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____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-05-30  kl 09 30—16 10 
 
Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 
 Ulf Vidman (M) 
 Eva-Marie Stabbfors (KD)   
 Lilian Mörtsell (C) 
 Erold Westman (KL)  
 Peter Åberg (S) 
 Gunnar Andersson (S) 
 Sven-Åke Pennling (S) tjänstgörande ersättare §§ 34-52 
 Tina Kerro (FP)  tjänstgörande ersättare 
     
     
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Gerd Lindgren  ekonomisekreterare   
 Åsa Svahn  nämndsekreterare 
  
    
  
  
Utses att justera Peter Åberg   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2013-06-10 Paragrafer §§ 34-57 
 
 
Underskrift Sekreterare ………………………………………………….        
 Åsa Svahn 
                      
                    Ordförande …………………………………………………..      
 Johnny Holmgren      
 
                    Justerande  …………………………………………………. 

     Peter Åberg  
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 
  Organ                                             Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2013-05-30  
   
Datum för anslags uppsättande 2013-06-11 Datum för anslags nedtagande 2013-07-02 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 
   
Underskrift   
 Åsa Svahn 
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FKUN § 34 
   
Information 
 
Peter Åberg (S) informerar från konferensen Barn- och ungas hälsa i Väs-
terbotten  20 mars i Umeå. 
 
Ulf Vidman (M), Peter Åberg (S) och Tina Kerro (FP) informerar från 
Skolriksdag 5 och 6 maj i Stockholm. 
 
Nämndsordförande meddelar att han skall på PRIO-redovisning till Stock-
holm den 3 juni.  
 
Duncan Kemp, projektledare för Kulturakademin informerar om projekten 
• Crescendo 2014,  
• Stor Nila musikal våren 2014     
• Jazzsång. 
 
Per-Daniel Liljegren, rektor Luspengymnasiet informerar om sökande till 
gymnasiet inför hösten 2013. 
----  
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FKUN § 35  
  
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 24 april 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 36  FKUN/2011:11 – 600 
 
Fadderbesök på enheterna 
Vid nämndens sammanträde 2012-12-13 togs frågan upp om fadderbesök 
på enheterna. Detta på grund av den låga besöksfrekvensen under flera år. 
 
Kommunen är skyldig att utöva egentillsyn, utvärdering och uppföljning 
och ett led i detta är att utse faddrar.  
 
För att understryka vikten av fadderverksamheten vill vi med detta doku-
ment styra nämndens ledamöter till att utföra sitt uppdrag, därför att: 
 
Den viktigaste uppgiften med fadderverksamheten är mötet mellan politiker 
och personal/elever. 
 
Tillämpliga arbetssätt kan vara: 
En heldag på skolenheten för att följa med i undervisningen och övrig skol-
verksamhet. 
Ett flertal tillfällen med deltagande i t ex föräldraråd, kursråd eller personal-
träffar m.m. 
Avtalade tider för personliga möten. 
 
Fadderrapporten skall vara skriftlig och personlig, den behöver inte vara 
längre än max 2 sidor.  
 
Fadderbesöken ska var två gånger per år (en på höstterminen och en på vår-
terminen). 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-13, § 5 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-04-24, § 32 

att uppföljning av inkomna fadderrapporter sker vid varje nämnd. 
 
Vid dagens sammanträde går ordförande igenom följande fadderrapporter: 
Kulturverksamheten( fadder Sven-Åke Pennling) 
Röbroskolan (fadder Jens Forsberg) 
Villa villekulla och Gungan (fadder Erold Westman) 
Stensele skola (fadder Tina Kerro) 
Skytteanska skolan (fadder Eva-Marie Stabbfors och Ulf Vidman) 
Tärna alpina gymnasium (fadder Ulf Vidman och Eva-Marie Stabbfors) 
Luspengymnasiet (fadder Peter Åberg)   
 
Fritid-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen i fadderrapporterna. 
---- 
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FKUN § 37  FKUN/2013:10 - 600 
Revisionsberättelse 2012 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat fritids-, 
kultur- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Med ansvarsutövande 
avses nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera 
verksamheten. Syftet med granskningen är bland annat att ge revisorerna en 
del av det underlag som behövs för uttalandet i revisionsberättelsen. 
 
Utifrån genomförd granskning görs följande bedömningar avseende fritids-, 
kultur- och utbildningsnämndens ansvarutövande år 2012: 
 
Vår bedömning är att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ansvarsutö-
vande under 2012 inte varit fullt ut tillräckligt.  
 
Bedömningen görs utifrån att nämnden på ett nöjaktigt sätt kan visa hur den 
styr och följer upp det uppdrag den tilldelats. Däremot är vår bedömning att 
nämnden inte på ett tillräckligt sätt analyserar verksamhetens resultat och 
vidtar tillräckliga åtgärder med anledning av mottagen rapportering. Vi be-
dömer också att det inom samtliga områden finns en förbättringspotential.  
 
Inom området mål och styrning är det angeläget att nämnden, vid faststäl-
landet av detaljbudget, respekterar de ekonomiska ramar nämnden tilldelats 
av fullmäktige.  
 
Inom området uppföljning, rapportering och resultat bör nämnden framför 
allt förbättra målanalysen i fråga om tydlighet och överskådlighet. 
 
Inom området analys och aktiva åtgärder är det angeläget att nämnden kon-
sekvent (inte enbart vid vissa tillfällen) i protokoll anger vilka åtgärder som 
nämnden ämnar vidta, när de ska utföras och vem som är utförare. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-12, § 22 
 
att revisorerna bjuds in till arbetsutskottet den 16 maj 2013 för att förklara 
och besvara frågor utifrån revisionsrapporten. 
 
Kommunrevisorerna Hjördis Holmlund och Alf Backström besöker arbets-
utskottet och förklarar och svarar på frågor utifrån revisonsberättelsen. 

 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar  
att vidta de åtgärder revisionen föreslår för innevarande verksamhetsår. 
---- 
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FKUN § 38  FKUN/2012:43 - 600 
 

Delårsbokslut jan-april 2013 
 
En ekonomisk uppföljning för Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska 
upprättats för perioden jan – april 2013. Uppföljningen ska innehålla för-
brukning t o m 30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbruk-
ning jämfört med budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kost-
nader och intäkter ska göras för perioden jan – april. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen förslag till delårsbok-
slutet för jan-april. 
 
Kommentar till resultatet: 
• Kostnader för ferie- och semesterlöner är bokförda i underlaget och bi-
drar till att riktpunkterna ligger högre än förväntat. 

 
• Det finns en övertalighet inom gymnasieskolan som påverkar lönekost-
naderna inom administrationen. Kostnader för Grundvux är större än 
budget och påverkas av att flera av kommunens nyanlända medborgare 
behöver läsa grundläggande vux efter att SFI är avklarat. 

 
• Fritid och kultur ligger inom budget. 
 
• Tillströmningen av vuxna flyktingar med barn har bidragit till ökade 
kostnader för grundskolan när det gäller undervisning i Svenska 2. Medel 
från Migrationsverket kan komma att tillföras och minskar i så fall un-
derskottet. Interkommunala kostnaden för grundskolan är också större än 
budgeterat.   

 
Kommentar till prognosen 

• Gymnasievalet är ännu inte slutfört och hur det kommer att påverka ut-
fallet för året är ännu aningen osäkert.  

 
• Löneökningarna för lärare finns medtaget i prognosen men då löneöver-
synen ännu inte är klar kan det finnas en viss osäkerhet.  

 
• När det gäller förskola och skolbarnomsorg har vi behövt anställa mer 
folk för att täcka hela öppettiden mellan 06.00 – 19.00. Flera små enheter 
försvårar också samordning i slutet och början av dagen. 

 
• Personalstyrkan inom grundskolan minskas från hösten och detta bidrar 
till en minskade kostnader från hösten.  
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FKUN § 38 
 
• Sammantaget finns en oro för att budget för 2013 inte kommer att hålla 
och stor återhållsamhet kan vara på sin plats. Det pågår också ett arbete 
med att försöka öka intäkterna alternativt minska kostnaderna genom att 
på sikt minska lokalanvändningen. Detta torde dock inte ge så stor ge-
nomslagskraft under 2013 men väl inför 2014. 

 
Fritids-, kultur- utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen, 
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen. 
---- 
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FKUN § 39  FKUN/2013:14 – 600 
 
Verksamhetsplan 2014 
 
Ekonomisekreteren meddelar att budgetramarna skall vara klara till kom-
munfullmäktige den 18 juni, det betyder att nämnden måste ta beslut senast 
den 30 maj. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-13, § 12 
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-12, § 24 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-04-24, § 25 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag till verksam-
hetsplan för 2014.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna verksamhetsplanen för 2014.  
 
att skicka den till kommunfullmäktige för fastställande. 
---- 
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FKUN § 40  FKUN/2011:53 – 600 
 
Redovisning internkontrollplan 
 
Vid Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2008-03-12, § 15 beslöts att 
årligen fastställa internkontrollplan med olika granskningsområden där-
ibland budgetuppföljning, leverantörsfakturor och handkassor. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2011-04-07 beslöt att fastställa in-
terkontrollplanen för 2011—2014. 
 
Granskning ska göras årligen. 
 
Beredande organs förslag 
Ekonomisekreterarens tjänsteutlåtande 2013-04-30  
 
Följande internkontroll har utförts: 
 
Under året har leverantörsfakturor kontrollerats i form av innehåll, konte-
ring och attestbehörighet. Kontrollen har skett genom stickprov löpande 
under året. Inget särskilt har hittats som gett anledning till åtgärd.  
 
Hantering och redovisning av kvitton tillhörande kortköp har också setts 
över. Detta har resulterat i att kvitton har eftersökts för att stämmas av mot 
faktura.  
 
Kvitton skannas in som bilaga i IM fakturahanteringssystem i samband med 
kontering och attestering av leverantörsfakturan. I de fall där enheten inte 
själv kan scanna in kvitton som bilaga skall dessa kvitton märkas med löp-
nummer för att sedan skannas in på ekonomikontoret. Originalkvitton skall 
förvaras i en pärm på enheten för att vid årets slut skickas in till ekonomi-
kontoret för förvaring i kommunens arkiv. 
 
Kvitton skall finnas vid kontering och attestering. 
 
Centralt i kommunen kommer direktiv att fastställas hur hantering av kort-
innehav skall skötas. 
 
Kontering av personalkostnader har kontrollerats löpande under året och 
rättelser har meddelats lönekontoret så att kostnaden redovisas på rätt verk-
samhet, vilket gör att ekonomiuppföljning lättare kan göras. 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna vidtagna åtgärder. 
---- 
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FKUN § 41  FKUN/2013:64 – 610 
 
Uppföljningsplan 2013 
 
En årlig plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi skall upprättas. 
 
Vid dagens sammanträde går nämnden igenom det utskickade förslaget till 
uppföljningsplan.   
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att anta förslaget till uppföljningsplan för 2013. 
---- 
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FKUN § 42  FKUN/2012:41 – 805 
 
Kultur- och fritidsstipendiat 2013 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden delar årligen ut stipendier till 
kommunmedborgare som berikat kommunen med insatser inom kultur- och 
fritidsområdet.  
 
Stipendierna delas ut på Nationaldagen den 6 juni både i Storuman och 
Tärnaby. 
 
Stipendierna har utlysts med annonsering i Bladet vecka 19. Senast den 24 
maj 2013 skulle förslag på stipendiat ha inkommit. 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras de inkomna förslagen på stipendiekan-
didater. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Kristina Maksimova som kulturstipendiat, 
 
att utse Magdalena ”Monne” Fjällström till fritidsstipendiat. 
 
att arbetsutskottet tar fram nya riktlinjer inför nästa år. 
---- 
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FKUN § 43  FKUN/2013:43 – 610 
 
Resursfördelning skola och barnomsorg 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag på resursför-
delningen för skola och barnomsorg inför höstterminen 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa resursfördelning för skola och barnomsorg höstterminen 2013. 
---- 
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FKUN § 44  FKUN/2012:54 – 610 
 
Utökad timplan för grundskolan 
 
Regeringen har beslutat om en utökning av undervisningstiden i matematik 
inom grundskolan. Detta medför att bestämmelserna om minsta totala 
undervisningstid ändras från 6665 timmar till att efter 2013-07-01 omfatta 
6785 timmar. Totalt ökar antalet undervisningstimmar i matematik från 900 
till 1020. 
 
Lagändringen ska tillämpas för första gången läsåret 2013/2014 för elever 
som då börjar årskurs 1. För elever som börjar årskurs 2 utökas den totala 
undervisningstiden med 80 timmar och för elever som börjar årskurs 3 med 
40 timmar. 
 
Enligt den kommunala finansieringsprincipen ska beslut som innebär nya 
obligatoriska uppgifter för kommunerna åtföljas av en statlig finansiering. 
En ökning av den minsta garanterade undervisningstiden i matematik inne-
bär ett utökat åtagande för skolhuvudmännen. I budgetpropositionen för 
2013 tillförs 250 miljoner kronor till landets kommuner och för 2014 be-
räknar regeringen att tillföra ytterligare 250 miljoner kronor. Dessa medel 
bedöms täcka huvudmännens kostnader till följd av det nya åtagandet. De 
tillförda medlen från staten finns utlagda i elevpengen till kommunerna för 
2013. 
 
För Storumans kommuns skolor innebär ökningen av undervisningstid till 
400 timmar för läsåret 2013/2014. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utökad timplan, 
 
att begära hos kommunstyrelsen om extra anslag på 200 000 kronor för att 
täcka ökning av undervisningstid. 
---- 
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FKUN § 45  FKUN/2012:87 – 609 
 
Utveckling av skolan 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-05, § 69 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag utreda vilka möjligheter det finns för att 
få en god kvalité med behöriga lärare på de små enheterna. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-11-15, § 92  
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-12-13, § 109 
 
Vid nämndens sammanträde2013-04-24 tar Erold Westman (KL) upp frå-
gor på bland annat:  

• Omfördelning av resurser till förskolan,  
• Resursfördelning inför semesterperioden,  
• Planeringsträffar på dagtid,  
• Kostnad komvuxelever i jämförelse med gymnasielever. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-04-24, § 23 
 
Vid dagens sammanträde ger förvaltningschefen svar på Westmans frågor. 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna svaren på frågorna. 
---- 
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FKUN § 46  FKUN/2011:15 – 609 
 
Kränkande behandling 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande påtalar vikten av att 
det arbetas aktivt ute på enheterna för att förhindra mobbing och trakasse-
rier bland barn och elever.  
 
Förvaltningschefen redogör för hur likabehandlingsplanerna arbetas med på 
de olika enheterna med uppföljning m m.  
 
Enheternas likabehandlingsplaner finns tillgängliga på deras respektive 
hemsidor. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-01-21, § 19 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-09, § 113 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-06-21, § 59 

 
att enheterna fortsätter med sina besök på nämnden för att berätta hur de ar-
betar med likabehandlingsplanerna. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen två fall av kränkande 
behandling och en anmälan om hantering av klagomål mot skola. 
 
Fritids-, kultur – och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna redovisningen. 
---- 
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FKUN § 47  FKUN/2007:37 – 620 
 
Utvärdering vårdnadsbidrag 
 
Kommunfullmäktige 2011-02-28, § 11 beslöt att införa vårdnadsbidrag på 
försök fr.o.m. 2011-07-01 samt att utvärdering skall göras inom ett år från 
start. 
 
Beredande organs förslag 
Barnomsorgsassistentens tjänsteutlåtande 2012-03-12 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-04-12, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-05-08, § 55 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2012-05-20 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-05-21, § 44  
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-19, § 72  
 
att förlänga vårdnadsbidraget ytterligare ett år för att få en bättre analys av 
vilka effekter vårdnadsbidraget gett.  
 

Beredande organs förslag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-05-24 
 

Vid dagens sammanträde diskuteras utvärdering av vårdnadsbidraget . 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att vårdnadsbidraget får fortsätta.  
---- 
 
 
Peter Åberg (S), Gunnar Andersson (S) och Sven-Åke Pennling (S) reserve-
rar sig mot beslutet. 
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FKUN § 48  FKUN/2013:36 – 617 
 
Ansökan om fortsatt skolgång i Slussfors skola 
 
En ansökan har kommit till nämnden, där sökande önskar att eleven skall få 
gå årskurs 7 i Slussfors skola. 
 

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen ärendet. 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 

 
att avslå ansökan om utökad skolgång vid Slussfors skola. 
---- 

 

 
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (29)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2013-05-30 
 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  
 
FKUN § 49  FKUN/2013:59 – 609 
 
Lokal i Slussfors skola för GMC 
 
Västerbottens läns landsting behöver en lokal i Slussfors för glesbygdsme-
dicinskt centrum (GMC). 
 
Anders Johansson, vd FABU, redovisade förslag på lokaler vid Slussfors 
skola. 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förorda före detta biblioteket vid Slussfors skola. 
---- 
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FKUN § 50  FKUN/2013:62 – 610 
 
Ny organisation vid Slussfors skola 
 
Slussfors skola bedriver pedagogisk verksamhet för barn i förskola, försko-
leklass och grundskolans år 1-6. Verksamheten utgår från respektive skol-
forms styrdokument. Barn och elever vid Slussforsenheten ska från och 
med hösten 2013 utgöra en barngrupp. Utifrån personalens olika kompeten-
ser och med hjälp av den flexibilitet som verksamheten planerar kan många 
olika lärmiljöer och tillfällen till lärande och utveckling skapas.  
  
Personalen vid enheten kommer läsåret 2013/2014 att bestå av: 
  
2,3 tjänst grundskollärare, 1,88 förskollärare, 0,32 barnskötare och 0,5 pe-
dagogisk resurs. Dessa ska tillsammans arbeta för att verksamheten ska nå 
en god måluppfyllelse. 
  
Skolan kommer att ha ett nära samarbete med angränsande skolor i kom-
munen. För lärare har ett kollektivavtal med avsteg från bilaga M tecknats. 
Detta medför att den arbetsplatsförlagda tiden ökas och detta för att kunna 
täcka dagen från 06.00 till 19.00 vilket är förskolans öppettider. 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna organisationsförändring vid Slussfors skola. 
---- 
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FKUN § 51  FKUN/2013:69 – 610 
 
Riktlinjer Skolavslutning 
 

Skolavslutning i kyrkan 

Skolavslutningen är en viktig högtid. Det märks inte minst på den debatt om 
skolavslutningar i kyrkan som brukar återkomma så här års. Frågan är svår 
och väcker ofta starka känslor. Här reder vi ut vad som gäller. 

Den svenska skolan är icke-konfessionell. Det slås fast i skollagen som 
riksdagen har beslutat om. Skolverket ger vägledning för att underlätta för 
skolor att följa lagen. 

Inga religiösa inslag i utbildningen 

Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma religiösa 
inslag i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påver-
kan i skolan. Det gäller även vid skolavslutningar eftersom det är en del av 
skolans verksamhet. 

Det går bra att ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så att tonvikten 
ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. Det får 
dock inte förekomma några religiösa inslag som bön, välsignelse eller tros-
bekännelse. Däremot går det bra att sjunga psalmen ”Den blomstertid nu 
kommer”. Den är sedan länge starkt förknippad med skolavslutningar och 
är i det sammanhanget snarare ett uttryck för tradition än religion. 

Andra regler för vissa friskolor 

Fristående skolor med konfessionell inriktning lyder under andra regler. De 
får inte ha konfessionella inslag i själva undervisningen men väl i skolans 
övriga verksamhet som till exempel skolavslutningar. 

Icke-konfessionell skola inget nytt 

2011 trädde den nya skollagen i kraft. Den markerar tydligt att skolans ska 
vara icke- konfessionell men innebär ingen förändring i sak när det gäller 
hur skolavslutningar kan utformas. Faktum är att den svenska skolan har 
varit icke-konfessionell länge. 
Trots det skapar frågan om skolavslutning i kyrkan ofta diskussion. Relig-
ionsfrågor väcker starka känslor och många har en åsikt utifrån sin egen 
övertygelse. Kyrkans uppdrag att förkunna religion möter skolans uppdrag 
att förmedla kunskap. Avgörande i den här frågan är att det finns lagstift-
ning att luta sig emot. 
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FKUN § 51 

Skolavslutningen är skolans ansvar 

Det är skolan som ansvarar för skolavslutningen. Det ansvaret kan inte 
överlåtas till kyrkan utan vilar helt på rektorn. Om skolan planerar att hålla 
avslutningen i kyrkan så är det viktigt att rektorn har en dialog med kyrkan 
för att försäkra sig om att det inte kommer finnas konfessionella inslag vid 
avslutningen. Om kyrkan upplever att skollagens krav inte går att förena 
med kyrkans uppdrag så får skolan arrangera avslutningen på annat sätt. 

Fritid-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna riktlinjerna för skolavslutning. 
---- 
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FKUN § 52  FKUN/2013:63 – 609 
 
Lunchavgifter 
 
Skolpersonal som köper lunch på skolan betalar enligt tidigare beslut 50 kr 
per portion. Vid Slussfors skolas matsal finns möjlighet att erbjuda även 
pensionärer att köpa lunch. Nämnden behöver besluta om vilket pris man i 
så fall ska ta. 
 
Fritids-. Kultur och utbildningsnämnden beslutar 

 
att lunchkostnaden vid Slussfors skola/förskola blir 50 kr per portion. 
---- 
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FKUN § 53  FKUN/2010:51 – 612 
 
Vallabod "Laxvik 1:5" Tärnaby 
 
Strömma fjäll AB har sagt upp hyresavtalet för alpina utbildningarnas val-
labod. En ny lösning brådskar och måste vara klar till höstens skolstart.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka alternativa lösningar. 
 
att nämndsordförande därefter fattar beslut efter att ha lyssnat på nämndens 
åsikt. 
---- 
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FKUN § 54  FKUN/2013:27 – 609 
 
Motion - skola för hållbar utveckling 
 
Peter Åberg (S) har 2013-01-22 lämnat in en motion om skola för hållbar 
utveckling till kommunfullmäktige. 
 
Åberg skriver följande i motionen: 
 
Utvinning och utnyttjande av jordens naturtillgångar och resurser har histo-
riskt skett utan större hänsyn till påverkan av ekosystem och konsekvenser 
för kommande generationer. Detsamma gäller för samhällsbyggande och 
samhällsplaneringar.  
 
Under de senaste årtiondena har det emellertid växt fram en insikt både nat-
ionellt och globalt om att naturtillgångar och naturresurser måste utnyttjas 
på ett långsiktigt hållbart sätt och att samhällsbyggande och samhällsplane-
ring måste ske i ett långsiktigt hållbart perspektiv.  
 
Ett långsiktigt hållbart samhälle förutsätter att man arbetar med förhåll-
ningssätt och hållbarhetstänk i både stort och smått så att det blir en naturlig 
del i vardagen för den enskilda men även en självklar del i allt samhälls-
byggande. 
 
Skolor kan sedan 2004 hos Skolverket ansöka om utmärkelsen Skola för 
hållbar utvecklingen. Utmärkelsen riktar sig till alla skolformer inom det of-
fentliga skolväsendet samt fristående skolor och riksinternatskolor. Den 
skola som tilldelas utmärkelsen får ett diplom och rätt att använda utmär-
kelsens logotyp. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas om skolan in-
nan periodens slut skickar in en ny ansökan om hur verksamheten har arbe-
tet med hållbar utveckling. I Skolverkets föreskrifter anges de villkor som 
ansökan ska omfatta. Villkoren är uppdelade i två huvudgrupper; pedago-
gisk ledning och pedagogiskt arbete.  
 
Det finns idag många skolor i en stor del av landets kommuner som redan 
ansökt och fått utmärkelsen för sitt arbete med hållbar utveckling. 
 
Då kommunfullmäktige tillsatt en fullmäktigeberedning för hållbar utveckl-
ing är det ett naturligt led i arbetet med hållbar utveckling att skolorna i 
kommunen börjar arbeta med att uppfylla skolverkets kriterier för att senare 
kunna ansöka om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. 
 
Åberg anser att det är ett ypperligt sätt att börja redan i förskolan och skolan 
med att leda in Storuman på vägen mot en kommun där hållbarhetstänk ge-
nomsyrar utvecklingen på alla områden.  
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FKUN § 54 
 
Åberg föreslår: 
att kommunfullmäktige beslutar att alla förskolor, grundskolor samt gym-
nasieskolan i kommunen ska arbeta utifrån skolverkets kriterier för Skola 
för hållbar utveckling för att senare kunna ansöka om utmärkelsen hos 
Skolverket.  
Kommunfullmäktige 2013-02-26, § 13 överlämnade motionen till kom-
munstyrelsen för beredning, därefter har fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden fått ärendet för yttrande. 
 
Beredande organs förslag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-05-24 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras motionen. 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta upp ärende till nämnden den 26 augusti 2013. 
---- 
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FKUN § 55  FKUN/2013:7 – 600 
 
Kurser och konferenser 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att anmäla Eva-Marie Stabbfors (KD) till Kompentensforum och utveckl-
ingsverkstad i Lycksele den 12-13 juni 2013, 
 
att anmäla Peter Åberg (S) och Eva-Marie Stabbfors (KD) till Aktuell skol-
politik i Piteå den 29-30 augusti 2013.  
---- 
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FKUN § 56  FKUN/2013:60 – 600 
 
Delegationsbeslut 2013 
 
Arbetsutskottet 

 
2013-05-16 – Remiss – Integrationsplan för Storumans kommun 
 
2013-05-16 – Remiss – Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans 
kommun 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av dele-
gationsbesluten. 
---- 
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 FKUN § 57 
   
Meddelande 
 
FKUN/2013. 52 
Kulturrådet – Ansökan om bidrag Skapande skola  
 
FKUN/2013.52 
Kulturrådet – Beslut om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan 
 
FKUN/2013.50 
Skolverket – Information om statsbidrag för arbetsplatsförlagd lärande  
 
FKUN/2013.44 
Strålskyddsstiftelsen – Information om hälsorisker med trådlösa datornät-
verk. 
 
FKUN/2013.54 
Giron sámi teáhter -  Information till medlemmar för Sameteatern  
 
FKUN/2012.107 
Skolverket – Beslutsmeddelande om statsbidrag för matematikhandledare 
inom Matematiklyftet läsåret 2013/14 
 
FKUN/2013.58 
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning NIU med Arvid-
sjaur kommun. 
 
FKUN/2013.61   
Anmälan gällande kännedom om kränkande behandling. 
 
FKUN/2013.55 
Skolinspektionen – Begäran om yttrande angående anmälan om skolsituat-
ionen för grundskoleelev vid Centralskolan i Storumans kommun. 
 
FKUN/2012.103 
Skolinspektionen – Begäran om yttrande angående anmälan om hantering 
av ett klagomål mot Luspengymnasiet i Storumans kommun. 
 
FKUN/2013.67 
Skolverket – Information om möjligheten att ansöka om att få delta i för-
söksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolan. 
 
FKUN/2013.68 
Skolverket – Inbjudan till att ansöka om startbidrag för KomTek, 
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FKUN § 57 
 
FKUN/2013.64 
Skolverket – Information om statsbidrag för nattis. 
 
FKUN/2011.46 
Protokollsutdrag Kf 2013-04-25, § 37 – Verksamhetsberättelser 2012. 
 
FKUN/2013.66 
Protokollsutdrag Kf 2013-04-25, § 51 – Plan för ökad delaktighet för per-
soner med funktionsnedsättning och funktionshinder 2013-2015. 
 
FKUN/2011.55 
Protokollsutdrag Kf 2013-04-25, § 53 – Utbildningsplan för Storumans 
kommuns skolor 2013-2014. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll  2013-05-
16. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av med-
delanden 
---- 
 
 
  
 


