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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2014-05-27 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2014-05-27 kl 10.00-16.00 
 
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) 
     
     
  
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Eva Andersson  förvaltningsekonom 
 Maria Reinholdsson sekreterare 
    
  
Utses att justera Erold Westman   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2014-06-05 Paragrafer §§ 34-- 54 
 
 
Underskrift Sekreterare ………………………………………………….        
 Maria Reinholdsson 
                      
                    Ordförande …………………………………………………..      
 Johnny Holmgren      
 
                    Justerande  …………………………………………………. 

     Erold Westman 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 
  Organ                                             Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2014-05-27  

   
Datum för anslags uppsättande 2014-06-06 Datum för anslags nedtagande 2014-06-27 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 
   

Underskrift   

 Maria Reinholdsson 
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FKUN § 34   
 
Information 
 
Carina Johansson och Marie Persson är projektanställda för att arbeta med 

Storumans fotoarkiv. Vid dagens sammanträde visar de bildspel och webb-
sidan samt berättar om sitt arbete. 
 

Anna Brunned, miljöinspektör, informerar nämnden om tillsynen av livs-
medel, avgifter, höjning av taxa fr.o.m. 2015-01-01. Önskemål från nämn-
dens ledamöter att uppföljning av detta görs årsvis. Anna informerar om att 
tobakstillsyn kommer att göras på skolor inom kort. Hon informerar också 
om ett kommande projekt om hälsotillsyn. 
 
Besök av Kurt Stenvall, företagare i Storuman, som vanligt hade han många 
idéer och spred ett leende vid dagens sammanträde.  
---- 
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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 den 28 april 
2014. 
 
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 
 
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: 
 
Gunnarns skola (fadder Lilian Mörtsell) 
Storuman fritid och Luspengymnasiet (fadder Peter Åberg och Sven-Ola 
Lönnback) 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen i fadderrapporterna. 
 
att ledamöter som inte har varit på fadderbesök uppmanas att endera upp-
fylla åtagandet med minst ett fadderbesök på tilldelad plats per termin alter-
nativt bytas ut. 
---- 
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FKUN § 37  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 incidenter av krän-
kande behandling samt vilka åtgärder som har vidtagits för att komma till-
rätta med dessa. 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen, 
 
att centrala elevhälsoteamet bjuds in till nämnden augusti 2014. 
---- 
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FKUN § 38  FKUN/2014:20 – 609 
 
Riktlinjer projektuppföljning 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-02-19, § 14 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag ta fram rutiner för projekten i nämnden.  
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonomen förslag på rikt-
linjer för projektuppföljning. 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna riktlinjer för projektuppföljning efter vissa  redaktionella änd-
ringar. 
---- 
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FKUN § 39  FKUN/2014:54 – 619 
 
Kvalitetsredovisning 2013 
 
Skolhuvudmän är skyldiga att systematiskt följa upp skolornas kvalitetsar-
bete. I redovisningarna utgår kommunen från sin utbildningsplan och sko-
lorna dessutom från sina lokala arbetsplaner. Dessa bygger i sin tur på de 
nationella styrdokumenten. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen kvalitetsredovis-
ningen för läsåret 2012/2013 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna kvalitetsredovisningen 2012/2013. 
---- 
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FKUN § 40  FKUN/2014:56 – 600 
Projekt för arbete med arkivfrågor i Storumans kommun 
 
Under slutet av 2012 genomfördes en förstudie av läget i kommunens do-
kument-, ärende- och arkivhantering. Förstudien konstaterade bl.a. att orga-
nisation, struktur, kunskaper och tillräckliga utrymmen saknas för att säker-
ställa kommunens dokument och arkivverksamhet. 
 
Under inledningen av 2014 har Rundström konsult genomfört en problem-
inventering på området och bekräftat de tidigare slutsatserna samt gett 
handgripliga förslag på åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt. 
 
I korthet krävs följande åtgärder: 
• Tydliggöra arkivorganisationen. 
• Upprätta/revidera styrdokument såsom arkivreglemente, arkivbeskriv-
ningar, arkivförteckningar, dokumenthanteringsplaner och gallringsbe-
slut. 

• Gallra och ordna befintliga arkiv samt omdisponera de utrymmen som 
finns. 

 
Kommunstyrelsen 2014-04-08, § 49 beslutade: 
 
Att uppdra till samtliga nämnder (myndigheter) att utse arkivansvarig och 
arkivredogörare och informera kommunstyrelsen (arkivmyndigheten) vilka 
som utsetts, 
 
Att uppdra till samtliga nämnder (myndigheter) att upprätta arkivbeskriv-
ning, 
 
Att uppdra till samtliga nämnder (myndigheter) att upprätta verksamhetsba-
serad (processorienterad) klassificeringsstruktur för dokumenthanteringen. 

 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag på arkivan-
svarig och arkivredogörare. 

 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förvaltningschefen är arkivansvarig och nämndsekreterare är arkivredo-
görare. 
 
att en arkivbeskrivning upprättas, 
 
att en verksamhetsbaserad (processorienterad) klassificeringsstruktur för 
dokumenthantering upprättas. 
---- 
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FKUN § 41  FKUN/2013:14 – 600 
 
Tertialrapport jan--april 2014 
 
En ekonomisk uppföljning för Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska 
upprättats för perioden jan – april 2014. 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 redovisar förvaltningschefen tertialrapporten ja-
nuari - april 2014. 
  
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten, 
 
att överlämna tertialrapporten till kommunstyrelsen. 
---- 
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FKUN § 42  FKUN/2012:43 – 600 
 
Uppföljning av verksamheter 2013 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-28, § 20  
 
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.  
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen och förvaltningse-
konomen en uppföljning av 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att bjuda in Anders Johansson, vd fastighetsbolaget, till nämnden i augusti 
2014. 
 
att godkänna ekonomisk redovisning. 
---- 
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FKUN § 43  FKUN/2011:53 – 600 
 
Redovisning interkontroll 
 
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 
Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande 2014-05-12 
 
Följande interkontroll har utförts: 
 
Budgetuppföljning har skett löpande under året och där avvikelser före-
kommit har detta påvisats till nämnd. Där lönekonteringar ej varit korrekt 
har detta meddelats lönekontoret för ändring. Hantering av handkassorna 
har kontrollerats och inget särskilt har hittats som gett anledning till åtgärd. 
 
Leverantörsfakturor har slumpvis granskats inom olika verksamheter där 
det vid några tillfällen varit felaktiga konteringar men detta beror till största 
del på byte av kontoplan inom kommunen och där konteringsansvariga inte 
varit insatt i hur kontoplanen ska användas. Detta har åtgärdats med en mer 
guidad kontoplan till konteringsansvariga inom Fritids-, kultur- och utbild-
ningsnämnden som inom kort kommer att vara färdigställd. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonomen internkontroll. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna internkontrollen. 
---- 
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FKUN § 44  FKUN/2012:41 – 805 
 
Kultur och fritidsstipendiat 2014 
 
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. 
 
Stipendierna har utlysts med annonsering i Bladet vecka 19. Senast den 23 
maj 2014 skulle förslag på stipendiat ha inkommit. 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras de inkomna förslagen på stipendiekan-
didater. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att utse Clara Sandberg som kulturstipendiat för 2014, 
 
att utse Moa Evertsson som fritidstipendiat för 2014. 
---- 
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FKUN § 45  FKUN/2014:3 – 600 
 
Skrivelse angående Röbroskolans skyttehall 
 
En skrivelse har inkommit från Storumans pistolklubb där de påpekar pro-
blem med ventilationen av Röbroskolans skyttehall. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-02-19, § 12 
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-26, § 26 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2014-05-27. 
 
I tjänsteutlåtandet står bland annat följande: 
Enligt uppgift kommer en renovering att kosta 800 000 kronor. Nämnden 
har inget utrymme i driftbudget för 2014 och inga medel är heller beräknat i 
årets investeringsbudget. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att ärendet tas upp igen i samband med investeringar för 2015.  

---- 
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FKUN § 46  FKUN/2013:129 – 620 
 
Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever med annat mo-

dersmål än svenska i Storumans kommun 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ajournera ärendet till nästa nämnd i augusti 2014 
---- 
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FKUN § 47  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. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-28, § 25 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen resursfördelningen 
skola och barnomsorg. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna resursfördelning skola och barnomsorg. 
---- 
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FKUN § 48  FKUN/2014:53 – 612 
 
Luspengymnasiets program och inriktning samt resursfördelning 
 
Rektor Per-Daniel Liljegren redovisar Luspengymnasiets program och in-
riktning samt resursfördelning. Med sig har han Håkan Lundström, 
yrkeslärare på el- och energiprogrammet samt Gudrun Hedbergh studie- 
och yrkesvägledare. 
 
Luspengymnasiets rektor redogör för förslag till program och inriktningar 
samt informerar om att kostnader för praktikplatser på yrkesprogrammen 
kan komma att öka på grund av svårigheter att få praktik i närområdet. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande program och inriktningar vid Luspengymnasiet läsåret 
2014/2015 
 
El- och energiprogrammet 
Inriktning inte klar 
 
Fordons- och transportprogrammet 
Inriktning -lastbil och mobila maskiner 
 
Naturvetenskapliga programmet 
Inriktning  -naturvetenskap 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet 
Inriktning  -medier, information och kommunikation samhällsvetenskap 
 
Teknikprogrammet 
Inriktning  -design och produktutveckling 
 
att delegera till ordförande att fatta beslut om inriktning på el och energi-
programmet. 
 
att Luspengymnasiets rektor redovisar resursfördelningen för läsåret 
2014/2015 till nämnden i augusti 2014. 
---- 
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FKUN § 49  FKUN/2014:48 – 612 
 
Granskning av Luspengymnasiets verksamhet 
 
PwC har genomfört en granskning vars syfte är att bedöma om verksamhet-
en vid Luspengymnasiet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräck-
lig intern kontroll. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att vidta de åtgärder revisionen föreslår. 
---- 
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FKUN § 50  FKUN/2010:106 – 629 
 
Uppföljning ungdomar under 20 år i Storumans kommun 
 
Enligt skollagen så är hemkommen skyldig att fortlöpande hålla sig infor-
merad hur de ungdomar som fullgjort skolplikten men som inte fyllt 20 år 
är sysselsatta, detta i syfte att kunna erbjuda de lämpliga åtgärder. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-26, § 24 
 
Vid dagens sammanträde redogör Gudrun Hedbergh, studie- och yrkesväg-
ledare om att det är ett tjugotal ungdomar som inte är inskrivna på gymna-
siet eller har annan sysselsättning. Hon kommer att göra en fortsatt utred-
ning för att göra en mer detaljerad kartläggning. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna informationen.  
---- 
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FKUN § 51  FKUN/2013:116 – 608 
 
Läsårstider 2014/2015 TAG 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 

att ajournera ärendet till nämnden i augusti 2014. 

---- 
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FKUN § 52  FKUN/2014:63 – 819 
 
Projekt för att säkerställa snötillgången 
 
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschefen om ett projekt vil-
ket syftar till tidigare snöläggning, detta för att säkerställa framtida utbild-
ningar i Tärnaby. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att bevilja medfinansiering enligt förslag, till projekt ”säkerställa snötill-
gången Tärnaby”,  
 
att medel till medfinansiering tas från budget för liftkostnader. 
 
Gunnar Andersson (S) reserverar sig mot beslutet. 
---- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (22) 
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2014-05-27 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  
 
FKUN § 53  FKUN/2014:17 – 614 
 
YH-utbildning, bergmaterialingenjör 
 
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschefen om antalet sökande 
till YH-utbildning, bergmaterialingenjör. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna start av utbildningen. 
---- 
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FKUN § 54 
Meddelanden 
FKUN/2014.40 
Samverkansavtal mellan Fastighets AB Umluspen, Storumans kommun och 
Tärna IK Fjällvinden. 
 
FKUN/2014.51 
Pu Ks/2014-04-08, § 52 – Stipendier och reseersättningar till exmensar-
beten 2014 
 
FKUN/2014.52 
Pu Ks/2014-04-08, § 57 – Revidering av tillämpningsföreskrifter  till upp-
handlingspolicy. 
 
FKUN/2014.58 
Serviceavtal mellan Lyngsoe Library Systems och V8 –biblioteken Storu-
mans kommun. 
 
FKUN/2014.30 
Resursfördelning barnomsorg mars 2014. 
 
FKUN/2014.30 
Resursfördelning barnomsorg maj 2014 
 
FKUN/2014.59 
Hyresavtal med Strömma Fjäll & Aktivitet  AB avseende servicehus (tär-
ningen)  vid Ingemarbacken, Tärnaby. 
 
FKUN/2014. 57 
Skolverket – meddelande ang statsbidrag för ökad undervisning för nyan-
lända. 
 
FKUN/2014.60 
Skolverket – Kommunernas deltagande i statsbidragssatsningar. 
 
FKUN/2014.61 
Leasingavtal  med Volkswagen finansiering Sverige AB angående VW 
GOLF reg UFJ446. 
 
FKUN/2014.62 
Eko-Mat Centrum – Ekologiskt i offentlig storhushåll 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av med-
delanden. 
---- 


