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FKUN § 107 
   
Information 
 
Förvaltningschefen informerar följande:  
 
- Projekt ”Plug in” som riktar sig till ungdomar över 16 år som funderar på 

eller som redan har gjort ett studieavbrott från sina gymnasiestudier.  
Målet i Plug In är att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gym-
nasiestudier inom fyra år i de deltagande regionerna. Fritids-, kultur- och 
utbildningsnämndens ordförande kommer att ingå i den lokala styrgrup-
pen för 2014. 

 
- Svenska för invandrare (SOU 2013:76) Utredningen har som förslag att 

Komvux och SFI blir en och samma skolform.  
 

- Skrivelse från Centralskolans klassråd årskurs 6 angående miljön vid  id-
rottshallen och badhuset duschutrymen.  
 

- Möte i Tärnaby med anledningen av snötillgången i området.  
 
- Det pågående arbetet med skolorganisationen i kommunen. 

 
Sven-Ola Lönnback (C) föreslår att nämnden startar en svetsutbildning i 
kommunen. 
----  
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FKUN § 108 
   
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 7 november 
2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 109  FKUN/2011:11 – 600 
 
Fadderbesök på enheterna 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-24, § 32 beslutade att 
uppföljning av inkomna fadderrapporter sker vid varje nämnd. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas följande fadderrapporter: 
Kulturverksamheten (fadder Sven-Åke Pennling) 
Skytteanska skolan och Tärnaby alpina gymnasium (faddrar Ulf Vidman 
och Eva-Marie Stabbfors) 
Luspengymnasiet (faddrar Sven-Ola Lönnback och Peter Åberg) 
Gunnarns skola (fadder Lilian Mörtsell)  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen i fadderrapporterna, 
 
att på nytt påminna de faddrar som ej inkommit med rapport snarast lämna 
in dessa. 
---- 
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FKUN § 110  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 samt vilka åtgärder som har vidtagits för att komma tillrätta med 
dessa. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen, 
 
att till nästa nämnd inbjuda representanter från Röbroskolan så de får be-
rätta hur de arbetar med likabehandlingsplanen. 
---- 
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FKUN § 111  FKUN/2013:130 – 600 
 
Uppföljning medarbetarenkäten 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen resultatet av den år-
liga medarbetarenkäten och vilka åtgärdsförslag som planeras för att för-
bättra arbetsmiljön vid vissa enheter. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
----  
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FKUN § 112  FKUN/2013:134 – 600 
 
Sammanträdesdagar 2014 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta följande sammanträdesdagar för 2014: 
 
Arbetsutskottet   Nämnd 
 
Onsdag 29 januari  Måndag 10 februari 
 
Onsdag 19 februari  Torsdag 6 mars 
 
Onsdag 26 mars  Måndag 28 april 
 
Fredag 16 maj   Torsdag 27 maj 
 
Onsdag 20 augusti  Fredag 29 augusti 
 
Torsdag 25 september  Fredag 3 oktober 
 
Torsdag 23 oktober  Torsdag 6 november 
 
Onsdag 26 november  Torsdag 11 december 
---- 
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FKUN § 113  FKUN/2013:133 – 610 
 
FKUN´s Uppföljningsplan 2014 
 
En årlig plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi skall upprättas. 
 
Vid dagens sammanträde presenteras förslag till uppföljningsplan. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta förslaget till uppföljningsplan för 2014. 
---- 
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FKUN § 114  FKUN/2013:13 – 600 
 
Ekonomisk redovisning november 2013 
 
Förvaltningsekonomen redogör budgetuppföljning för november med rikt-
punkt 91,7%.  
 
Kommentar till uppföljningen: 
Prognosen visar på ett underskott för 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 

---- 
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FKUN § 115  FKUN/2013:14 – 600 
 
Detaljbudgeten 2014 
 
Förvaltningsekonomen redovisar förslag till detaljbudget och beslutsattes-
tanter för 2014. 
 
Budgeterad löneökning 2014 är 3,5% för lärare och rektorer, 3% för skolku-
ratorer och 2,5% för övriga (9 mån). 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande kom med förslaget att 
lärarna och rektorernas löner ska höjas med 4%. 
  
Efter omröstning blev det som budgeterat 3,5% i löneökning  för lärare och 
rektorer. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till detaljbudget och beslutsattestanter för förskola, grund-
skola, vuxenutbildning, gymnasiet och övrig verksamhet för verksamhetså-
ret 2014. 
---- 
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FKUN § 116  FKUN/2013:125 – 609 
 
Taxor och avgifter 2014 
 
Förvaltningsekonomen redogör förslag på taxor och avgifter för 2014. 
 
Vid dagens sammanträde diskuterades vissa  taxor. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att efter vissa justeringar fastställa taxor och avgifterna för 2014. 
----  
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FKUN § 117  FKUN/2013:126 – 605 
 
Taxa interkommunal ersättning - förskola och grundskola 2014 
 
Förvaltningsekonomen har upprättat förslag till interkommunala avgifter för 
barn och unga under 16 år enligt utbildningsdelegationens riktlinjer. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fastställa följande taxa för interkommunal ersättning för 2014 
 
98 979 kronor/år för förskola 
96 131 kronor/år för familjedaghem  
38 926 kronor/år för fritidshem 
60 274 kronor/år för förskoleklass 
77 272 kronor/år för grundskola 1—6 
94 613 kronor/år för grundskola 7—9  
---- 
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FKUN § 118  FKUN/2013:127 – 605 
 
Taxa interkommunal ersättning - gymnasieskolan 2014 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta följande taxa för interkommunal ersättning 2014: 
 

Program  Årskurs Terminsavgift   Helårsavgift  
 

Barn- och fritidsprogrammet, BF   åk 1-3 48 720               97 440 
El- och energiprogrammet –  
inriktning energiteknik   åk 1-3 63 735  127 470 
Fordonsprogrammet årskurs, FP/FT – 
inriktning Mobila maskiner   åk 1-3 74 865   149 730 
Introduktionsprogrammet    åk 1-3 71 400        142 800 
Medieprogrammet, MP    åk 1-3 59 850   119 700 
Naturvetenskapsprogrammet, NV/NA åk 1-3 51 450           102 900 
Samhällsvetenskapsprogrammet, SP/SA åk 1-3  49 035         98 070    
Teknikprogrammet, TE  åk 1-3       60 165             120 330 
 
Nationell idrottsutbildning armbrytning,  
exkl. programavgift       7 500             15 000 
Nationell idrottsutbildning alpint,  
exkl. programavgift               7 500                 15 000 
----  
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FKUN § 119  FKUN/2013:92 – 600 
Investeringar 2014 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta följande förslag till investeringar för 2014: 
 
Slussfors skola   40 000  
Datorer, surfplattor, smartboard    
 
Skytteanska skolan  110 000 
Datorer, IT-utrustning 
Komplettering möbler 
 
Särskolan     40 000 
Läsplattor   
 
Röbroskolan     90 000 
Nya skåp till klassrummen     
Stationära datorer  
 
Stensele skola     40 000 
IT-verktyg    
 
Parkskolan     80 000    
Läsplattor 
Whiteboardtavlor 
 
Centralskolan     60 000    
Datorer, Ipads 
 
Gunnarns skola     40 000    
IT-utrustning 
 
Förskolorna   100 000 
Mindre ledredskap    
IT-utrustning 
 
Aktiviteten     50 000 
Kontorsmöbler 
 
Luspengymnasiet  100 000 
Gardiner till ny lokal  
Möbler 
---- 
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FKUN § 120  FKUN/2013:118 - 620 
 
Inventarier personalrum 
 
Ansökan om bidrag till inventarier (20 000 kronor) till ett gemensamt fika-
rum för personalen vid Aktiviteten. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att bevilja ansökan. 
---- 
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FKUN § 121  FKUN/2013:79 – 869 
Motion - mångkulturdag 
 
Karin Malmfjord (S) har lämnat in en motion om mångkulturdag till kom-
munfullmäktige. 
 
Malmfjord skriver följande i motionen: 
 
Den 6 juni firas svenska nationaldagen i Sverige. Denna dag hälsas alla nya 
svenska medborgare välkomna. En av anledningarna till att regeringen in-
stiftade nationaldagen var att många invandrare undrade varför man inte fi-
rade nationaldagen i Sverige.  
 
En mångkulturdag i anslutning till nationaldagsfirande skapar förutsättning-
ar till en attraktiv kommun. Mångkultur kan innehålla matkultur, dansupp-
visning, klädparad och föreläsningar.  
 
Malmfjord föreslår 
 
att mångkulturdag införs i anslutning till nationaldagsfirande i Storumans 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige 2013-06-18, § 64 överlämnade motionen till kom-
munstyrelsen för beredning, därefter har fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden fått ärendet för yttrande. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-16, § 49 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag göra ett förslag till yttrande som presen-
teras vid nämnden den 26 augusti 2013. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen ett förslag till ytt-
rande: 
 
Årets nationaldag har temat integration och i talen betonades hur viktiga 
våra nyanlända medborgare är för hela kommunen. Det finns redan en ar-
betsgrupp som arbetar med planering, genomförande och utvärdering av 
nationaldagsfirandet. Arbetsgruppen har som målsättning att lyfta fram kul-
tur-, mångfalds- och hälsoperspektiv. Kommunens nyanlända är inklude-
rade vid planeringen. 
 
Då det pågår ett utvecklingsarbete bör det vara gynnsamt för gruppens ar-
bete, att de ges förtroende att fortsätta enligt plan. Alla intresserade är na-
turligtvis välkomna att hjälpa till med arbetet. 
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FKUN § 121 
 
Förslag till yttrande: 
Eftersom ett embryo till mångkulturdag redan existerar föreslår Fritids-, 
kultur- och utbildningsnämnden att gruppen får fortsätta sitt arbete enligt 
plan. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013- 08-26, § 64 
 
att godkänna förvaltningschefens förslag till yttrande. 
 
att i yttrandet till kommunstyrelsen föreslå följande: 
 
Eftersom ett embryo till mångkulturdag redan existerar får arbetsgruppen 
fortsätta sitt arbete enligt plan. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2013-10-16 fått återremiss på 
motionen, kommunstyrelsen vill ha ett bifallande eller avslag på motionen. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att som yttrande till kommunstyrelsen bifalla motionen 
---- 
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FKUN § 122  FKUN/2013:43 – 610 
 
Redovisning barnomsorgen 
 
Förvaltningsekonomen redogör resursfördelning för barnomsorgen novem-
ber 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
---- 
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FKUN § 123  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 § 123 
 
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 kommunsty-
relsen för beredning, därefter har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fått 
ärendet för yttrande. 
 
Beredande organs förslag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-05-24 
Fritids-, kultur och utbildningsnämndens protokoll 2013-05-30, § 54 
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-16, § 53 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-08-26, § 69  
 
att uppdra till förvaltningschefen kartlägga hur enheterna jobbar med håll-
bar utveckling. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen hur enheterna arbetar 
med hållbar utveckling. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att som yttrande till kommunstyrelsen avslå  motionen. 
---- 
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FKUN § 124  FKUN/2013:128 – 620 
 
Handlingsplan för kommunens skolor avseende hedersrelaterat våld 
och förtyck 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 

att fastställa handlingsplanen 
---- 
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FKUN § 125  FKUN/2013:140 – 609 
 
Uppföljning kriterierna Bästa skolkommun 
 
Sedan 2002 utser Lärarförbundet årligen Sveriges bästa skolkommuner. 
Rankningen bygger på 14 olika kriterier. Syftet med rankningen är att sätta 
fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Till grund 
ligger fjorton kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma sko-
lans arbetsförutsättningar och resultat. 
 
De kriterier som ligger till grund för undersökningen är: 
 
1. resurser till undervisningen 
2. utbildade lärare 
3. lärartäthet 
4. friska lärare 
5. lärarlöner 
6. kommunen som avtalspart 
7. andel barn i förskola 
8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9 
9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA 
10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 
11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA 
12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år 
13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier 
14. övergång till högskolan 
 
Inom respektive kriterium rankas kommunerna från 1 till 290 där placering 
1 utgör bästa värde. Den kommun som uppnår lägst sammanlagda poäng-
summa hamnar i topp. Två kriterier, andel pedagogiskt utbildade lärare re-
spektive lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen då tillgången till 
kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. 
 
Vid dagens sammanträde gör förvaltningschefen jämförelse mellan 2012 
(10:e plats) och 2013 (23:e plats). 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att analysera punkterna 8—11 samt att 
föreslå åtgärder till förbättring. 
---- 
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FKUN § 126  FKUN/2013:132 – 609 
 
Ansökan om bidrag till stiftelsen "Ungdom mot våld" 
 
Stiftelsen ”Ungdom mot våld” ansöker om verksamhetsbidrag med 1875 
kronor. Stiftelsens ändamål är att under mottot ”Våga Vägra Våld” verka 
för att minska våldet och samtidigt öka respekten för individens integritet i 
samhället. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att avslå ansökan.  
---- 
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FKUN § 127  FKUN/2013:141 – 612 
 
Mottagande av elev på individuellt alternativ 
 
Gäller elev inom gymnasieskolan i behov av särskilda anpassningar och 
stöd. Enligt 17 kap. 11 § andra stycket, skollagen gäller följande: 
 
”Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får 
ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot 
till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.” 
 
Skolans kartläggningar och kontakter med eleven, vårdnadshavare, elev-
hälsa, psykolog, habilitering och andra resurspersoner visar att det finns 
synnerliga skäl. För att skolan ska kunna anpassa och ge stöd i tillräcklig 
utsträckning behöver eleven få en förändrad studiegång. 
 
Förslag till beslut 
 
Att ta emot eleven på individuellt alternativ. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att gymnasieskolan tar emot eleven på individuellt alternativ. 
---- 
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 FKUN § 128 
   
Meddelanden 
 
FKUN/2012.66 
Uppsägning av samverkansavtal om Regionalt utvecklingscentrum, RUC 
 
FKUN/2012.107 
Skolverket – Beslutsmeddelande - Statsbidrag för matematiklärare inom 
Matematiklyftet läsåret 2013/14 
 
FKUN/2013.52 
Kulturrådet – redovisning skapande skola godkänt. 
 
FKUN/2013.123 
Folkhälsomyndigheten startar sin verksamhet 2013-01-01. 
 
FKUN/2012.117 
Uppsägning av hyresavtal ”Annexet” Hotell Toppen. 
 
FKUN/2012.70 
Elevhälsoplan 2013-09-01. 
 
FKUN/2013.122 
Strålskyddsstiftelsen – Information om hälsorisker med trådlösa datornät-
verk. 
 
FKUN/2013.122 
Strålsäkerhetsmyndigheten – Ofarligt med trådlösa datornätverk ur strål-
skyddssynpunkt. 
 
FKUN/2008.4 
Länsstyrelsen Västerbotten – Beslutsmeddelande om projektstöd inom Lea-
der till projektet Storumans fotoarkiv.  
 
FKUN/2011.63 
Västerbottens läns landstig – överenskommelse vid misstanke om psykisk 
funktionsnedsättning hos barn och unga. 
 
FKUN/2011.59 
Skolverket – Beslutsmeddelande – uppföljning av statsbidrag för Matema-
tiksatsningen 2011, projekt på två läsår. 
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FKUN § 128 
 
FKUN/2013.136 
Ansökan om ny certifieringsperiod för Nationell godkänd idrottsutbildning , 
NIU. 
 
FKUN/2013.131 
Skolverket – Information om intresseanmälan till utbildningssatsning i sa-
miska och meänkiell. 
 
FKUN/2013.137 
Kulturprogram barn och unga vårterminen 2014. 
 
FKUN/2013.55 
Skolinspektionen – Beslut – uppföljning av beslut angående skolsituationen 
för en elev vid Centralskolan i Storumans kommun. 
 
FKUN/2013.97 
Arbetsmiljöverket – Resultatet av inspektion Stensele skola. 
 
FKUN/2013.97 
Arbetsmiljöverket – Resultatet av inspektion Slussfors skola. 
 
FKUN/2013.97 
Arbetsmiljöverket – Resultatet av inspektion Centralskolan. 
 
FKUN/2013.97 
Arbetsmiljöverket – Resultatet av inspektion Skytteanska skolan. 
 
FKUN/2013.97 
Arbetsmiljöverket – Resultatet av inspektion Luspengymnasiet. 
 
FKUN/2013.138 
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 2013:68 – Konsekvenser av 
skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt 
övergångsbestämmelse. 
 
FKUN/2013.139 
Västerbottens läns landsting – SALUT Hälsofrämjande skola/förskola. 
 
FKUN/2013.121 
Likabehandlingsplaner 2013/2014. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av med-
delanden.  


