
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22)  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden   2015-03-26  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2015-03-26 kl. 12.00–15.30 

 

Beslutande Tina Kerro (FP)  ordförande 

 Sofie Oskarsson (C)    

 Lina Wiklund (C)   

 Eva Banstorp (M) 

 Peter Åberg (S) 

 Fredrik Boström (S)  

 Johan Karlberg (V)  

 Eva-Sofie Jansson (C)  tjänstgörande ersättare 

 Harry Söder (S)   tjänstgörande ersättare 

     

     

  

    

Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 

 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 

 Sandra Lundsten  sekreterare 

    

  

Utses att justera Harry Söder   

 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2015-04-01 Paragrafer §§ 27–44 

 

 

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 2015-03-26  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-04-01 Datum för anslags nedtagande 2015-04-21 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-03-26 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 27   

 

Information 

 

Ordförande och vice ordförande redovisar från Presidie- och skol-

chefskonferensen i Lycksele den 26 – 27 februari 2015. 

 

Ordförande redovisar från mötet om processtrategiska mål för fritids-

verksamheten i Storuman den 24 mars 2015. 

 

Utdelning till nämndsledamöter av Rädda Barnens handbok Kort om 

Barnkonventionen. 

----- 
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FKUN § 28  FKUN/2015:30 - 609 

 

Attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser – Nice 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att fritids-, kultur- 

och utbildningsnämndens budgetram utökas med 500 000 kronor 

under åren 2015, 2016, 2017 och 2018 för attraktivitetshöjande 

utvecklingsinsatser. 

 

Nice är ett projekt som pågått under mandatperioden 2011 – 

2014. Projektnamnet Nice är ett välkänt begrepp bland allmän-

heten varpå attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser fortsätter 

under samma namn. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 2. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att uppdra chefen för fritidsverksamheten Catarina Samuelsson 

upprätta en plan för Nice-projektet under mandatperioden 2015 – 

2018. 

 

att planen för Nice-projektet presenteras i nämnden den 20 maj 

2015. 

----- 
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FKUN § 29  FKUN/2015:23 - 600 

 

Budgetuppföljning januari – februari 2015 

 

En ekonomisk uppföljning för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden har upprättats för perioden januari – februari 2015.  

Uppföljningen innehåller förbrukning till och med februari  

månad jämfört med budget.  

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonomen  

budgetuppföljningen för januari – februari 2015. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 3. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 30  FKUN/2015:22 - 610 

 

Resursfördelning barnomsorg februari 2015 

 

Som ett underlag för personalplanering vid kommunens  

förskolor och fritidshem finns ett fördelningssystem som utgår 

från, schematid, antal barn och ålder på barnen. Yngre barn  

genererar en högre personaltäthet. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonomen  

februari månads resursfördelning inom barnomsorgen 2015.  

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 4. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 31  FKUN/2015:26 - 060 

 

Projektuppföljning 

 

En projektuppföljning inom fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens ansvarsområde ska redovisas. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonomen  

projektuppföljningen. 

 

Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 15. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 32  FKUN/2013:14 - 600 

 

Verksamhetsberättelse 2014 

 

Inför 2014 års bokslut ska nämnden upprätta verksamhets-

berättelse. 

 

Verksamhetsberättelsen är en redogörelse för alla som berörs av 

kommunens verksamhet.  

 

Den ska innehålla ekonomisk redogörelse, viktiga händelser och 

kommentarer till avvikelser i verksamheten samt måluppfyllelse 

– bland annat ska olika nyckeltal tas fram. 

 

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen verksam-

hetsberättelsen för 2014. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 5. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2014, 

 

att överlämna verksamhetsberättelsen för 2014 till  

kommunstyrelsen. 

----- 
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FKUN § 33  FKUN/2015:40 - 600 

 

Kvalitetsredovisning 2014 

 

Huvudmannen inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. Huvudmannen ska skapa 

rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas samt hur enheternas kvali-

tetsarbete ska tas tillvara. 

 

Utifrån analys ska utvecklingsområden identifieras och beslut tas om 

vilka insatser som ska genomföras för att nationella mål ska uppfyllas. 

 

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen det systematiska 

kvalitetsarbetet 2014. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 34  FKUN/2014:100 - 609 

 

Likabehandlingsplaner 2014/2015 

 

Redovisning av verksamheternas likabehandlingsplaner för  

läsåret 2014/2015. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 6. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att respektive rektor bjuds in till nämndens sammanträden för att 

redogöra för sin enhets arbete mot kränkande behandling. 

----- 
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FKUN § 35  FKUN/2011:99 - 613 

 

KulturAkademin 

 

KulturAkademin Ideella Förening och Storumans kommun har 

ett avtal för åren 2011 – 2014 gällande drift av musikskolan 

inom kommunen. 

 

Med musikskolan menas den vanliga instrument-, och 

sångundervisningen för ungdomar från och med årskurs fyra i 

grundskolan till och med årskurs tre på Lusengymnasiet. I största 

möjligaste mån ska KulturAkademin tillhandahålla undervisning 

vid skolorna i Gunnarn, Stensele, Storuman, Slussfors och  

Tärnaby.  

 

Finansiering av det ökade bidraget till KulturAkademin kan ske från 

medel för interkommunala ersättningar i grundskolan. Budgeterade 

kostnader för interkommunala ersättningar till sameskolan för 2015 är 

högre än vad utfallet kommer att bli och det beror på utflyttning av 

elever som har gått på sameskolan. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 8. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ett avtal gällande musikskolans verksamhet upprättas för 

mandatperioden 2015 – 2018. 

 

att nämnden utökar KulturAkademins anslag för år 2015 till 

785 000 kronor. 

----- 
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FKUN § 36  FKUN/2014:102 - 612 

 

Gymnasieprogram 

 

Storumans kommun är huvudman för Luspengymnasiet.  

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen bedrivs i enlighet med 

skollag. Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fullgör kommunens 

uppgifter enligt denna lag.  

 

Inför nytt läsår ska nämnden fatta beslut om vilka program som ska  

genomföras. 

 

Huvudmannen ska besluta om en plan för introduktionsprogrammens 

syfte, längd och huvudsakliga innehåll. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23, § 72. 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 9. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att från höstterminen 2015 byta inriktning på El- och energi-

programmet, från energiteknik till elteknik med program-

fördjupning eldistributionsteknik. 

 

att med start läsåret 2015 erbjuda följande nationella gymnasie-

program: 

 Barn- och fritidsprogrammet 

 El- och energiprogrammet 

 Fordon- och transportprogrammet 

 Naturvetenskapsprogrammet 

 Samhällsvetenskapsprogrammet 

 Teknikprogrammet 

 

 

att följande introduktionsprogram erbjuds vid Luspengymnasiet 

från hösten 2015, enligt bilaga 2: 

 Programinriktat individuellt val 

 Individuellt alternativ 

 Språkintroduktion 

----- 
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FKUN § 37  FKUN/2015:24 - 609 

 

Lupp-ansökan 2015 

 

Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkät för att 

kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas  

situation, deras erfarenheter och synpunkter. Detta så att politik-

en kan utveckla insatser för att förbättra ungas villkor lokalt. 

 

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i vår kommun uppfattar 

inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i 

skolan och vilka framtidsplaner de har. 

 

Lupp-undersökningen genomfördes år 2010 i Storumans  

kommun bland högstadie- och gymnasieelever. En ny lupp-

undersökning kan ge en jämförande bild av politikens ungdoms-

arbete under de senaste fem åren. 

 

En ansökan att delta i ungdomsenkäten har skickats in. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 10. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att resultatet av lupp-undersökningen redovisas till nämnden den 

17 december 2015, 

 

att resultatet ska ligga till grund för en handlingsplan för nämn-

dens arbete med ungdomsfrågor. 

----- 
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FKUN § 38  FKUN/2015:10 - 600 

 

Fadderverksamhet 

 

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

informerad om enheternas verksamheter har nämnden tidigare år  

beslutat om fadder/kontaktverksamhet. Till varje enhet har en  

eller två faddrar utsetts bland ordinarie ledamöter samt ersättare. 

 

Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29. 

 

att uppdra fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

utarbeta förslag till underlag för genomförande av fadderbesök 

som sedan presenteras vid nämndens sammanträde den 26 mars 

2015. 

 

Förslag: 

Viktigaste uppgiften med fadderverksamheten är mötet mellan  

politiker och personal/elever. 

 

Tillämpliga arbetssätt: 

 Kontakta enhetens rektor för att boka fadderbesök. 

 Gör en plan inför besöket över vilka delar som du vill 

fördjupa dig i t.ex. undervisning eller övrig skolverksam-

het. 

 

Fadderbesöken ska ske två gånger per år (en på höstterminen och 

en på vårterminen). 

 

Fadderrapporten ska vara skriftlig och personlig, och inte över-

skrida två sidor. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 11. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta arbetsutskottets förslag till fadderverksamheten. 

 

att respektive fadder lämnar skriftlig rapport från fadderbesöken 

minst en gång per termin, 
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FKUN § 38 – forts. 

 

att redovisning av fadderrapporterna sker vid nämndsammanträ-

dena och blir en stående punkt på ärendelistan. 

 

att ersättning utgår för ett fadderbesök per enhet och termin med hel-

dagsarvode samt reseersättning. 

----- 
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FKUN § 39  FKUN/2015:29 - 004 

 

Val - registeransvarig och personuppgiftsombud 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska, enligt reglementet, 

vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin 

verksamhet och förfogar över. Nämnden ska också utse person-

uppgiftsombud som tillser att personuppgifter hanteras på ett lag-

ligt och korrekt sätt. 

 

Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 12. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse nämndsekreteraren till registeransvarig och personupp-

giftsombud. 

----- 
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FKUN § 40  FKUN/2015:28 - 623 

 

Retroaktivt inackorderingstillägg 

 

Inackorderingstillägg söks för varje läsår. Beslutet skickas till 

den som står som kontoansvarig. Inackorderingstillägget betalas 

ut fyra månader på hösten och fem månader på våren. 

 

Det har visat sig finnas en viss otydlighet i regelverket varför ett 

förtydligande behövs. 

 

Beredande organs förslag 

Rektor Jenny Anderssons tjänsteutlåtande 2015-02-19. 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 14. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att inackorderingstillägget inte kan sökas retroaktivt för tidigare 

avslutade läsår. 

----- 
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FKUN § 41  FKUN/2015:20 - 812 

 

Bidragsansökan Storumans IK 

 

Storumans IK ansöker om bidrag hos kommunstyrelsen på 

12000 kronor för genomförande av tre arrangemang, hemvändar-

match i ishockey samt pingis- och volleybollturnering, vilka ge-

nomförs varje år mellan jul- och nyårshelgen. 

 

Koncernchef Peter Persson har den 17 februari 2015 bedömt att  

ansökan ska skickas vidare till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2015-03-09. 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 16. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ansökan avslås. 

----- 

 

 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (22)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-03-26 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 42  FKUN/2015:27 - 612 

 

Gymnasiesamverkan inom R8 

 

Skolcheferna inom Region 8 fick i början av 2014 ett utrednings-

uppdrag där huvudfrågan var om och hur vi inom Region 8 samt 

A-kommunerna kan samverka kring de fria skolformerna, gym-

nasieskolan och kommunala vuxenutbildningen. För att kunna ge 

svar på detta köptes tjänst av en konsult vars uppdrag var att in-

hämta informationsunderlag för beslutsfattande.  

 

Redovisning av informationsunderlaget för kommunchefsgrup-

pen genomfördes den 28 augusti 2014. 

 

Utredningen i sig förordar ett framtida samarbete, till viss del 

framhävs att det är en förutsättning för bibehållet utbud och kva-

litet.  

 

För att kunna gå vidare är en huvudfråga enskild kommuns  

verkliga viljeinriktning, beslut måste fattas om ja eller nej.  

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 17. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ställa sig positiv till att gå vidare med en fördjupad utredning. 

----- 
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FKUN § 43  FKUN/2014:82 - 600 

 

Futurize - framtidsavtal 

 

Projektet Futurize – energi för framtiden är ett så kallat framtids-

avtal mellan elever och politisk ledning med syfte att öka unga 

människors delaktighet i kommunala energi- och klimat-

satsningar. 

 

Cirka tjugo elever från årskurs sju till nio på Röbroskolan deltar 

och jobbar sedan hösten 2014 med projektet på ”elevens val”.  

 

Eleverna har nu tagit fram ett förslag till framtidsavtal, som ska  

skrivas under av nämndsordförande och elevråd-falkens ordfö-

rande.  

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 18. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ge ordförande i uppdrag att slutförhandla avtalet och skriva 

under. 

----- 
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FKUN § 44   

 

Meddelanden 

 

FKUN/2013:99 

Parkskolans svar till Skolinspektionen – regelbunden tillsyn. 

 

FKUN/2013:99 

Röbroskolans svar till Skolinspektionen – regelbunden tillsyn. 

 

FKUN/2013:99 

Centralskolans svar till Skolinspektionen – regelbunden tillsyn. 

 

FKUN/2015:17 

Ansökan om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever som 

tillhör specialskolans målgrupp, kalenderåret 2015. Projektets namn – 

Bättre språkförståelse för alla. 

 

FKUN/2015:17 

Statens offentliga utredningar – Beslut angående ansökan om statsbi-

drag 2015 för projektet Bättre språkförståelse för alla. 

 

FKUN/2015:76 

Håbo kommun – Information om ersättning för gymnasieelever 2015. 

 

FKUN/2014:95 

Skolverket – Information om maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder. 

 

FKUN/2015:32 

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) mellan 

Storumans kommun och Kramfors kommun. 

 

FKUN/2015:34 

Region Västerbotten – Utbildningsdelegationens protokoll 2015-02-

18. 

 

FKUN/2012:18 

Skolverket Beslutsmeddelande – Statsbidrag för personalförstärkning 

inom elevhälsan 2015. 

 

FKUN/2015:37 

Skolverket Beslutsmeddelande – Statsbidrag för kompetensutveckling 

av lärare i yrkesämnen våren 2015, ansökningsomgång 1. 
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FKUN/2015:21 

Kulturrådet - ansökan om bidrag Skapande skola 2015. 

 

FKUN/2015:21 

Handlingsplan Skapande skola 2015. 

 

FKUN/2015:36 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2015-02-24, § 7 – Motion de-

mokratitorg. 

 

FKUN/2015:112 

Arbetsförmedlingen – Förändringar i villkoren för nystartsjobb och 

särskilt nystartsjobb införs från och med 1 april 2015. 

 

FKUN/2015:38 

Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden –  

Kommunicering om beräkning av ny fast årlig kontrollavgift för  

kontroll av livsmedel, förskolan Granen,  

 

FKUN/2015:38 

Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden –  

Kommunicering om beräkning av ny fast årlig kontrollavgift för  

kontroll av livsmedel, Skytteanska skolan. 

 

FKUN/2015:38 

Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden –  

Kommunicering om beräkning av ny fast årlig kontrollavgift för  

kontroll av livsmedel, Slussfors skola. 

 

FKUN/2015:38 

Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden –  

Kommunicering om beräkning av ny fast årlig kontrollavgift för  

kontroll av livsmedel, förskolan Villa Villekulla. 

 

FKUN/2015:38 

Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden –  

Kommunicering om beräkning av ny fast årlig kontrollavgift för  

kontroll av livsmedel, Parkskolan. 

 

FKUN/2015:38 

Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden –  

Kommunicering om beräkning av ny fast årlig kontrollavgift för  

kontroll av livsmedel, förskolan Gungan. 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-03-26 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

FKUN/2015:38 

Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden –  

Kommunicering om beräkning av ny fast årlig kontrollavgift för  

kontroll av livsmedel, Stensele skola.  

 

FKUN/2015:38 

Storumans kommun Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden –  

Kommunicering om beräkning av ny fast årlig kontrollavgift för  

kontroll av livsmedel, Gunnarns skola. 

 

FKUN/2015:39 

Region Västerbotten Kulturberedningens protokoll 2015-01-23. 

 

FKUN/2015:39 

Region Västerbotten Kulturberedningens protokoll 2015-02-20,  

direktjusterade §§ 10, 13-14. 

 

FKUN/2015:39 

Region Västerbotten Kulturberedningens protokoll, övriga paragrafer. 

 

FKUN/2014:121 

Skolinspektionen – information. Skolinspektionen genomför en  

enkätundersökning i samband med granskningen av matematik kurs 

3c i gymnasieskolan. 

 

FKUN/2015:41 

Ansökan till Migrationsverket om ersättning för asylsökande barn 

m.fl. i grundskolan. 

 

FKUN/2015:41 

Beslutsmeddelande från Migrationsverket – Ärende om ersättning för 

utbildning i grundskola. 

 

FKUN/2015:41 

Beslutsmeddelande från Migrationsverket – Ärende om ersättning för 

utbildning i gymnasiet. 

----- 

  

  

  


