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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2021-11-15  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman, kl. 10.00 – 12.30 

 Ajournering för paus kl.11.20 – 11.30 

 

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 Birke Weidringer Fahlqvist rektor Skytteanska skolan § 60   

 Mikael Rombe   förvaltningschef 

 Sandra Lundsten  nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Marie Berglund   

Justeringens 

plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-11-17  

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 60 - 74  

  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 2021-11-15   

   

Datum för anslags uppsättande 2021-11-17 Datum för anslags nedtagande 2021-12-09 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten  
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FKUN § 60   

 

Information 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om: 

 

• arbetet med att ansöka om skylt för vägvisning från väg E12 till  

Vallnässkolan enligt beslut från fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens sammanträde 2021-09-20, § 55. 

• det fortlöpande ärendet om sanktionsavgift för utebliven kontroll- 

besiktning av teknisk anordning – Luspengymnasiet. 

• beslut från Justitieombudsmannen 2021-09-14 om handläggningen  

av ett ärende om bidrag till körkort. 

• inkomna skrivelser med klagomål om undervisning i nordsamiska. 

• Arbetsmiljöverkets inspektion av kommunens årliga uppföljning  

av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Skytteanska skolans rektor, Birke Weidringer Fahlqvist redovisar hur 

arbetet bedrivs för att motverka kränkande behandling av barn och 

elever samt hur Skolinspektionens senaste enkät från 2021 beaktas i 

det arbetet enligt beslut från fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

sammanträde 2021-09-20, § 51. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 61  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 kränknings-

anmälningar för perioden 2021-07-01 till 2021-10-18. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-10-19. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-01, § 47. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 62  FKUN/2021:23 - 600 

 

Budgetuppföljning januari - oktober 2021 
 

Budgetuppföljning för fritids-, kultur-, och utbildningsnämnden  

har upprättats för perioden januari – oktober 2021. Uppföljningen  

innehåller förbrukning till och med 31 oktober jämfört med budget. 

Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter har gjorts för  

perioden. 

 

Prognosen för hur året kan sluta ser ut att ha förbättrats i jämförelse 

med delårsrapporten per sista augusti. Prognosen visar på ett under-

skott med ca 2,6 mkr. Störst förändring, mot för prognosen som gjor-

des i augusti, finns på grundskolan och gymnasieskolan med ökning 

respektive minskning av personal. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2021-11-10. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 63  FKUN/2021:11 - 060 

 

Projektuppföljning 
 

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

merparten av bidragen rekvireras hos Skolverket. Under året har det 

rekvirerats pengar för fyra nya statsbidrag samt de befintliga projekt 

som fortgår sedan tidigare år. 

 

Inom grundskolan har det betalats ut 401 000 kronor för läxhjälp till 

elever inom grundskolan samt 228 793 kronor för lärarassistenter. 

 

Inom förskolan har det rekvirerats 28 616 kronor som ska kompensera 

en del av de kostnader som uppstår då kommunen erbjuder barnom-

sorg på obekväm arbetstid.  

 

Hos Storumans kommunföretag har Luspengymnasiet rekvirerat 

318 000 kronor som ska gå till arbetet med att utveckla samverkan  

mellan skola och arbetsliv genom att erbjuda fler elever lärlingsplatser. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2021-10-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-01, § 48. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (21)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2021-11-15  

 

__________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

FKUN § 64  FKUN/2021:26 - 610 

 

Uppföljning resursfördelning inom barnomsorgen vecka 

40 – 43 
 

Storumans kommun har ett resursfördelningssystem för barnomsorg 

(förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem). Resursfördelnings-

systemet baseras på antal barn med en viktning för barnets ålder.  

Förutsättningarna inom barnomsorgen förändras under verksamhets-

året, nya barn anmäls, barn flyttar osv.  

 

Enligt nämndens uppföljningsplan ska resursfördelningen följas upp 

två gånger per år, i oktober respektive maj. I uppföljningen redovisas 

även skillnaden mellan den tid som vårdnadshavarna anmäler och den 

faktiska tid som barnen är på plats i verksamheten. Resursfördelning-

en baseras på den anmälda tiden. 

 

I tabellen nedan är utfallet av uppföljningen vecka 40-43 2021 samman-

ställda. 

 Antal 

barn 
Faktisk tid 

Anmäld 

tid 

Viktning 

anmäld 

tid 

Resurs-

behov 

Verkligt 

utfall 
Avvikelse  

Summa 

Östra 
339 5 675,28 8 817,06 9 242,21 57,76 60 0,45 

exkl. 

avvikelse 

Dagbarn-

vårdare 

Summa 

Västra 
96 1 397,83 1 873,75 1 924,14 12,03 16,7 4,62 

exkl. 

avvikelse 

Slussfors 

& Naestie 

Summa 

Total 
435 7 073,10 

10 

690,81 
11 166,36 69,79 76,4 5,07  

 

Uppföljningen visar att östra området i stort ligger i balans mellan 

verkligt utfall och det beräknade resursbehovet, men det skiljer sig 

mellan enheterna i området. I västra området finns en stor diskrepans 

mellan det beräknade resursbehovet och det verkliga utfallet. Uppfölj-

ning med berörda rektorer är påbörjad. Faktorer som beaktas i upp-

följningen är bland annat kommande planerade placeringar och barn i 

behov av särskilt stöd. 

 

Beredande organs förslag 

Utbildningsstrateg Malin Lindbergs tjänsteutlåtande 2021-11-04. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
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FKUN § 64 – forts. 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 65  FKUN/2021:92 - 608 

 

Ramtider för läsåret 2022/2023 
 

Region Västerbotten har lämnat förslag på ramtider för läsåret 

2022/2023. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-01, § 49. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande ramtider för läsåret 2022/2023:  

 

Höstterminens början vecka 34 22-26 augusti 

Höstlov  vecka 44 31 oktober – 4 november 

Jullov  vecka 51-1 23 december – 6 januari 

Sportlov  vecka 10 6-10 mars 

Påsklov  vecka 15 11-14 april 

Vårterminens slut vecka 24 12-16 juni 

----- 
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FKUN § 66  FKUN/2021:73 - 600 

 

Redovisning av enheternas systematiska kvalitetsarbete 

2020/2021 
 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän 

och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksam-

heten, analysera 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. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av enheternas 

kvalitetsrapporter för läsåret 2020/2021. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-01, § 50. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att särskilt beakta att samtliga enheter lämnar in kvalitetsrapport en-

ligt fastställd tidsram.  

----- 
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FKUN § 67  FKUN/2021:72 - 610 

 

Simundervisning i förhållande till garanterad undervis-

ningstid 
 

Varje elev ska ha garanterats 6890 h undervisningstid innan de lämnar 

årskurs 9. Tiden fördelas mellan olika ämnen och stadier i den nation-

ellt beslutade timplanen. Fördelningen per årskurs och ämnen finns i 

den lokalt beslutade timplanen.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-09-20, § 53 

att särskilt beakta simundervisningens påverkan på den totala garante-

rade undervisningstiden i den västra kommundelen. Vidare beslutades 

att uppdra förvaltningschef att ge förslag på hur eleverna i västra 

kommundelen ska få sin garanterade undervisningstid samt att redo-

visning sker till nämndens sammanträde den 15 november 2021. 

 

I förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-01 står bland annat att 

läsa följande: 

 

Rektor har beslutat om att simundervisning läsåret 2021–2022 ska  

genomföras enligt följande: 

 

Årskurs 1–2 

Ingen simning genomförs till dess att ett lokalt alternativ i Tärnaby 

finns att tillgå. Ingen påverkan av garanterad undervisningstid. 

 

Årskurs 3–6 

Simundervisning genomförs vid tre tillfällen under läsåret. Den 

undervisningstid som faller bort kompenseras genom att öka under-

visningstiden under läsåret. Läsåret 21/22 har undervisningstiden  

per vecka utökats med bland annat 20–25 minuter i olika ämnen  

som totalt sett täcker den tid som faller bort p.g.a. simresorna.  

 

Årskurs 7–9 

Ingen simundervisning genomförs för hel klass, endast för enskild 

elev som ej ännu nått målen i årskurs 9 för simkunnighet. 

Undervisande lärare har genomfört bedömning av måluppfyllelse för 

aktuella elevgrupper i årskurserna 7-9. Alla elever, med ett undantag, 

har bedömts nå målen vilket innebär att under läsåret 21/22 kommer 

inga elever i årskurs 9 att behöva delta i simundervisning (med ett un-

dantag). Dock finns det utrymme att vid behov genomföra simresor  
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FKUN § 67 – forts. 

 

till Storuman utan påverkan av den garanterade undervisningstiden då 

man i schemaläggningen har tagit höjd för detta och redan utökat 

undervisningstiden i det ordinarie schemat. 

 

För övriga årskurser ökas den genomsnittliga undervisningstiden med 

20 – 25 minuter per vecka för att säkra elevernas garanterade under-

visningstid.  

 

Kommande läsår, för de årkurser som berörs, kommer den genom-

snittliga veckotiden fortsatt vara ökad i samma omfattning. Ovanstå-

ende åtgärder bedöms vara tillräckliga för att uppfylla kravet på garan-

terad undervisningstid. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-01, § 51. 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-11-01. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 68  FKUN/2021:98 - 612 

 

Södra Lapplands gymnasieförbund 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15, § 77 att inrätta ett kom-

munalförbund inom gymnasieskola med start 1 januari 2022 med 

medlemmarna Vilhelmina kommun och Storumans kommun samt att 

tillsätta en interimistisk styrelse för förbundet under perioden 2021-

09-01 till 2021-12-31 med samma sammansättning som den styrelse 

som beslutas för förbundet. Vidare beslutade kommunfullmäktige att 

utse fyra ledamöter och fyra ersättare i den interimistiska styrelsen. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av den interim-

istiska styrelsens protokoll från sammanträdet den 15 september 

kl.09.00-12.00. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-01, § 52. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 69  FKUN/2021:2 - 600 

 

Internremiss - Motion om kostnadsfri utdelning av mens-

skydd till elever upp till 22 år 
 

Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) har 2020-12-02 lämnat 

in rubricerad motion där de sammanfattningsvis skriver följande: 

 

Menstruation har länge varit ett närmast tabubelagt ämne trots att det 

berör alla kvinnor varje månad under en stor del av deras liv. Mens och 

mensskydd är inte heller något givet tema på den politiska arenan och 

en biologiskt orättvis könsfråga. Problemen kan vara extra laddade för 

de unga och borde dessutom inte vara en klassfråga. Ofta har den unga 

kvinnan det svårt ekonomiskt och kanske inte kan byta skydd tillräck-

ligt ofta så att det kan innebära en hälsorisk. Vänsterpartiet föreslår där-

för att en verksamhet startas för att erbjuda unga kvinnliga elever att via 

besök hos skolsköterska eller kurator får kostnadsfri utdelning av mens-

skydd. Åldersgränsen föreslås då sträcka sig till och med 22 års ålder. 

Detta kan ses som en satsning på ungas psykiska och fysiska hälsa. De 

unga kvinnornas kontinuerliga kontakt med sin skolsjuksköterska eller 

kurator kan förväntas skapa förtroendefulla relationer som underlättar 

för de unga att söka stöd och råd också om andra frågor.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunen startar en verksamhet som erbjuder elever upp till 22 år 

att via besök hos skolsköterska eller kurator få kostnadsfri utdelning 

av mensskydd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 140 att överlämna  

motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter  

internremitterats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för  

yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2021-05-10 

Motionen belyser en relevant jämställdhetsfråga som återkommande 

aktualiserats i många kommuner och andra politiska instanser via till 

exempel motioner och medborgarförslag.  Försvarsmakten har infört 

kostnadsfria mensskydd för alla värnpliktiga. Flera länder, till exem-

pel Skottland och Nya Zeeland, har genomfört detta på nationell nivå.  
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FKUN § 69 – forts. 

 

Kostnaden för mensskydd beräknas per person variera mellan ca  

500–1 500 kronor per år så det råder en betydande ekonomisk  

ojämställdhet i denna fråga. 

 

Storumans kommun tillhandahåller idag mensskydd tillgängliga på 

samtliga skolor och utdelas gratis av skolsköterska eller annan skol-

personal vid behov som uppstår under skoltid. I den aktuella motionen 

yrkas att elever upp till 22 års ålder via besök hos skolsjuksköterska 

eller kurator få kostnadsfri utdelning av mensskydd. 

 

Den föreslagna lösningen i den aktuella motionen är problematisk av 

flera skäl. Tillgången på skolsköterskor och kuratorer är för begränsad 

på kommunens skolenheter för att kunna leverera den förslagna funkt-

ionen på ett tillräckligt bra och jämlikt sätt och det kan också vara 

problematiskt med hänsyn till den enskildes behov av integritet.  

 

Det finns olika sätt att organisera ett genomförande av kostnadsfria 

mensskydd i praktiken.  

 

I Österåkers kommun, som har haft kostnadsfria mensskydd sedan år 

2018, har kommunen löst den kostnadsfria utdelningen av mensskydd 

i samarbete med Regionens Ungdomsmottagning som hanterar utdel-

ningen. 

 

I Smedjebackens kommun har man nyligen fattat beslut att erbjuda 

kostnadsfria mensskydd. För att kunna erbjuda mensskydd kommer 

varje kommunal toalett (450 toaletter) i Smedjebackens kommun att 

utrustas med automatisk anordning där tre olika typer av mensskydd 

kommer finnas till förfogande. Personalen som ansvarar för lokalvår-

den kommer att hantera dessa automater/hygienartiklar. 

 

Då frågan om kostnadsfria mensskydd inte kan anses ligga inom sko-

lans/elevhälsans ansvarsområde är det inte rimligt att fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden tar kostnaden för material och hantering av 

utdelning. Detta kan inte genomföras med befintliga resurser och i 

motionen beskrivs ingen plan för hur förslaget ska finansieras. 

 

Återremiss 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31, § 96 att återremittera ärendet 

för ytterligare utredning i följande delar: 

 

• Kostnaden för fria mensskydd avseende grundskola i Storumans  

kommun 
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FKUN § 69 – forts. 

 

• Finansiering via kommunstyrelsens budget som en satsning på 

folkhälsa och jämställdhet 

• Hanteringen i förvaltningen och vid skolenheterna för att säker- 

ställa tillgången till mensskydd för flickor.  

 

Med anledning av återremissen överlämnades ärendet på nytt till  

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för utredning vad gäller: 

 

• Kostnaden för fria mensskydd avseende grundskola i Storumans 

kommun 

• Hantering i förvaltning och vid skolenheter för att säkerställa  

tillgången till mensskydd för flickor.  

 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-10-22 

Utredningen har kompletterats i samarbete med folkhälsosamordnaren 

som har kontaktat tre kommuner där kostnadsfria mensskydd har införts. 

Utifrån dessa kommuners erfarenheter föreslås en lösning där automater 

sätts upp i ett antal toaletter och att dessa automater fylls på/sköts om av 

lokalvårdspersonal som har daglig tillsyn på toaletterna. Denna lösning 

bedöms vara bäst utifrån integritetssynpunkt. Kostnadsberäkningen för 

hantering (tidsåtgång ca 3h/vecka) är uppskattad till ca 43 000 kr/år och 

materialåtgång ca 50 000 kr/år. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-04-07. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-19, § 27. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-10 § 37. 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-10-22. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-01, § 53. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen bifalls med avgränsningen att kostnadsfria mensskydd 

erbjuds eleverna i grundskolan. 

 

att beställning samt tillsyn/påfyllning av automater hanteras av  

kommunstyrelseförvaltningen där hela eller delar av hanteringen  

köps via Fastighets AB Umluspen. 

 

att automater väljs utifrån att kunna erbjuda både tamponger och  

bindor. 
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FKUN § 69 – forts. 

 

att finansiering sker via kommunstyrelsens budget som en satsning på 

folkhälsa och jämställdhet. 

 

Yrkande 

Peter Åberg (S) yrkar  

 

att fjärde att-satsen stryks. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avslå fjärde att-satsen i arbetsutskottets förslag. 

 

att godkänna upprättat förslag till yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att motionen bifalls med avgränsningen att kostnadsfria mensskydd 

erbjuds eleverna i grundskolan. 

 

att beställning samt tillsyn/påfyllning av automater hanteras av  

kommunstyrelseförvaltningen där hela eller delar av hanteringen  

köps via Fastighets AB Umluspen. 

 

att automater väljs utifrån att kunna erbjuda både tamponger och  

bindor. 

----- 
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FKUN § 70  FKUN/2021:50 - 620 

 

Medborgarförslag - Bättre skolmiljö 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-05-25 där förslagsställaren 

föreslår en förbättring av Röbroskolans allmänna miljö genom föränd-

ring av skolmaten och bekvämare möbler i klassrummen och övriga 

gemensamma utrymmen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15, § 65 att överlämna  

medborgarförslaget för handläggning och beslut till fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden vad gäller möblerna samt att beslutet  

därefter återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Rektor ansvarar för att, med beviljade investeringsmedel, tillse att 

skolans lokaler är lämpligt möblerade. Rektor har möjlighet till dialog 

med eleverna t. ex. via klassråd och elevråd inför beslut om vilken typ 

av möbler som ska köpas in till klassrum och uppehållsytor/korridorer. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-10-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-01, § 54. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att uppdra till förvaltningschefen att hantera medborgarförslaget  

lokalt på skolan genom dialog med förslagsställaren och elevrådet.  

----- 
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FKUN § 71  FKUN/2021:51 - 861 

 

Medborgarförslag - Konsert för ungdomarna på Storuman-

dagarna 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-05-25 där förslagsställaren 

föreslår att det anordnas konsert för ungdomar i samband med Storu-

mandagarna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15, § 67 att överlämna  

medborgarförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för 

handläggning och beslut samt att beslutet därefter ska återrapporteras 

till kommunfullmäktige. 

 

Särskilda aktiviteter för ungdomar under Storumandagarna har  

tidigare anordnats med hjälp av medel från NICE-projektet. Från  

och med 2021 har ansvaret och budgetmedlen för NICE flyttas från 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.  

Medborgarförslaget kan inte finansieras med hjälp av medel från  

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budget.     

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-10-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-01, § 55. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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FKUN § 72  FKUN/2021:52 - 629 

 

Medborgarförslag - Skolgården Skytteanska skolan 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-06-03 där förslagsställaren 

föreslår att skolgården vid Skytteanska skolan i Tärnaby rustas upp för 

att öka barnens fysiska aktivitet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15, § 70 att överlämna  

medborgarförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för 

handläggning och beslut samt att beslutet därefter ska återrapporteras 

till kommunfullmäktige. 

 

Kommunens fastighetsbolag ansvarar för och budgeterar för, fasta  

installationer på skolgårdarna i kommunen. Önskemål om hur skol-

gården ska utrustas hanteras i dialog mellan skolpersonal, elever och 

vårdnadshavare. Med utgångspunkt i framtagna förslag hålls samråd 

mellan skolan, skolförvaltningen och fastighetsbolaget. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-10-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-01, § 56. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att uppdra till förvaltningschefen att hantera medborgarförslaget  

lokalt på skolan och att samråd hålls med skolan och fastighetsbolaget 

utifrån skolans förslag. 

----- 
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FKUN § 73  FKUN/2021:14 - 600 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 
Beslut Beslutsdatum 

Beslut om ställföreträdande för rektor på Vallnässkolan för 

perioden 2021-09-25 till 2021-10-02 (1.2) 

2021-09-10 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 74   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2021:87 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2021-09-14, § 107 – Politisk 

organisation från och med mandatperioden 2023–2026. Kommun-

fullmäktige beslutade bland annat att minska antalet ledamöter i  

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden från nuvarande nio (9)  

ledamöter till sju (7) ledamöter och lika många ersättare. Vidare  

beslutades även att en översyn av sammanträden på distans ska  

genomföras. 

 

FKUN/2021:65 

Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2021-10-12, § 134 – Nyckeltal 

för måluppfyllelse inom KKiK 2021. Kommunstyrelsen beslutade att 

fastställa de nyckeltal inom KKiK som ska mätas och utvärderas inom 

god ekonomisk hushållning för år 2021, som rör barn och unga, enligt 

följande prioritering;   

 

1. Personaltäthet i förskolan, lägeskommun 

2. Kostnad per inskrivet barn i förskola 

3. Klarat ämnesprovet i svenska åk 3, kommunala skolor 

4. Lägst betyg E i matematik i åk 6, kommunala skolor 

5. Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor 

6. Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, hemkommun 

7. Elevenkät, nöjd med skolan i åk 9 

8. Lägst betyg E i idrott och hälsa, kommunala skolor 

9. Kostnad per elev i grundskola F-9, hemkommun 

10.  Gymnasieelever med indraget studiestöd p.g.a. ogiltig frånvaro,  

 kommunala skolor 

11.  Kostnad per elev i gymnasieskola, hemkommun 

12.  Aktivitetstillfällen i kommunala bibliotek, ungdomar 0 – 18 år 

13.  Deltagartillfällen i idrottsföreningar, ungdomar 7 – 20 år 

14.  Andel elever i musik- eller kulturskola, 6 – 15 år. 

 

FKUN/2021:96 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-12, bekräftelse på 

mottagen anmälan om ändring av lokal, §38 – förskolan Regnbågen 

(Ormen 14). 

----- 

   

 


