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 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2014-04-28 kl 10.00-14.00 
 
Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 
 Ulf Vidman (M) 
 Eva-Marie Stabbfors (KD)   
 Lilian Mörtsell (C) 
 Erold Westman (KL)  
 Peter Åberg (S) 
 Gunnar Andersson (S) 
 Gull-Britt Larsson (S) 
 Sven-Åke Pennling (S) tjänstgörande ersättare   
     
  
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Eva Andersson  förvaltningsekonom 
 Maria Reinholdsson barnomsorgsass 
 Åsa Svahn  nämndsekreterare 
   
  
Utses att justera Peter Åberg   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2014-05-06 Paragrafer §§ 16--33  
 
 
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 2014-04-28  
   
Datum för anslags uppsättande 2014-05-07 Datum för anslags nedtagande 2014-05-28 
   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 
   
Underskrift   

 Åsa Svahn 
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FKUN § 16 
   
Information 
 
Erold Westman (KL) tar upp frågan om mobiltelefoner på lektionerna.  
Malin Lindberg och Sarah Forsgren redogör för reglerna som tillämpas på 
Röbroskolan. 
 
Peter Åberg (S) tar upp frågan om projekten ”Sevärt Lappland” och ”Sto-
rumans fotoarkiv”, de ansvariga för dessa kommer att inbjudas till nästa 
nämnd. 
 
Peter Åberg (S), Johnny Holmgren (FP) och Barbro Åkesson redovisar från 
presidie- och skolchefskonferensen den 20-21 februari 2014 i Lycksele. 
 
Eva-Marie Stabbfors (KD) redovisar från Barn och Ungas hälsa den 3 april 
2014 i Umeå. 
 
Förvaltningschefen redovisar från Gymnasiekonferensen den 9 april 2014 i 
Lycksele. 
 
Ordförande föreslår att länkar till sammanfattning av kurser läggs ut på 
Läsplattorna.  
 
Ordförande tar upp frågan angående snötillgången i Tärnaby. 
 
Bertil Almgren, regional projektledare för Plug In Västerbotten, redovisar 
projektets arbete i länet. 
---- 
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FKUN § 17 
   
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 6 mars 2014. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 18  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. 
 
Till dagens sammanträde har inkommit följande fadderapporter: 
Stensele skola/förskola (fadder Tina Kerro). 
Komvux/SFI Tärnaby och Storuman (fadder Gull-Britt Larsson) 
Gunnarns skola/förskola (fadder Lilian Mörtsell) 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen i fadderrapporterna. 
---- 
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FKUN § 19  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 redogör rektor för Röbroskolan, Malin Lindberg 
och Sarah Forsgren, specialpedagog, hur de på skolan arbetar med krän-
kande behandling utifrån deras Likabehandlingsplan.   
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
---- 
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FKUN § 20  FKUN/2012:43 – 600 
 
Verksamhetsberättelse 2013 
 
Inför 2013 års bokslut skall nämnden upprätta verksamhetsberättelse.  
 
Verksamhetsberättelser är en redogörelse för alla som berörs av kommu-
nens verksamhet. 
 
Verksamhetsberättelsen ska därför innehålla: 
Ekonomiskt resultat. 
Verksamhetsberättelse innehållande ekonomisk redogörelse, viktiga hän-
delser och kommentarer till avvikelser i verksamheten. 
Måluppfyllelse – bl a skall nyckeltal som mäter målen från verksamhets-
planen redovisas 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-03-06, § 6 
 
att godkänna förkortad version av verksamhetsberättelsen för 2013, 
 
att besluta om resterande del vid nästa nämnd. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen förslag på verksam-
hetsberättelse i sin helhet. Gymnasieskolans verksamhet presenteras på en 
mer övergripande nivå, en mer detaljerad kommer till nämnden genom kva-
litetsredovisningen. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2013, 
 
att överlämna verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen, 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag till nämnden den 27 maj 2014 presen-
tera en ekonomisk redovisning för ensamkommande flyktingbarn och hyra 
för alla skollokaler var för sig. 
----  
 
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (22)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2014-04-28 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  
 
FKUN § 21  FKUN/2014:27 – 600 
 
Budgetuppföljning mars 2014 
 
Förvaltningsekonomen redovisar den ekonomiskauppföljning för mars, to-
talt ligger vi på 27,2%. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen, 
 
att till nästa budgetuppföljning redovisa  personal och övrig förbrukning 
var för sig.  
---- 
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FKUN § 22  FKUN/2014:28 – 600 
 
Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) 
 
Utifrån den Strategiska planen (antagen av kf 2013-02-26, § 18) har nämn-
den fått i uppdrag att ta fram de viktigaste målen i verksamheten som har 
karaktären av sammanfattande övergripande mål såsom t.ex Nöjdhet. 
 
Vid arbetsutskottet 2014-03-26 redogör förvaltningsekonomen tankarna 
bakom målen i verksamheten. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-26, § 17   
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag ta fram förslag till mål utifrån den stra-
tegiska planen. 
 
Vid dagens sammanträde presenterar förvaltningschefen de KKiK-mål som 
specifikt berör nämndens område samt förslag till måltal att sträva mot.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna de föreslagna Kkik-målen och måltalen. 
---- 
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FKUN § 23  FKUN/2014:29 – 600 
 
Verksamhetsplan 2015 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-26, § 18 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag till verksam-
hetsplan för 2015. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 

att godkänna verksamhetsplanen efter vissa redaktionella ändringar, 
 
att skicka verksamhetsplanen till kommunfullmäktige för fastställande .  
---- 
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FKUN § 24  FKUN/2014:32 – 809 
 
Ansökning från Vadtejen Saemiej Sijte 
 
Vadtejen Saemiej Sijte (VSS) ansöker om finansiering av gemensamt 
konstverk inom projektet Vaapsten Bijre. Från Storumans kommun ansöker 
VSS om ett bidrag om  100 000 kronor. 
 
Beredande organs förslag 
Kulturansvarig Kaarina Åströms tjänsteutlåtande 2014-02-19 
 
I tjänsteutlåtande kan man läsa följande: 
Med hänvisning till det regelverk som gäller angående övrigt bidrag så kan 
varje förening årligen få 50% av investeringskostnader täckta med årligt bi-
drag om 2000 kronor. (blankett finns att hämta under kommunens hem-
sida). 
 
I övrigt hänvisas till SFS 2012:517, förordning om statsbidrag till kulturella 
ändamål. Under kulturrådets hemsida finns mer information. 
 
Nationella minoriteters kulturaktörer såsom föreningar, organisationer, in-
stitutioner eller andra med organisationsnummer kan söka projektstödet till 
nationella minoriteters kulturverksamhet. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att Vadtejen Saemiej Sijte får söka övrigt bidrag enligt regelverket. 
---- 
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FKUN § 25  FKUN/2014:30 – 610 
 
Resursfördelning skola och barnomsorg 
 
Vid dagens sammanträde meddelar förvaltningschefen att ärendet måste 
utgå då det inte är samverkat färdigt på alla enheter. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ajournera ärendet till nämnden den 27 maj 2014. 
---- 
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FKUN § 26  FKUN/2014:31 – 610 
 
Skolledarorganisationen 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen förslag på förändring-
ar i ledningsorganisationen. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna förslaget till ny skolledningsorganisation. 
---- 
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FKUN § 27  FKUN/2014:15 – 717 
 
Dagbarnvårdare i Storuman 
 
För närvarande arbetar en dagbarnvårdare i Storuman och en i Stensele. 
Från och med 2014-07-01 kommer dagbarnvårdaren i Storuman att gå i 
pension. I dagsläget finns ett fåtal föräldrar som önskar dagbarnvårdare.  
 
Beredande organs förslag 
Förskolechef Karin Mörtsells tjänsteutlåtande 2014-02-06 
Arbetsutskottets protokoll 2014-02-19, § 10 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag göra en konsekvensutredning innehål-
lande för- och nackdelar med dagbarnvårdare i kommunen. 
 
Vid dagens sammanträde hänvisar förvaltningschefen till den utskickade 
konsekvensutredningen.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna konsekvensutredningen, 
 
att i dagsläget inte ersätta pensionsavgången då efterfrågan är mindre än 
tillgången på plats. 
---- 
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FKUN § 28  FKUN/2014:12 – 612 
 
Gymnasiesärskola 
 
Önskemål har kommit in om att erbjuda en elev utbildning inom gymnasie-
särskolan i Storumans kommun. Eftersom utbildningen inte erbjuds i hem-
kommunen måste frågan utredas.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-01-29, § 3 
Rektor Per-Daniel Liljegrens tjänsteutlåtande 2014-01-29 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-03-06, § 11  
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag göra en ekonomisk kalkyl av de olika 
alternativen . 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen sitt uppdrag. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att utbildning inom gymnasiesärskolans individuella program erbjuds om 
eleven efter genomförda utredningar bedöms tillhöra målgruppen. 
---- 
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FKUN § 29  FKUN/2014:16 – 628 
 
Arbetsplan studie- och yrkesvägledare 
 
En reviderad version av arbetsplan för studie- och yrkesvägledning har ut-
arbetats och samverkats om på de olika enheterna. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att nämnden fastställer planen för studie- och yrkesvägledning. 
---- 
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FKUN § 30  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. 
 
Förvaltningschefen gör jämförelse mellan 2012 (10:e plats) och 2013 (23:e 
plats). 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-12-16, § 126   
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag tillsammans med rektor för Skytteanska 
skolan och Röbroskolan gå igenom punkterna 8—10 för att se varför vi är 
så långt ifrån SALSA-värdet. 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (22)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2014-04-28 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 
FKUN § 30 
 
Beredande organs förslag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2014-04-16 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen sitt uppdrag. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna förvaltningschefens redovisning. 
----  
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FKUN § 31  FKUN/2014:53 – 612 
 
Luspengymnasiets programutbud läsåret 2014/2015 
 
Beredande organs förslag 
Rektor vid Luspengymnasiets tjänsteutlåtande 2014-04-28 
 
I tjänsteutlåtande kan man läsa följande: 
Luspengymnasiet försöker hela tiden skapa ett dynamiskt utbud som i 
mesta möjliga mån kan anpassas efter elevernas önskemål om både kurser 
och inriktningar. Att bara ha enstaka elever på nationella program och i 
olika undervisningsgrupper är dock varken ekonomiskt eller pedagogiskt 
gynnsamt.  
 
Enligt gymnasieantagningens dagsaktuella statistik, har barn- och fritids-
programmet (BF) fortfarande endast två sökande. Skolans tidigare rekom-
mendation att inte ta in elever i årskurs 1 på BF till läsåret 2014/2015 ligger 
därför fast. 
 
Förslag till beslut 
 
att inte anta elever till årskurs 1 på Barn och fritidsprogrammet inför läsåret 
2014/2015, 
 
att inriktningen på Barn och fritidsprogrammet ges i enlighet med elevernas 
önskemål (pedagogiskt arbete som alternativ till fritid och hälsa). 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att godkänna rektor vid Luspengymnasiets förslag till beslut. 
---- 
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FKUN § 32  
  
Delegationsbeslut 
 
2014-02-12 – Anpassad studiegång under vårterminen 2014 
 
2014-03-04 – Finansiering regional projektledare för forsknings- och ut-
vecklingsfrågor .  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av dele-
gationsbesluten. 
---- 
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FKUN § 33 
   
Meddelande 
 
FKUN/2014.13 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens förteckning och organisationsplan 
2014. 
 
FKUN/2014.30 
Resursfördelning barnomsorg februari 2014. 
 
FKUN/2014.25 
Verksamhetsberättelse – Storuman Fritid 2013. 
 
FKUN/2014.24 
Stockholms universitet/institutionen för lingvistik – Talpedagogikutbildning 
som en uppdragsutbildning. 
 
FKUN/2014.22 
Uppdragsavtal med konsult Elisabeth Zachrisson. 
 
FKUN/2014.44 
Skolverket lanserar webbplatsen – väljaskola.se 
 
FKUN/2013.50 
Protokollsutdrag Kf/2014-02-25, § 8 – Motion badkort för kommunens 
skolungdom. 
 
FKUN/2013.27 
Protokollsutdrag Kf/2014-02-25, § 10 – Motion skola för hållbar utveckling 
 
FKUN/2013.79 
Protokollsutdrag Kf/2014-02-25, § 11 – Motion mångkulturdag. 
 
FKUN/2013.148 
Protokollsutdrag Kf/2014-02-25, § 17 – Implementering av FN:s barnkon-
vention i kommunens organisation. 
 
FKUN/2013.2 
Protokollsutdrag Ks/2014-02-04, § 18 – Revidering av tillämpningsanvis-
ningar för fastställelse av ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
FKUN/2014.34 
Protokoll 2014-02-05 – Region Västerbotten/Primärkommunala delegation-
en. 
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FKUN § 33 
 
FKUN/2014.35 
Protokoll 2014-02-06 – Region Västerbotten/Utbildningsdelegationen. 
 
FKUN/2014.36 
Protokoll 2014-02-07 – Region Västerbotten/Kulturberedningen. 
 
FKUN/2014.37 
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 14:7 Ny lag om registerkon-
troll av personer som ska arbeta med barn. 
 
FKUN/2014.39 
Stiftelsen Företagsam skola – sök stipendier på 50 000 kronor. 
 
FKUN/2014.40 
Samverkansavtal mellan Fastighets AB Umluspen och Tärna Ik Fjällvinden. 
 
FKUN/2014.41 
Skolverket – ansök om statsbidrag för kommunala utvecklingsinsatser. 
 
FKUN/2014.18 
Ansökningsblankett för statsbidrag Lärarlyftet II vårterminen 2014 till 
Skolverket. 
 
FKUN/2014.42 
Skolverket – skolblad avseende Luspengymnasiet. 
 
FKUN/2014.43 
Skolverket – statsbidrag för lov- och sommarskola.      
 
FKUN/2014.45 
Industrirådet – Industrirelevant yrkesutbildning är viktig även för din kom-
mun. 
 
FKUN/2013.108 
Skolverket – Utbetalningsmeddelande, maxtaxa inom förskolan, fritids-
hemmet och annan pedagogisk verksamhet. 
 
FKUN/2014.11 
Skolverket – Beslut, statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg 
för lärare 2014/15. 
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FKUN § 33 
 
FKUN/2014.46 
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 14:15, Vårpropositionen för år 
2014. 
 
FKUN/2013.46 
Skolverket – Information om återbetalning av statsbidrag. 
 
FKUN/2014.18 
Skolverket - Säkra behörigheten med Lärarlyftet II. 
 
FKUN/2014.6 
Länsstyrelsen Västerbotten – Utbetalning av projektstöd inom Leader (Se-
värt Lappland). 
FKUN/2014.18 
Skolverket – Statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen 2014. 
 
FKUN/2014.47 
Skolverket – Ansök om statsbidrag för att öka antalet behöriga yrkeslärare. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av med-
delanden. 
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