fokus på undervisning-

en i svenska i årskurs 4-6 vid Skytteanska skolan i Storumans kom-

mun. 

----- 


