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 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträde på distans, kommunhuset Storuman, kl. 12.30 – 13.35 

 

Beslutande Anders Persson (C) ordförande   

 Malin Svensson (C) 

 Karin Holmner (M) 
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 Per-Daniel Liljegren (KD) 

 Peter Åberg (S) 

 Emilia Ronnhed (V) 

 Marie Berglund (SD) 

  

    

Övriga Mikael Rombe förvaltningschef 

 Sandra Lundsten nämndsekreterare  

  

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Marie Berglund   

Justeringens 

plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-02-17  

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 1 - 16  

  Sandra Lundsten  

 Ordförande  

  Anders Persson 

 Justerande  

  Marie Berglund 

 
Bevis om anslag 

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

anslag på kommunens anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2021-02-15   

   

Datum för anslags uppsättande 2021-02-17 Datum för anslags nedtagande 2021-03-11 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten  
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FKUN § 1   

 

Information 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om: 

 

• Beslut från Barn- och elevombudet 2020-12-10 om kränkande  

behandling på Parkskolan. 

• Uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid  

Luspengymnasiet i Storumans kommun. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 2  FKUN/2020:11 - 609 

 

Kränkande behandling 
 

Enligt 6 kap. 10 § skollagen 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 huvudmannen. 

 

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 anmälda kränkningar för 

perioden 2020-11-24 till 2020-12-31. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-01-17. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-01-25, § 2. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälda kränkningar för perioden 

2020-11-24 till 2020-12-31. 

----- 
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FKUN § 3  FKUN/2021:3 - 600 

 

Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2020 
 

Inför 2020 års bokslut ska nämnden upprätta 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 underskott på 1 291 tkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar till resultatet 

 

Politisk verksamhet 

Ett överskott på 78 tkr som har sin grund i färre nämndsammanträden 

än planerat. Alla sammanträden har, sedan mars månad 2020, genom-

förts mer eller mindre på distans på grund av pandemin covid-19 vil-

ket har bidragit till minskade kostnader. 

 

Fritid och kultur 

Fritid och kulturverksamheten har gjort ett överskott på 180 tkr.  

Verksamheten har förbrukat mindre budgetmedel under perioden  

november-december 2020 då en stor del av verksamheten stängts  

ned på grund av pandemin covid-19. 

 

 

 

Verksamhet, tkr 
Kostnader 

2020 

Intäkter 

2020 

Nettokostnad 

2020 

Nettokostnad 

2019 

Budget 

2020 

Avvikelse 

mot 

budget 

Politisk verk-

samhet 
607 0 607 682 685 78 

Fritid och kultur 11 757 2 981 8 776 8 417 8 956 180 

Förskola och 

skolbarnomsorg 
43 800 8 125 35 675 34 040 34 573 -1 102 

Grundskola 60 593 5 413 55 180 53 366 56 626 1 446 

Gymnasieskola 38 936 6 780 32 156 36 486 34 115 1 959 

Vuxenutbildning 9 569 3 755 5 814 5 984 4 992 -822 

Gemensam 

verksamhet 
25 509 3 195 22 314 19 908 19 020 -3 294 

Flykting 3 147 2 061 1 086 97 1 350 264 

Summa 193 918 32 310 161 608 158 980 
160 

317 
-1 291 
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 FKUN § 3 – forts. 

  

Förskola och barnomsorg 

Barnomsorgen gjorde under året ett underskott på 1 102 tkr. Personal-

bemanning på förskolorna styrs av ett resursfördelningssystem där  

ålder och anmäld tid styr antalet personal. Ökning av antalet barn och 

vistelsetid har lett till att bemanningen på förskolorna behövt förstärkas. 

För att kunna möta det ökade behovet av barnomsorg inrättades under 

våren 2020 en avdelning för pedagogisk omsorg i Storuman, Norr-

skenet på Röbrostigen. Höstterminen 2020 flyttade Norrskenet in som 

en ny förskoleavdelning i Stensele på Solbackens förskola, som nu har 

tre avdelningar. 

 

Grundskola 

Grundskolan visar ett överskott på 1 466 tkr. Till höstterminen 2020 

har åk 4–6 i Stensele flyttats till Centralskolan i Storuman vilket har 

minskat kostnaderna. 

 

Gymnasieskola 

Totalt ger gymnasieskolan ett överskott på 1 959 tkr trots ett under-

skott på Tärnaby alpina gymnasium på 700 tkr. Luspengymnasiets 

kostnader har minskat på grund av lägre elevantal och att personal-

minskningar kunnat genomföras redan från höstterminen. Interkom-

munala kostnader (IKE) har minskat. 

 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen och Lärcentrum visar ett underskott på 822 tkr. En 

av förklaringarna till underskottet är att samlokaliseringen med gym-

nasieskolan försenats. Skidakademin avslutades 2020-08-01. Svenska 

för invandrare (SFI) är en del av den kommunala vuxenutbildningen 

men har under 2020 kunnat finansieras av medel från Migrations-

verket. 

 

Gemensam verksamhet 

Den gemensamma verksamheten innefattar bland annat elevhälsa, mi-

noritetsspråk, licenskostnader, inventarier, ledningsfunktioner och 

administrativ personal. Totalt görs ett underskott på 3 294 tkr. Under-

skottet kommer sig till största del av att nämnden hade stora svårig-

heter att få en budget i balans inför 2020 och då beslutade att lägga ett 

sparbeting på 2 740 kr på den totala budgeten.  Till viss del har för-

valtningen kunnat uppfylla sparbetinget där organisationsförändringen 

att flytta åk 4-6 från Stensele skola till Centralskolan har gett en bety-

dande kostnadsminskning. Beslutet att samlokalisera Luspengymna-

siet och Lärcentrum ger ekonomisk effekt från och med 2021.  
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FKUN § 3 – forts. 

Med en ökning av elever som läser minoritetsspråk och pågående  

rektorsutbildningar har vissa poster varit omöjliga att minska. Kostna-

derna för stödinsatser, framförallt elevassistenter, har ökat markant. 

Under höstterminen 2020 har skolchefskostnaden ökat då avgående 

och tillträdande har tjänstgjort dubbelt. 

 

Flykting 

Flyktingverksamheten visar ett överskott på 264 tkr. Minskade perso-

nalkostnader från höstterminens start. Minskade statsbidrag från Mi-

grationsverket har medfört att personalbemanning för undervisning av 

nyanlända barn och unga minskat betydligt. 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-01-17. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-01-25, § 3. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att överlämna fritids-, kultur- och utbildningsnämndens årsbokslut 

och verksamhetsberättelse för 2020 till kommunstyrelsen. 

----- 
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FKUN § 4  FKUN/2020:1 - 600 

 

Uppföljning internkontroll 2020 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2008-03-12, § 15 

att årligen fastställa internkontrollplan med olika granskningsområden 

t.ex. budgetuppföljning, leverantörsfakturor och handkassor. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-02-17, § 9 att 

anta upprättat förslag till internkontrollplan för verksamhetsåret 2020. 

 

Budgetuppföljning har skett månadsvis med mer ingående analyser i 

anslutning till tertialrapporten i april, delårsrapporten i augusti samt 

årsbokslutet i december. Avvikelser har visats för nämnden med för-

klaring. Kontering av personalkostnader har kontrollerats med konti-

nuerliga stickprov och felaktigheter har ändrats.  

 

Handkassor med tillhörande Swish har kontrollerats när redovisning 

skett från verksamheterna som tillhandahåller detta. Redovisning 

måste ske senast var 50:e dag och detta har också kontrollerats utan 

anmärkning. 2020 har varit ett speciellt år och många av verksamhet-

erna som har handkassor har haft stängt under sista delen av året. 

 

Leverantörsfakturor granskas löpande under året. Fokusområde under 

andra halvan av året har varit att kontrollera och informera verksam-

heterna gällande märkning av fakturor för att kunna återsöka kostna-

der som uppkommit på grund av covid-19.  

 

Skolpliktsbevakning sker med hjälp av Schoolsoft 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 nämndsammanträdena.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-01-19. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-01-25, § 4. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 5  FKUN/2021:4 - 600 

 

Internkontrollplan med granskningsområden 2021 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna 

styrningen, uppföljningen och kontrollen inom förvaltningen och att 

fastställa en samlad riskbild. Utifrån den samlade riskbilden ska en  

internkontrollplan antas. 

 

Förvaltningschef Mikael Rombe har utarbetat förslag till intern-

kontrollplan med granskningsområden för 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-01-25, § 5. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till internkontrollplan med gransknings-

områden för 2021. 

----- 
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FKUN § 6  FKUN/2021:5 - 600 

 

Investeringar 2021 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har tilldelats investerings-

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

2020 har 635 023 kronor av tilldelade medel förbrukats. 

 

För 2021 har alla enheter inom fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

dens verksamhetsområde möjlighet att lämna in investerings-

önskemål under första kvartalet 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-01-17. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-01-25, § 6. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att uppdra förvaltningschef Mikael Rombe att fördela investerings-

medlen inom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhets-

område. 

 

att redovisning av fördelade investeringsmedel sker vid nämndens  

sammanträde den 10 maj 2021. 

----- 
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FKUN § 7  FKUN/2021:9 - 600 

 

Översyn av gemensam verksamhet 
 

Den gemensamma verksamheten i fritids-, kultur- och utbildnings-

förvaltningen innefattar bland annat elevhälsa, minoritetsspråk,  

licenskostnader, inventarier, ledningsfunktioner och administrativ  

personal. 

 

Inom elevhälsan har kostnaderna för stödinsatser, särskilt för elev-

assistenter, ökat markant under 2020 vilket också ökar kostnaderna  

för 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-01-18. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-01-25, § 7. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att uppdra förvaltningschef Mikael Rombe att genomföra en översyn 

av gemensam verksamhet. 

 

att översynen av den gemensamma verksamheten redovisas vid 

nämndens sammanträde den 10 maj 2021.  

----- 
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FKUN § 8  FKUN/2021:6 - 609 

 

Uppföljning av kränkande behandling juli-december 

2020 
 

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 § 8 – 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 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-01-17. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-01-25, § 8. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 9  FKUN/2020:103 - 600 

 

Uppföljning av ny skolorganisation 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade i november 2019 

att förändra skolorganisationen i Storumans kommun, där årskurs 4–6 

flyttas från Stensele skola till Centralskolan från och med hösttermi-

nen 2020 och där Luspengymnasiet och Lärcentrum samlokaliseras 

senast från och med vårterminen 2021. Flytten av årskurs 4–6 är ge-

nomförd och samlokaliseringen är delvis genomförd. I huvudmannens 

ansvar ingår att följa upp dessa organisationsförändringar.  

 

I skolornas systematiska kvalitetsarbete följs resultaten upp inom ett 

flertal områden och en sammanfattande kvalitetsrapport skrivs i juni 

och presenteras för nämnden i september. För huvudmannens upp-

följning av organisationsförändringar är det viktigt att tidigare under 

läsåret få en delrapport inom några utvalda områden.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-14, § 68 

att följande delredovisningar ska ske till nämnden i februari: 

• Kunskapsresultat i årskurs 6 Centralskolan (betyg sätts ej i lägre  

årskurser) med utgångspunkt i terminsbetyg. 

• Uppföljning av personalens riskbedömningar (samtliga risk- 

bedömningar som genomförts med avseende på de två organisa- 

tionsförändringarna). 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-01-18. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-01-25, § 9. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen gällande riskbedömningarna för flytt  

av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan. 

 

att ny uppföljning av samlokaliseringen Luspengymnasiet och  

Lärcentrum redovisas vid nämndens sammanträde den 10 maj 2021. 

----- 
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FKUN § 10  FKUN/2020:108 - 612 

 

Bildande av gymnasieförbund 
 

Gemensam gymnasieskola i Södra Lappland 

De senaste 15 åren har antalet elever som ska välja gymnasieskola 

ständigt minskat och det finns inget som visar på en ökning annat än 

högst tillfälligt för enstaka år. Kommunen har i uppdrag från staten att 

erbjuda en god, likvärdig gymnasieutbildning. Utan att gå närmare in 

på begreppet likvärdig kan det konstateras att det är komplicerat för 

små kommuner att lyckas med det statliga uppdraget. Det samver-

kansavtal som finns i länet har under många år till viss del varit till-

fredställande men inte nått ända fram när det gäller samverkan då de 

egna kommunala, ibland kortsiktiga motiven satt käppar i hjulen.  

 

De flesta kommuner inom Region 10 har höga kostnader för gymnasi-

eutbildning och det beror till stor del på kommunernas ambition att 

erbjuda eleverna ett brett och allsidigt programutbud. Detta i kombi-

nation med små elevvolymer och att en stor andel av eleverna väljer 

att gå kostsamma yrkesprogram bidrar till att kommunernas gymnasi-

ekostnad blir orimligt hög. 

 

Kommunerna inom Region 10 har under 2020 tagit ställning för att 

jobba för någon form av gymnasieförbund, om än i olika konstellat-

ioner. Under hösten 2020 har grupper från främst Storuman, Vilhel-

mina och Region Västerbotten arbetat med att bringa reda i gymnasie-

förbundsfrågan. Arbetet har gått framåt och nu kommit till en punkt 

där planeringen blivit alltmer detaljerad och för att gå vidare behöver 

utbildningsnämnderna i respektive kommun fatta inriktningsbeslut 

kring några områden som är avgörande för hur fortsatt planering ska 

ske.  

 

Elevernas perspektiv är det viktiga och att de även framgent ska kunna 

välja fritt vilket program de vill gå.  Ekonomi är en fråga av stor vikt 

och hur kostnader ska fördelas men också möjligheter till påverkan 

från respektive kommun. 
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FKUN § 10 – forts. 

 

Ett kommunalförbund för gymnasieskolan innebär att de frågor som 

kommunerna beslutar att lyfta in i förbundet hamnar under ny huvud-

man och lämnar det kommunala huvudmannaskapet.  

 

Ett gymnasieförbund kommer innebära att förbundet blir ny huvud-

man för utbildningarna och ingående kommuner överlämnar verksam-

heten till förbundet. 

 

Förbundet tar ansvar för alla elever i gymnasieålder även om några 

väljer att studera utanför gymnasieförbundet. I praktiken innebär det 

att kommunförbundet är den part som har ekonomiskt ansvar även för 

elever som går utanför kommunförbundet och också blir mottagare av 

information kring elevernas studieresultat och närvaro. Elevernas möj-

lighet att helt fritt välja ort för studierna begränsas av det samverkans-

avtal som kommunförbundet kommer att teckna med andra huvud-

män. Utan avtal kan eleverna inte bli förstahandsmottagna på de gym-

nasieprogram som erbjuds inom förbundet. Sammantaget innebär 

detta att förbundet tar ansvar för alla elever i gymnasieålder som är 

folkbokförda i förbundets medlemskommuner. Detta ger förbundet ett 

ekonomiskt motiv att locka till sig så många elever som möjligt från 

medlemskommunerna. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-01-17. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att kommunerna i förbundet betalar efter antalet elever i gymnasie-

ålder. 

 

att förbundet beslutar om samverkansavtal med andra skolhuvudmän. 

 

att beslutsmandat i direktionen/styrelsen fördelas enligt principen en 

kommun är lika med en röst. 

----- 
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FKUN § 11  FKUN/2020:90 - 608 

 

Läsårstider 2021/2022 
 

Skolledargruppen har lämnat förslag till läsårstider för 2021/2022. 

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

nämnden fastställde 2020-11-16, § 79. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-01-25, § 10. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande läsårstider för 2021/2022: 

 

Grundskola 

Höstterminen 2021  2021-08-24 – 2021-12-22 

Vårterminen 2022  2022-01-12 – 2022-06-17 

 

Luspengymnasiet   

Höstterminen 2021  2021-08-23 – 2021-12-22 

Vårterminen 2022  2022-01-12 – 2022-06-16 

 

Lovdagar samtliga elever 

Höstlov (v.44)   2021-11-01 – 2021-11-05 

Sportlov (v.10)   2022-03-07 – 2022-03-11 

Påsklov (v.16)   2022-04-19 – 2022-04-22 

Lov   2022-05-27 

 

Lärarnas arbetsår 

Grundskolan   2021-08-17 – 2022-06-23 

Luspengymnasiet  2021-08-16 – 2022-06-22 

----- 
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FKUN § 12  FKUN/2021:8 - 600 

 

Skolpliktsbevakning hösten 2020 
 

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  

eleven avslutat årskurs 9, vilket är detsamma som utgången av  

vårterminen 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. 

 

Efter varje terminsavslut rapporteras uppföljning på skolnivå till 

nämnden. 

 

Redovisningen av skolnärvaro höstterminen 2020 visar att det är mer 

än 10 % skillnad mellan den grundskola som har högsta närvaron 

(Gunnarns skola 93,90 %) och den skola som har lägsta närvaron 

(Slussfors skola 82,90 %). 

Redovisningen visar också att den oanmälda (ogiltiga) frånvaron är 

mycket låg i kommunens grundskolor, ingen skola har i genomsnitt 

över 1 % oanmäld frånvaro. 

 

I grundskolan har under höstterminen fyra elever så stor frånvaro att 

skolplikten inte bedöms uppfyllas tillfullo. En av de fyra eleverna är  
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FKUN § 12 – forts. 

 

frånvarande relaterat till corona-oro i familjen. Samtliga elever har 

handlingsplaner och konstruktiv samverkan förs med vårdnadshavare 

och i förekommande fall med andra myndigheter. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-01-17. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-01-25, § 11. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av skolpliktsbevakning i grundskolan 

höstterminen 2020. 

----- 
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FKUN § 13  FKUN/2020:51 - 600, FKUN/2020:91 - 719 

 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020 
 

Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt och är en 

del av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens kvalitetsarbete. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-01-25, § 12. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål 

2020. 

----- 
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FKUN § 14  FKUN/2021:7 - 600 

 

Likabehandlingsplaner 2021 
 

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 2021. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har 

tagit del av verksamheternas likabehandlingsplaner för 2021. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av verksamheternas likabehandlings-

planer för år 2021. 

----- 
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FKUN § 15  FKUN/2021:14 - 600 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 
Beslut Beslutsdatum 

Ordförandebeslut om stängning av Gunnarns 

skola fr.o.m. 2021-01-26 t.o.m. 2021-01-31 

p.g.a. klustersmitta (coronavirus, covid-19).  

2021-01-25 

Ordförandebeslut om distansundervisning fr.o.m. 

2021-01-28 t.o.m. 2021-02-01 för årskurs 6 på 

Centralskolan p.g.a. det lokala pandemiläget 

(coronavirus, covid-19) 

2021-01-27 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (22)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2021-02-15   

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 16   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2020:22 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kontrollrapport, 2020-12-21 - 

förskolan Regnbågen. Inga avvikelser konstaterades vid kontrollen  

av J01 Grundförutsättningar hygien – Allmänna krav på livsmedels-

säkerhet. 

 

FKUN/2020:111 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2020-12-22, § 147 – Verk-

samhetsplaner 2021. Kommunfullmäktige beslutade bl.a. att godkänna 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021. 

----- 

 


