
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30)  

  

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande  

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2015-01-29 kl. 13.00 – 14.45 

 

Beslutande Tina Kerro (FP)  ordförande 

 Sofie Oskarsson (C) 

 Lina Wiklund (C)     

 Ulf Vidman (M)   tjänstgörande ersättare 

 Eva-Marie Stabbfors (KD)   

 Peter Åberg (S) 

 Fredrik Boström (S)  

 Harry Söder (S)  tjänstgörande ersättare 

 Emilia Ronnhed (V) tjänstgörande ersättare 

  

   

Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 

 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 

 Sandra Lundsten  sekreterare 

 Eva-Sofie Jansson (C) ej tjänstgörande ersättare 

 Per-Olov Ahlénius (FP) ej tjänstgörande ersättare 

 Ingela Forsman (KD) ej tjänstgörande ersättare 

 Sven-Åke Pennling (S) ej tjänstgörande ersättare 

 Gull-Britt Larsson (S) ej tjänstgörande ersättare 

     

  

Utses att justera Harry Söder   

 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2015-02-05 Paragrafer §§ 1–26 

 

 

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

 Sandra Lundsten 

                      

                    Ordförande …………………………………………………..      

 Tina Kerro      

 

                    Justerande  ………………………………………………….  

     Harry Söder  

 
ANSLAG/BEVIS 

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

 

  Organ                                             Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2015-01-29  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-02-05 Datum för anslags nedtagande 2015-02-20 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 1  FKUN/2015:2 - 600 

 

Val - Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2015 – 2018 
 

Enligt fritids-, kultur- och utbildningsnämndens reglemente ska det 

utses tre ledamöter och tre ersättare till fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska också utse en ordförande 

och en vice ordförande i arbetsutskottet. 

 

Alliansens förslag 
 

att utse följande personer till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott mandatperioden 2015 – 2018: 

 

Ledamöter   Ersättare 
 

FP Tina Kerro C Lina Wiklund 

 

S Peter Åberg S Fredrik Boström 

 

C Sofie Oskarsson KD Eva-Marie Stabbfors 

 

 

att utse Tina Kerro som ordförande, 

 

att utse Peter Åberg som vice ordförande. 

 

 

Yrkande 
Emilia Ronnhed (V) yrkar 

 

att Johan Karlberg (V) utses som ledamot istället för Sofie Oskarsson 

(C) samt att Emilia Ronnhed (V) utses som ersättare istället för Eva-

Marie Stabbfors (KD). 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 1 – forts. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer alliansens förslag och Ronnheds yrkande mot 

varandra och finner att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  

bifaller alliansens förslag. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse följande personer till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott mandatperioden 2015 – 2018: 

 

Ledamöter   Ersättare 
 

FP Tina Kerro C Lina Wiklund 

 

S Peter Åberg S Fredrik Boström 

 

C Sofie Oskarsson KD Eva-Marie Stabbfors 

 

att utse Tina Kerro som ordförande, 

 

att utse Peter Åberg som vice ordförande. 

 

 

Reservation 

Emilia Ronnhed (V) reserverar sig mot beslutet. 

----- 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 2  FKUN/2015:2 - 600 

 

Arbets- och delegationsordning för arbetsutskottet 

 

Förslag till arbets- och delegationsordning för fritids-, kultur- och  

utbildningsnämndens arbetsutskott. 

 

Arbetsutskottets uppgifter och befogenheter: 

 

 utskottet skall fungera som allmänt beredningsorgan inför nämnden, 

 utskottet skall ta initiativ till utveckling, samordning och 

rationalisering av nämndens verksamhet och service, 

 rätt att föreslå å nämndens räkning skolskjuts vid avvikelser från 

gällande regler. 

 

Arbetsutskottet beslutar i följande ärenden: 

 

1. yttrande i planfrågor i brådskande fall, 

2. beslut om avvikelser på grund av särskilda skäl från gällande taxa 

inom barnomsorgen, 

3. deltagande i kurser och konferenser för nämndens ledamöter och 

ersättare, 

4. resor för nämndens ledamöter och ersättare i samband med beslutade 

förrättningar. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att anta förslaget till arbets- och delegationsordning för fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

----- 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 3  FKUN/2015:3 - 600 

 

Val av adjungerad till Slingan/Motilia 

 

Inlandsslingan består av fem inlandskommuner (Storuman,  

Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Lycksele) dessa samarbetar tillsam-

mans med Botnia Musik (tidigare Länsmusiken) vad gäller planering 

och turnéplaner för musikkonserter. 

 

Kommunen har ett avtal med Storumans Musik- och Teaterförening 

för själva genomförandet av arrangemangen. 

 

En samverkansförening för Inlandsslingans arrangörer har bildats, där 

ingår kommunernas musik- och teaterföreningar. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska välja adjungerad till 

Slingan/Motilia för mandatperioden 2015 – 2018. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att för mandatperioden 2015 – 2018 utse: 

 

Adjungerad 
 

FP Tina Kerro 

 Rådströmsvägen 7 

 923 41  STENSELE 

----- 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 4  FKUN/2015:4 - 600 

 

Val av representant till Kulturakademins styrelse 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska utse en representant till 

Kulturakademins styrelse för mandatperioden 2015 – 2018. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att utse följande personer till Kulturakademins styrelse  

mandatperioden 2015 – 2018: 

 

Ledamot Ersättare 
 

FP Tina Kerro S Peter Åberg 

 Rådströmsvägen 7  Åskilje 124 

 923 41  STENSELE  920 51  GUNNARN 

----- 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 5  FKUN/2015:5 - 600 

 

Val - Storumans Musik- och Teaterförening 

 

I normalstadgarna för Riksteaterföreningar § 17 är angivet att  

kommunen har rätt att utse en ledamot med ersättare. 

 

Storumans Musik- och Teaterförening vill att kommunen utser dessa 

personer till sin styrelse för perioden 2015 – 2018. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse följande personer till styrelsen för Storumans Musik- och  

Teaterförening mandatperioden 2015 – 2018: 

 

Ledamot   Ersättare 
 

FP Tina Kerro S Sven-Åke Pennling 

 Rådströmsvägen 7  Kaskeluokt 414 

 923 41  STENSELE  923 98  STORUMAN 

----- 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 6  FKUN/2015:6 - 600 

 

Val - Namnberedningen 2015 – 2018 

 

Kommunfullmäktige har 1995-06-27, § 73 fastställt riktlinjer för  

ortsnamnsverksamheten samt beslutat att delegera beslutanderätten för 

verksamheten till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Av riktlinjerna framgår att det ska finnas en särskild namnberedning, 

bestående av två politiker från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

samt en politiker från fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. 

 

Ledamöterna utses av respektive nämnd och verkar under  

mandatperioden 2015 – 2018. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse följande ledamot till Namnberedningen mandatperioden 2015 

– 2018: 

 

FP Tina Kerro 

 Rådströmsvägen 7 

 923 41  STENSELE 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 7  FKUN/2015:7 - 600 

 

Val - Samiska teatern 2015 – 2018 

 

Storumans kommun har en styrelseplats i Samiska teatern. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska utse ordinarie ledamot 

och ersättare för mandatperioden 2015 – 2018. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse följande personer till styrelsen för Samiska teatern  

mandatperioden 2015 – 2018: 

 

Ledamot Ersättare 

 

S Peter Åberg M Ulf Vidman 

 Åskilje 124  Bergastigen 38 

 920 51  GUNNARN  920 64  TÄRNABY 

----- 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 8  FKUN/2015:8 - 600 

 

Val - Rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor 2015 – 

2018 
 

Kommunstyrelsen har i beslut 2015-01-15, § 3 meddelat att fritids-, 

kultur- och utbildningsnämnden ska utse en ledamot och en ersättare 

till rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor, tidigare  

handikapp- och pensionärsrådet. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse följande personer till rådet för pensionärs- och funktionshin-

dersfrågor mandatperioden 2015 – 2018: 

 

Ledamot Ersättare 

 

C Eva-Sofie Jansson S Sven-Åke Pennling 

 Höjdvägen 13 A  Kaskeluokt 414 

 923 31  STORUMAN  923 98  STORUMAN 

----- 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 9  FKUN/2015:9 - 600 

 

Val - Folkhälsorådet 2015 – 2018 

 

Enligt kommunstyrelsens beslut 2010-12-21, § 133 ska fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden utse en ledamot utan ersättare till  

Folkhälsorådet för mandatperioden 2015 – 2018. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse följande ledamot till Folkhälsorådet mandatperioden 2015 – 

2018: 

 

KD Ingela Forsman 

 Byavägen 23 

 923 96  BARSELE 

----- 

  

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 10  FKUN/2015:10 - 600 

 

Val - Faddrar 2015 – 2018 

 

Som ett led i att hålla fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  

informerad om enheternas verksamheter har nämnden tidigare år  

beslutat om fadder/kontakverksamhet. Till varje enhet ska en eller två 

faddrar utses bland ordinarie ledamöter samt ersättare. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse följande faddrar mandatperioden 2015 – 2018: 

 

Enhet Faddrar 

 

Röbroskolan Eva Banstorp (M) 

 

Centralskolan Sofie Oskarsson (C) 

 

Parkskolan Lina Wiklund (C) 

 

Förskolan Villa Villekulla Eva-Sofie Jansson (C) 

 

Förskolan Gungan Ingela Forsman (KD) 

 

Stensele skola/förskola Per-Olov Ahlénius (FP) 

 

Gunnarn skola/förskola Peter Åberg (S) 

 

Slussfors skola/förskola Mikael Fredriksson (C) 

 

Skytteanska skolan Ulf Vidman (M) 

 Eva-Marie Stabbfors (KD) 

 

Ungdomsverksamheten, östra Ulf Vidman (M) 

 Eva-Marie Stabbfors (KD) 

 

Förskolan Granen Miriam Barrefjord (S) 

 

Förskolan Björken Johan Karlberg (V) 

 

Luspengymnasiet Fredrik Boström (S) 

 Harry Söder (S) 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 10 – forts. 

 

Tärnaby Alpina Gymnasium Ulf Vidman (M) 

 Eva-Marie Stabbfors (KD) 

 

Kulturverksamheten Sven-Åke Pennling (S) 

 

Lärcentrum Gull-Britt Larsson (S) 

 

Ungdomsverksamheten, västra Emilia Ronnhed (V) 

 

att uppdra fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott ut-

arbeta förslag till underlag för genomförande av fadderbesök som se-

dan presenteras vid nämndens sammanträde den 26 mars 2015. 

----- 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 11  FKUN/2015:11 - 600 

 

Val - Arbetsgrupp för revidering av skolplan, kultur-, bibliotek- 

och fritidsplan 

 

Inför den nya mandatperioden och den nya politiska organisationen 

ska skolplanen, kultur-, bibliotek- och fritidsplanen revideras. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska utse en arbetsgrupp för 

denna uppgift. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att utse fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott till ar-

betsgrupp för revidering av skolplan, kultur- bibliotek- och fritidsplan. 

----- 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (30)  

    

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 12  FKUN/2015:12 - 600 

 

Delegation av beslutanderätt 2015 – 2018 

 

Inför den nya mandatperioden och med anledning av den nya politiska 

organisationen krävs en revidering av delegationsordningen av beslu-

tanderätten. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att av nämnden tidigare beslutad delegationsordning gäller t.o.m. 30 

juni 2015. 

 

att nämnden före utgången av juni 2015 beslutar om ny delegations-

ordning för resterande del av mandatperioden. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 13  FKUN/2015:13 - 600 

 

Undertecknande av handlingar 

 

Enligt § 20 sid. 7 i fritids-, kultur- och utbildningsnämndens regle-

mente antaget av kommunfullmäktige 2014-11-25, § 122, ska fritids-, 

kultur- och utbildningsnämnden bestämma vem som ska underteckna 

handlingar där beslut inte föreligger av kommunfullmäktige. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av fritids-,  

kultur- och utbildningsnämnden ska undertecknas av ordförande Tina 

Kerro (FP) eller vid hennes frånvaro vice ordförande Peter Åberg (S) 

och kontrasigneras av förvaltningschef Barbro Åkesson 

 

att övriga handlingar ska undertecknas av förvaltningschef Barbro 

Åkesson. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 14  FKUN/2015:14 - 600 

 

Sammanträdesdatum 2015 

 

Förslag på sammanträdesdatum för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden samt fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

presenteras. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta följande sammanträdesdatum för 2015: 

 

Arbetsutskottet Nämnd 

 

torsdag 12 mars torsdag 26 mars 

 

torsdag 7 maj onsdag 20 maj 

 

måndag 8 juni måndag 22 juni 

 

torsdag 20 augusti torsdag 3 september 

 

torsdag 24 september torsdag 8 oktober 

 

fredag 23 oktober torsdag 12 november 

 

torsdag 3 december torsdag 17 december 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-01-29 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 15  FKUN/2014:101 - 608 

 

Läsårstider 2015/2016 

 

Skolledargruppen har lämnat förslag till läsårstider 2015/2016.  

Förslagen har processats av alla instanser inom skolan. 

 

Beredande organs förslag 
Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2015-01-19. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att ändra tidigare beslut om ramtider mellan v.34 2015 – v.24 2016 till 

v.35 2015 – v.24 2016 

 

att anta följande läsårstider för 2015/2016: 

 

Grundskolan    

Höstterminen 2015  

Lärare  2015-08-18 – 2015-12-22 

Elever  2015-08-25 – 2015-12-22 

Höstlov  2015-10-26 – 2015-10-30 (vecka 44) 

 

Vårterminen 2016 

Lärare 2016-01-07 – 2016-06-21 

Elever 2016-01-11 – 2016-06-15 

Sportlov 2016-03-07 – 2016-03-11 (vecka 10) 

Påsklov 2016-03-29 – 2016-04-01 (vecka 13) 

Lov 2016-05-06 

 

Gymnasiet 

Höstterminen 2015 

Lärare  2015-08-17 – 2015-12-22 

Elever 2015-08-24 – 2015-12-22 

Höstlov 2015-10-26 – 2015-10-30 (vecka 44) 

 

Vårterminen 2016 

Lärare 2016-01-07 – 2016-06-20 

Elever 2016-01-11 – 2016-06-14 

Sportlov 2016-03-07 – 2016-03-11 (vecka 10) 

Påsklov 2016-03-29 – 2016-04-01 (vecka 13) 

Lov 2016-05-06 

-----  
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FKUN § 16  FKUN/2015:15 - 600 

 

Surfplattor 2015 – 2018 

 

Ordförande föreslår inköp av surfplattor till fritids-, kultur- och  

utbildningsnämndens ledamöter och ersättare för mandatperioden 

2015 – 2018. Detta för att underlätta hanteringen av dokument samt 

för att spara in kostnader för postbefordran av kallelse och diverse 

andra utskick. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 

för mandatperioden 2015 – 2018 använder de tidigare inköpta surf-

plattorna 

 

att hålla en utbildning gällande användning av surfplattorna 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens surfplattor återlämnas 

vid mandatperiodens slut samt vid avsägande av det politiska  

uppdraget i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. 

----- 
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FKUN § 17  FKUN/2014:116 - 610 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens uppföljningsplan 2015 

 

En årlig plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi har  

upprättats. 

 

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

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-12-11, § 93. 

 

Vid dagens sammanträde presenterade förvaltningschefen ett förslag 

till uppföljningsplan för 2015. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att anta förslaget till uppföljningsplan för 2015. 

----- 
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FKUN § 18  FKUN/2011:53 - 600 

 

Uppföljning av internkontroll 2014 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2008-03-12, § 15 

att årligen fastställa internkontrollplan med olika granskningsområden 

t.ex. budgetuppföljning, leverantörsfakturor och handkassor. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2011-04-07, § 40 

att fastställa internkontrollplanen för 2011 – 2014. 

 

Granskning ska göras årligen. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande 2015-01-20. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonomen internkon-

trollen för 2014. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av internkontrollen för 2014. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 19  FKUN/2015:1 - 600 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens internkontrollplan 

2015 – 2018 

 

Enligt fritids-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 2008-03-12, § 

15 ska internkontrollplan årligen fastställas för olika granskningsom-

råden t.ex. budgetuppföljning, leverantörsfakturor och handkassor. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att anta internkontrollplanen för mandatperioden 2015 – 2018 

 

att internkontrollplanen redovisas årligen i januari. 

----- 
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FKUN § 20  FKUN/2014:114 - 600 

 

Investeringar 2015 

 

Alla verksamheter har möjlighet att lämna in investeringsönskemål för 

2015. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-12-11, § 91. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta följande förslag till investeringar för 2015: 

 

Gunnarn    

Nya skolbänkar  40 000 kr 

    

Luspengymnasiet   

Stolar och bord, klassrumsuppsättningar 100 000 kr  

Fotoutrustning till fotostudio 100 000 kr  

Kombinerat gift/syraskåp inkl. installation   40 000 kr 

 

Centralskolan   

Möbler/stolar   40 000 kr  

 

Röbroskolan 

Möbler   40 000 kr 

 

Skytteanska skolan    

Möbler korridor/uppehållsrum lilla Skytte   90 000 kr   

(brandsäkert och allergivänligt) 

 

Slussfors skola    

Inredning förskolan/fritids, anpassad till 1 – 12 åringar  40 000 kr 

 

Parkskolan   

Klassrumsmöbler (bänkar, stolar) 150 000 kr 

 

Stensele skola   

Klassrumsmöbler (bord, bänkar, stolar)   60 000 kr 

 

Björken   

Barnmöbler    50 000 kr 

-----  
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FKUN § 21  FKUN/2015:18 - 609 

 

Byte av gymnasieprogram 

 

Byte av program för gymnasieelev. 

 

Beredande organs förslag 
Rektor Jenny Anderssons tjänsteutlåtande 2014-12-18. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att eleven skrivs in på Luspengymnasiets Introduktionsprogram,  

individuellt alternativ. 

----- 
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FKUN § 22  FKUN/2014:99 - 616 

 

Lärarfortbildning i språk - Sv2 

 

Inom kommunen kan vi se en ökning av antalet barn och elever med 

annat modersmål än svenska. Dessa barn och elever har rätt att istället 

för undervisning i svenska få undervisning i svenska som andraspråk 

(Sv2). Alla lärare som är behöriga att undervisa i svenska upp till års-

kurs 3 är också behöriga att undervisa i Sv2 upp till årskurs 3. Från 

årskurs 4 krävs dock att läraren läst Sv2 som ett särskilt ämne. 

 

I kommunen finns endast en lärare som har den behörigheten vilket 

innebär att det behöver rekryteras nya lärare och det kan vara svårt då 

det inte finns så stort utbud av behöriga. Att använda Lärarlyftets möj-

ligheter tillsammans med en kommunal satsning kan göra att det blir 

attraktivt för lärare att fortbilda sig i svenska som andraspråk. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-23, § 

77. 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2014-12-08. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lärare som beviljas studier i svenska som andra språk erbjuds er-

sättning med 50 % av lönebortfallet, 

 

att ersättning även lämnas för eventuella resor till studieträffar samt 

för kurslitteratur. 

----- 
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FKUN § 23  FKUN/2014:97 - 860 

 

Motion - fördubbling av verksamhetsbidrag till Storumans  

Musik- och Teaterförening 

 

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

terförening 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 kom-

mun som för en långsiktig kulturpolitik och som arbetar kreativt, 

okonventionellt och professionellt för att involvera kultur i kommu-

nens verksamhet. Visions 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 verksamhet, och på så sätt bli en 

självklar del av alla kommuninvånares vardag. 

 

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

sammans gör ett utmärkt arbete för medborgarnas möjligheter att få ta 

del av kulturella upplevelser.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2014-10-15. 

Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23, § 70. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-12-11, § 94. 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2015-01-29. 

 

Vid beredningen med kommunstyrelsens presidium och förvaltnings-

chefen inför kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-01-

26 efterlystes ett förtydligande av nämndens ställningstagande att av-

slå motionen, d.v.s. en tydlig motivering. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förtydligandet kring svaret om fördubblat anslag till Sto-

rumans Musik- och Teaterförening 

 

att skicka förtydligandet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

----- 
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FKUN § 24  FKUN/2014:117 - 600 

 

Kurser och konferenser 

 

Skolchefs- och presidiekonferens i Lycksele den 26 – 27 februari 

2015. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmäla presidiet till skolchefs- och presidiekonferensen i Lycksele 

den 26 – 27 februari 2015. 

----- 
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FKUN § 25  FKUN/2015:16 - 600 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

2015-01-21 – Projektansökan till Northern Periphery  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 26   

 

Meddelanden 

 

FKUN/2014:94 

Avtal om arbetsplatsförlagt lärande APL inom Vård- och omsorgscol-

lege Västerbotten (VO-College Västerbotten) mellan Storumans Lär-

centrum och Sorsele kommun, äldreomsorg och handikappomsorg. 

 

FKUN/2014:11 

Skolverket – Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 

lärare 2014/2015. Beslut om rekvisition. 

 

FKUN/2014:11 

Skolverket – Information, förtydligande kring rapportering av ledig-

heter för karriärtjänster. 

 

FKUN/2014:2 

Skolverket – Beslutsmeddelande, beslut om återkrav av statsbidrag för 

arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

 

FKUN/2014:88 

Umeå kommun, RH-gymnasiet – Bedömning av elevassistans samt 

kostnader vid RH-gymnasiet i Umeå. 

 

FKUN/2014:94 

Avtal om arbetsplatsförlagt lärande APL inom Vård- och omsorgscol-

lege Västerbotten (VO- College Västerbotten) mellan Storumans Lär-

centrum och Västerbottens läns landsting. 

 

FKUN/2014:94 

Avtal om arbetsplatsförlagt lärande APL inom Vård- och omsorgscol-

lege Västerbotten (VO- College Västerbotten) mellan Storumans Lär-

centrum och Storumans kommun. 

 

FKUN/2014:94 

Samarbetsavtal mellan Vård- och omsorgscollege Västerbotten och 

Storumans Lärcentrum. 

 

FKUN/2013:97 

Arbetsmiljöverket – Information om avslutat ärende. 
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FKUN § 26 – forts. 

 

FKUN/2014:95 

Skolverket – Beslutsmeddelande, maxtaxa, fastställda bidragsramar 

för 2015. 

----- 

 

 


