
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23)  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2014-12-11 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Trolltunet, Hemavan 2014-12-11 kl. 10.00–13.30 

 

Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 

 Ulf Vidman (M) 

 Sven-Ola Lönnback (C) tjänstgörande ersättare   

 Ella-Pia Lönnback (C) tjänstgörande ersättare 

 Lilian Mörtsell (C) 

 Erold Westman (KL)  

 Tina Kerro (FP)  tjänstgörande ersättare 

 Gunnar Andersson (S) 

 Gull-Britt Larsson (S) 

     

     

  

    

Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 

 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 

 Sandra Lundsten  sekreterare 

    

  

Utses att justera Erold Westman   

 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2014-12-16 Paragrafer §§ 84–102 

 

 

Underskrift Sekreterare ………………………………………………….        

 Sandra Lundsten 

                      

                    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 2014-12-11  

   

Datum för anslags uppsättande 2014-12-16 Datum för anslags nedtagande 2015-01-05 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (23)  
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 84   

 

Information 

 

Redovisning av fadderrapporter: 

 

Gunnarns skola (fadder Lilian Mörtsell) 

Slussfors skola (fadder Ella-Pia Lönnback) 

 

Förvaltningschefen redovisar Skolinspektionens beslut efter tillsyn av för-

skola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning i Storu-

mans kommun.  

 

Förvaltningschefen informerar  

 

 om Skolinspektionens kommande granskning av matematik 3c i  

     gymnasieskolan. 

 

 om skolchefsträff med Region 8 och besök på lärlingsutbildning i  

     Uddevalla (lärlingsprogram som även ger högskolebehörighet). 

 

 att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens reglemente för 2015 har 

     antagits av kommunfullmäktige. 

----- 
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FKUN § 85   

 

Föregående protokoll 

 

I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-

troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde den 3 oktober 

2014. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 

handlingarna. 

-----  
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FKUN § 86  FKUN/2013:14 - 600 

 

Budgetuppföljning januari – november 2014 

 

En ekonomisk uppföljning för Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 

upprättas för perioden januari – november 2014. Uppföljningen innehåller 

förbrukning till och med november månad jämfört med budget. 

 

Förvaltningschefen redovisar det ekonomiska utfallet för perioden januari – 

november 2014. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----  
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FKUN § 87  FKUN/2014:111 - 609 

 

Taxor och avgifter 2015 

 

Förvaltningsekonomen har upprättat förslag på taxor och avgifter för 2015. 

 

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen förslag på taxor och 

avgifter för 2015. 

 

Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-11-26, § 83. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa taxor och avgifter för 2015. 

----- 
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FKUN § 88  FKUN/2014:29 - 600 

 

Detaljbudget 2015 

 

Förvaltningsekonomen har tillsammans med förvaltningschefen upprättat 

förslag till detaljbudget och beslutsattestanter för 2015. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag till detalj-

budget och beslutsattestanter för 2015. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-11-26, § 84. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta förslag till detaljbudget och beslutsattestanter för verksamhetsåret 

2015. 

-----
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FKUN § 89  FKUN/2014:113 - 605 

 

Taxa interkommunal ersättning - förskolan och grundskolan 2015 

 

Förvaltningsekonomen har upprättat förslag till interkommunala avgifter för 

barn och unga under 16 år enligt utbildningsdelegationens riktlinjer. 

 

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen förslag till interkom-

munala avgifter för barn och unga under 16 år. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-11-26, § 85. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande taxa för interkommunala avgifter för barn och unga 

under 16 år: 

 

 119 300 kronor/år/barn för förskola  

  97 700 kronor/år/barn för pedagogisk omsorg 

  40 500 kronor/år/barn för fritidshem 

   55 400 kronor/år/barn för förskoleklass 

  82 900 kronor/år/elev för grundskola årskurs 1-6 

 100 000 kronor/år/elev för grundskola årskurs 7-9 

----- 
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FKUN § 90  FKUN/2014:112 - 605 

 

Taxa interkommunal ersättning - gymnasieskolan 2015 

 

Luspengymnasiets rektor har upprättat förslag till interkommunala avgifter 

för gymnasieskolan 2015. 

 

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen förslag till interkom-

munala avgifter för gymnasieskolan 2015. 

 

Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-11-26, § 86. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande taxa för interkommunala avgifter för gymnasieskolan 

2015: 

 

Program  Årskurs  Terminsavgift  Helårsavgift  

 

Barn- och fritidsprogrammet, BF  åk 1-3 51 156       102 312 

El- och energiprogrammet –  

inriktning energiteknik  åk 1-3 66 922  133 844 

Fordonsprogrammet årskurs 3, FP/FT – 

inriktning Mobila maskiner   åk 1-3 78 608  157 216 

Introduktionsprogrammet    åk 1-3 74 970    149 940 

Medieprogrammet, MP   åk 1-3 62 843  125 685 

Naturvetenskapsprogrammet, NV/NA   åk 1-3 54 023     108 046 

Samhällsvetenskapsprogrammet, SP/SA åk 1-3  51 487  102 974    

Teknikprogrammet, TE  åk 1-3      63 173     126 346 

 

Regionalt idrottsgymnasium armbrytning,  

exkl. programavgift      7 500    15 000 

Regionalt idrottsgymnasium alpint,  

exkl. programavgift            7 500     15 000 

----- 
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FKUN § 91  FKUN/2014:114 - 600 

 

Investeringar 2015 

 

Alla verksamheter har möjlighet att lämna in investeringsönskemål för 

2015. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen inkomna investe-

ringsönskemål för 2015. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att återremittera investeringsönskemålen till verksamheterna för en hårdare 

prioritering. 

----- 
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FKUN § 92  FKUN/2014:115 - 600 

 

Förteckning och organisationsplan 2015 

 

I verksamhetsplanen står det att nämnden ska fastställa en förteckning och 

organisationsskiss som beskriver verksamhets- och ekonomiansvaret i 

nämnd och förvaltning. 

 

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen förslag till förteckning 

och organisationsplan för 2015. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-11-26, § 88. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa förteckning och organisationsplan för 2015. 

----- 
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FKUN § 93  FKUN/2014:116 - 610 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens uppföljningsplan 2015 

 

En årlig plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi ska upprättas. 

 

Förvaltningschefen meddelar att redovisning av förslag till uppföljningsplan 

för 2015 sker till nämnden den 29 januari 2015. 

 

Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-11-26 § 89. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna meddelandet, 

 

att ajournera redovisning av förslag till uppföljningsplan för 2015 till 

nämnden den 29 januari 2015. 

----- 
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FKUN § 94  FKUN/2014:97 - 860 

 

Motion - fördubbling av verksamhetsbidrag till Storumans musik- och 

teaterförening 

 

Gun-Brith Stenvall föreslår i en motion att Storumans musik- och teaterför-

ening ska få en fördubbling av det årliga bidraget och detta med hänvisning 

till att Storuman som enda kommun från Västerbottens län nominerats som 

”Årets kulturkommun”. 

 

Fackförbundet Vision hoppas med nomineringen kunna hitta en kommun 

som för en långsiktig kulturpolitik och som arbetar kreativt, okonventionellt 

och professionellt för att involvera kultur i kommunens verksamhet. Vis-

ions medlemmar eller enskilda invånare har kunnat nominera kommuner till 

priset ”Årets kulturkommun”. Priset ska tilldelas den kommun som arbetar 

efter att kultur ska finnas med på ett naturligt sätt i hela kommunens verk-

samhet, och på så sätt bli en självklar del av alla kommuninvånares vardag. 

 

Storumans musik- och teaterförening är en av flera aktörer som tillsammans 

gör ett utmärkt arbete för medborgarnas möjligheter att få ta del av kultu-

rella upplevelser.  
 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2014-10-15. 

Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23, § 70. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås. 

----- 
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FKUN § 95  FKUN/2014:30 - 610 

 

Resursfördelning barnomsorg oktober och november 2014 

 

Som ett underlag för personalplanering vid kommunens förskolor och fri-

tidshem finns ett fördelningssystem som utgår från, schematid, antal barn 

och ålder på barnen. Yngre barn genererar en högre personaltäthet. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen utfallet enligt resurs-

fördelningen för skola och barnomsorg oktober och november 2014. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----  
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FKUN § 96  FKUN/2014:101 - 608 

 

Ramtider läsåret 2015/2016 

 

Region Västerbotten/utbildningsdelegationen har lämnat förslag på ramtider 

för läsåret 2015/2016. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-11-26, § 90. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta följande ramtider för läsåret 2015/2016: 

 

Höstterminens början  vecka 34 

Höstlov   vecka 44 

Sportlov   vecka 10 

Påsklov   vecka 13 

Vårterminens slut  vecka 24 

----- 
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FKUN § 97  FKUN/2013:83 - 610 

 

Uppföljning av undervisningstid 

 

Enligt skollagen (2010:800) ska den totala garanterade undervisningstiden 

för varje elev vara minst 6 665 timmar i grundskolan. Den nationella tim-

planen anger inte fördelningen av tid mellan ämnen i olika årskurser eller 

årskursintervaller utan endast en samlad tid per ämne för grundskolans nio 

år. Kommunen har som huvudman för skolan skyldighet att följa upp att 

eleverna får den garanterade undervisningstiden vilket regleras i skollag och 

skolförordning (2011:185). 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen elevernas garante-

rade undervisningstid från samtliga grundskolor i Storumans kommun. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23, § 73. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----  
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FKUN § 98  FKUN/2014:103 - 609 

 

Uppföljning kommunalt informationsansvar (KIA) 

 

Varje kommun i Sverige har ett informationsansvar enligt Skollagen (SFS 

2010:800, kap 29, § 9) som innebär att en hemkommun löpande ska hålla 

sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt 

(åk 9), inte har ett slutbetyg från gymnasiet samt ej fyllt 20 år, är syssel-

satta. Detta i syfte för att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen uppföljningen av det 

kommunala informationsansvaret.  

 

Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23, § 74. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 99  FKUN/2014:55 - 617 

 

Översyn av särskolan 

 

En arbetsgrupp på tre personer har skrivit till nämnden angående särskolans 

organisation. Arbetsgruppen arbetar med att implementera styrdokument 

för särskolan till all berörd personal i skolan. 

 

Följande 2 förbättringsområden har tagits fram: 

 

En röd tråd genom alla stadier 

Organisation av särskolan 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-05-16, § 42. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-08-29, § 64. 

 

att förvaltningschefen initierar en översyn av särskolan och återrapporterar 

senast i december 2014. 

 

Vid dagens sammanträde ger förvaltningschefen en återrapport av särsko-

lans översyn. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna återrapporten. 

----- 
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FKUN § 100  FKUN/2014:94 - 615 

 

Vård- och omsorgscollege 

 

Storumans lärcentrum anordnar vård- och omsorgsutbildning för vuxna. De 

senaste åren har arbetsplatserna ställt tydligare krav på att man vill att ut-

bildningen ska vara certifierad inom Vård- och omsorgscollege (VoC). En 

utbildning som är certifierad har lättare att få tillgång till praktikplatser för 

eleverna då Landstinget som exempel i första hand tilldelar platser för de 

utbildningar som finns inom VoC. Utbildningen ger också en bredare kom-

petens vilket bör ge eleverna en bättre möjlighet till anställning inom vård 

och omsorg. 

 

För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege ska utbildningen upp-

fylla alla ansökningskriterier och bli godkänd av föreningen Vård- och om-

sorgscollege. Storumans kommun betalar redan nu ca 5500 kr per år till 

VoC och den summan kommer inte att förändras i och med certifieringen. 

Det som tillkommer är själva certifieringskostnaden på 18 000 kr som är en 

engångssumma. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2014-10-15 

Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23 § 78 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ansöka om certifiering till vård- och omsorgscollege samt, 

 

att ta medel för ansökan ur kommunala vuxenutbildningens budget för 

2014. 

----- 
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FKUN § 101  FKUN/2014:117 - 600 

 

Kurser och konferenser 

 

 Skolriksdagen i Stockholm den 27 april – 28 april 2015. 

 

 Utbildning av förtroendevalda 

 

Följande utbildningsplan föreslås: 

 

- Basdag den13 januari 2015 i Luspengymnasiets aula, Storuman. 

  Heldagsutbildning för samtliga förtroendevalda. 

 

- Regional utbildning den 21 april i Lycksele (Ansia). 

  Utbildning genomförs i Region Gävleborgs regi med konsult  

  Axel Danielsson som föreläsare. 

 

Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-11-26 § 91. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att senast den 19 januari förhandsanmäla presidiet till Skolriksdagen i 

Stockholm den 27 april – 28 april 2015 samt, 

 

att anmäla samtliga i den nya nämnden enligt föreslagen utbildningsplan.  

----- 
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FKUN § 102   

 

Meddelanden 

 

FKUN/2013:82 

FABU – Uppsägning av hyresavtal Orren 2, Röbrostigen 1, Villavillekulla. 

 

FKUN/2014:109 

Leveransöverenskommelse mellan LySt och Fritids-, kultur- och utbild-

ningsförvaltningen för fritidsverksamhet Tärnaby. 

 

FKUN/2014:93  

Uppdragsavtal med Envix Nord AB yrkesutbildningen bergmaterialingen-

jör. 

 

FKUKN/2014:110 

Region Västerbotten - Inbjudan till samverkan Regional kulturplan. 

 

FKUN/2013:131 

Skolverket - Intresseanmälan till utbildningssatsning i samiska och meänki-

eli. 

 

FKUN/2014:43 

Skolverket - Beslut om beviljad rekvisition, Statsbidrag för påsklovs- och 

sommarskola 2014. 

 

FKUN/2008:4 

Länsstyrelsen Västerbotten - Beslutsmeddelande om projektstöd inom Lea-

der till projektet "Storumans fotoarkiv". 

 

FKUN/2014:107 

Skolverket - information - ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet ht 2014. 

 

FKUN/2014:107 

Skolverket - Beslutsmeddelande om beviljad ansökan, Statsbidrag för Lä-

rarlyftet II, ht 2014 Dnr: 2013:819 (SFS 2007:222). 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Kommunicering av lämnade uppgifter i samband med 

tillsyn vid Storumans kommun. 
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FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Kommunicering av lämnade uppgifter i samband med 

tillsyn av Parkskolan. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Kommunicering av lämnade uppgifter i samband med 

tillsyn vid Skytteanska skolan. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Kommunicering av lämnade uppgifter i samband med 

tillsyn vid Luspengymnasiet och vuxenutbildningen. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Kommunicering av lämnade uppgifter i samband med 

tillsyn vid Röbroskolan.   

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Luspengymna-

siet. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 

Parkskolan. 

  

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Besut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 

Skytteanska skolan. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i 

Stensele skola. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i 

Slussfors skola. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i 

Gunnarns skola. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Beslut för grundskola efter tillsyn i Röbroskolan. 
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FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Beslut för grundskola efter tillsyn i Centralskolan. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Storumans 

kommun. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Beslut för förskola i Storumans kommun. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Beslut för fritidshem i Storumans kommun. 

 

FKUN/2013:99 

Skolinspektionen - Beslut efter tillsyn i Storumans kommun. 

 

FKUN/2014:98 

Skolverket - Kommunblad med jämförelsetal för kommuner. 

 

FKUN/2014:95 

Skolverket - Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom för-

skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 

 

FKUN/2014:34 

Protokoll 2014-08-21 - Region Västerbotten/Primärkommunala delegation-

en. 

 

FKUN/2014:36 

Protokoll 2014-08-27 - Region Västerbotten/Kulturberedningen. 

 

FKUN/2014:35 

Protokoll 2014-08-28 - Region Västerbotten/Utbildningsdelegationen. 

 

FKUN/2014:35 

Protokoll 2014-10-03 - Region Västerbotten/Utbildningsdelegationen, §§ 

50-60, 62-63. 

 

FKUN/2014-10-03 - Region Västerbotten/Utbildningsdelegationen, direkt-

justerad § 61. 

 

FKUN/2014:120 - Skolverket informerar om risk att inte få statsbidrag för 

karriärtjänster (Dnr: 2013:261). 
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FKUN/2014:121 – Skolinspektionen informerar om kvalitetsgranskning i 

kursen matematik 3c i gymnasieskolan. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av med-

delanden. 

----- 

 


