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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden   2012-03-01 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-03-01 kl  09 00—15 00 
 
Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 
 Peter Åberg (S) 
 Ulf Vidman (M) 
 Eva-Marie Stabbfors (KD) 
 Ella-Pia Lönnback (C)               tjänstgörande ersättare 
 Gull-Britt Larsson (S) 
 Gunnar Andersson (S)  
 Lilian Mörtsell (C)  
 Sven-Åke Pennling (S) 
  
  
    
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Gerd Lindgren  ekonomisekreterare   
 Åsa Svahn  nämndssekreterare 
 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 
 Sven-Ola Lönnback (C) ej tjänstgörande ersättare  
  
  
Utses att justera Sven-Åke Pennling   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2012-03-05 Paragrafer §§ 1—17 
 
 
Underskrift Sekreterare ………………………………………………….        
 Åsa Svahn 
                      
                    Ordförande …………………………………………………..      
 Johnny Holmgren      
 
                    Justerande  …………………………………………………. 
 Sven-Åke Pennling 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 
  Organ                                             Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2012-03-01  
   
Datum för anslags uppsättande 2012-03-06 Datum för anslags nedtagande 2012-03-27 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 
   
Underskrift   
 Åsa Svahn 
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FKUN § 1 
   
Information 
 
Tre representanter från Röbroskolans elevråd besöker nämnden och följan-
de frågor behandlas: mobbing, klassråd, trivseln i skolan, fadderbesök, in-
formation gymnasiet. 
 
Inger Andersson, specialpedagog, informerar om skoldatatekets verksam-
het, (specialpedagogik för elever som är i behov av särskilt stöd).  
 
Lennart Nilsson, utredare, och Maria Mickelsson, förvaltningsassistent, be-
söker nämnden för implementering av ärendehandboken, den behandlar 
kommunala administrativa rutiner.  
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande meddelar att en första 
träff med skolutvecklingsgruppen angående utbildningskvalitén i skolan har 
ägt rum.  
 
Sven-Ola Lönnback (C) gör ett inlägg av vad en inventarieförteckning har 
för betydelse i verksamheterna. 
 
Sven-Ola Lönnback (C) redogör från sitt fadderbesök på Luspengymnasiet. 
 
Lilian Mörtsell (C) redogör från sitt fadderbesök på Gunnarns skola.  
---- 
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FKUN § 2 
   
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 9 december 
2011. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 3  FKUN/2011:15 – 609 
 
Kränkande behandling 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordf påtalar vikten av att det arbe-
tas aktivt ute på enheterna för att förhindra mobbing och trakasserier 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 
 
att ärendet tas upp som en stående punkt på nämndssammanträdena. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-09, § 113 
 
att uppföljning av anmälningar ska redovisas till nämnden. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen olika fall av kränkan-
de behandling på skolan. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera förvaltningschefens redovisning. 
---- 
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FKUN § 4  FKUN/2010:9 – 600 
 
Verksamhetsberättelse 2011 
 
Inför 2011 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 olika nyckeltal tas fram. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag på verksam-
hetsberättelse för 2011 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2011, 
 
att överlämna verksamhetsberättelsen för 2011 till kommunfullmäktige. 
---- 
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FKUN § 5  FKUN/2011:46 – 600 
 
Luspengymnasiets detaljbudget 2012 
 
Ekonomisekreteraren redovisar förslag på detaljbudget 2012 för Luspeng-
ymnasiet, som även innehåller beslutsattestanter. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till detaljbudget med beslutsattestanter/ersättare för Lus-
pengymnasiet verksamhetsåret 2012.    
---- 
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FKUN § 6  FKUN/2012:10 – 612 
 
Taxa interkommunal ersättning 2012 - Luspengymnasiet 
 
Beredande organs förslag 
Rektor Tommy Palmarssons tjänsteutlåtande: 
 
 

Program  Årskurs Terminsavgift    Helårsavgift  
 

Barn- och fritidsprogrammet, BF åk 1-3 44 125      88 250 
El- och energiprogrammet –  
inriktning energiteknik  åk 1-3 57 750    115 500 
Fordonsprogrammet årskurs, FP/FT – 
inriktning Mobila maskiner  åk 1-3 67 900    135 800 
Introduktionsprogrammet  åk 1-3 64 750    129 500 
Medieprogrammet, MP  åk 1-3 54 280    108 560 
Naturvetenskapsprogrammet, NV/NA åk 1-3 46 700          93 400 
Samhällsvetenskapsprogrammet, SP/SA åk 1-3 44 430      88 860 
Teknikprogrammet, TE  åk 1-3 54 550    109 100 
Regionalt idrottsgymnasium armbrytning,  
exkl. programavgift     7 500      15 000 
Regionalt idrottsgymnasium alpint,  
exkl. programavgift     7 500      15 000 

 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08, § 4 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa den föreslagna taxa på interkommunal ersättning för 2012. 
---- 
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FKUN § 7  FKUN/2011:144 – 612 
 
Utbildningsdelegationens förslag om programråd  
 
Utbildningsdelegationen rekommenderar de kommuner som genomför yr-
kesprogram i gymnasieskolan att inom tre månader besluta att under 2012 
inleda arbetet med uppföljning av APL för att stärka kvaliteten i det arbets-
platsförelagda lärandet och rättssäkerheten för elever i samband med t.ex. 
betygsättning. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08, § 5 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppföljning av det arbetsplatsförlagda lärandet skall inledas under 2012.  
---- 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (20)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-03-01 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
 
FKUN § 8  FKUN/2011:70 – 609 
 
Kartläggning av utbildningsbehoven 
 
Kommunstyrelsen har 2010-04-13 § 35 beslutat att ett lokalt tillväxtpro-
gram  
för perioden 2011—2014 ska utarbetas utifrån följande profilområden:  
 
• Energi 
• Gruvnäring 
• Besöksnäring och handel 
• Offentlig sektor 
• Verkstadsindustri 
• Trä- och skogsindustri 
• Rennäring/samenäring 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-05-19, § 66 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-06-16, § 80  
 

att ge rektor för gymnasieskolan tillsammans och rektor för Lärcentrum i 
uppdrag arbeta med att kartlägga utbildningsbehoven under höstterminen 
och återkomma så fort som möjligt med en rapport.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08, § 6 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen rapporten om de aktu-
ella utbildningsbehoven.   
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ett förtydligande och komplettering görs i texten under rubriken besöks-
näring och handel, 
 
att efter den redaktionella ändringen godkänna rapporten. 
----  
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FKUN § 9  FKUN/2010:106 – 629 
 
Uppföljning ungdomar under 20 år i Storumans kommun 
 
Enligt skollagen 1 kapitlet, 18 § så är hemkommunen skyldig att fortlöpan-
de hålla sig informerad hur de ungdomar som fullgjort skolplikten men som 
inte fyllt 20 år är sysselsatta, detta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga 
individuella åtgärder. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen förslag till riktlinjer 
för handläggning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 
under 20 år i Storumans kommun. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2010-11-25, § 111 
 
att godkänna förslaget till riktlinjer, 
 
att en utvärdering sker varje år med början jan 2012 detta skrivs in i upp-
följningsplanen.   
 
Vid dagens sammanträde redovisas den årliga utvärderingen av det kom-
munala uppföljningsansvaret för ungdomar under 20 år. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-08, § 7 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utvärderingen av det kommunala uppföljningsansvaret. 
---- 
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FKUN § 10  FKUN/2012:11 – 610 
 
Uppföljningsplan 2012 
 
En årlig plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi skall upprättas. 
 
Vid dagens sammanträde presenteras förslag till uppföljningsplan.   
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till uppföljningsplan för 2012. 
---- 
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FKUN § 11  FKUN/2011:53 – 600 
 
Redovisning internkontrollplan 
 
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. 
 
Vid dagens sammanträde redogör ekonomisekreteraren granskningen enligt 
följande: 
 
Under året har det undersökts hur attestreglementet som fastställts av kom-
munfullmäktige har följts. Vid kontrollen framkom att ersättaren för vissa 
konton attesterat istället för ordinarie attestant. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag se till att gällande reglemente efterlevs. 
---- 
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FKUN § 12  FKUN/2010:34 – 880 
 
Kultur- och biblioteksplan 
 
Kultur- och biblioteksplanen ska vara ett politiskt förankrat verktyg för att 
använda befintliga resurser, skapa beredskap för framtiden och stimulera 
utvecklingen av kultur- och biblioteksverksamheten i kommunen. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas förslag till kultur- och biblioteksplan för 
Storumans kommun. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget till kultur- och biblioteksplan 2012—2015 för Sto-
rumans kommun med vissa redaktionella ändringar, 
 
att överlämna kultur- och biblioteksplanen till kommunfullmäktige för fast-
ställelse. 
---- 
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FKUN § 13  FKUN/2011:55 – 600 
 
Utbildningsplan 
 
Inför den nya mandatperioden och den nya politiska organisationen krävs 
en revidering av skolplanen 
 
Vid dagens sammanträde meddelar förvaltningschefen att de fackliga lärar-
organisationerna önskar att nämnden ej tar något beslut ännu, då de inte har 
samverkat om utbildningsplanen på alla enheter. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningschefens meddelande. 
----  
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FKUN § 14  FKUN/2011:121 – 608 
 
Läsårstider 2012/2013 
 
Vid dagens sammanträde redovisas förslag till läsårstider 2012/2013 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta följande läsårstider: 
 
Grundskolan 
 
Höstterminen 2012 2012-08-22—2012-12-21 
Höstlov 2012-10-29—2012-11-02 (vecka 44) 
 
Vårterminen 2013 2013-01-08—2013-06-13 
Sportlov 2013-03-04—2013-03-08 (vecka 10) 
Påsklov 2013-04-02—2013-04-05 (vecka 14) 
Lov 2013-05-10 och 2013-06-07  
 
Gymnasiet 
 
Höstterminen 2012 2012-08-23—2012-12-21 
Höstlov 2012-10-29—2012-11-02 (vecka 44) 
 
Vårterminen 2013 2013-01-08—2013-06-14 
Sportlov 2013-03-04—2013-03-08 (vecka 10) 
Påsklov 2013-04-02—2013-04-05 (vecka 14) 
Lov 2013-05-10 och 2013-06-07  
---- 
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FKUN § 15  FKUN/2011:71 – 600 
 
Utvärdering av läsplattorna 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att en genomgång av läsplattan (ipad) ska ske vid nästa nämnd, 
 
att kalla Marlene Holgersson, verksamhetsutvecklare IT, till denna genom-
gång.  
---- 
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FKUN § 16  FKUN/2011:14 – 600 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2012 
 
Arbetsutskottet 
 
2012-02-08, § 13 Ändring sammanträdesdagar 2012. 
 
Förvaltningschefen 
 
Yttrande om beslut dnr 2011.20:607. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av dele-
gationsbesluten. 
---- 
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FKUN § 17 
   
Meddelanden 
 
FKUN/2011.72 
Redovisning av föreningsaktiviteter för unga i Hemavan/Tärnaby 
 
FKUN/2011.135 
Regeringskansliet/Kulturdepartementet – Skapande skola (En satsning på 
mer kultur i skolan). 
 
FKUN/2011.116 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande på remissen ”Skolans dokument – in-
syn och sekretess”. 
 
FKUN/2011.87 
Protokollsutdrag Kf 2011-11-29, § 123 – Motion dagbarnvårdare i Storu-
man. 
 
FKUN/2011.46 
Protokollsutdrag Kf 2011-11-29, § 131 – Budget 2012.   
 
FKUN/2011.136 
Protokollsutdrag Kf 2011-11-29, § 132 – Strategisk plan 2012-2013. 
 
FKUN/2012.1 
Protokollsutdrag Kf 2011-11-29, § 137 – Policy riktlinjer för arbete med 
sociala medier. 
 
FKUN/2012.2 
Protokollsutdrag Kf 2011-11-29, § 138 – Rese-och mötespolicy. 
 
FKUN/2011.137 
Protokollsutdrag Kf 2011-11-29, § 141 – Fullmäktigeberedning för hållbar 
utveckling 
 
FKUN/2011.138 
SCB – Resultatet av beräkningar avseende statsbidrag till förskoleverksam-
het och skolbarnomsorg bidragsåret 2012, utfall. 
 
FKUN/2011.140 
Skolverket – Statsbidrag till skolhuvudmän för elever frå nordiska länder 
höstterminen 2011. 
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FKUN § 17 
 
FKUN/2011.141 
Skolinspektionen – Kvalitetsgranskning av skolornas arbete med demokrati 
ovh värdegrund i grundskolans senare år. 
 
FKUN/2011.142 
Sveriges Kommuner och Landsting – Nominering till Kungliga Bibliotekets 
styr-och expertgrupper på SKL´s mandat. 
 
FKUN/2011.143 
Skolverket – Statsbidraget för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna: an-
sökan 2012 och uppföljning 2011. 
 
FKUN/2011.146 
Skolverket – Skolverkets lägesbedömning 2011, beskrivande data, bedöm-
ningar och slutsatser. 
 
FKUN/2011.108 
Skolverket – Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2012. 
 
FKUN/2010.84 
Skolverket – Beslutmeddelande, statbidrag för fortbildning av lärare hösten 
2011. 
 
FKUN/2011.98 
Skolinspektionen – Beslut, anmälan angående skolsituationen för en elev 
vid Parkskolan i Storumans kommun. 
 
FKUN/2011.20 
Barn- och elevombudet – Beslut, anmälan kränkande behandling.  
 
FKUN/2012.3 
Sveriges Kommuner och Landsting – Kommunernas arbete med skolforsk-
ning, en kartläggning. 
 
FKUN/2012.4 
Skolverket – Beslut, statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. 
 
FKUN/2012.5 
Skolverket – Beslut, statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbild-
ning. 
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FKUN § 17 
 
FKUN/2012.6 
Skolverket – Beslut, statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymna-
sial vuxenutbildning. 
 
FKUN/2012.7 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 12:04, Lärarlyftet II. 
 
FKUN/2012.8 
Strömma Fjäll & Aktivitet AB och Luspengymnasiet - Avtal reklamplats.  
 
FKUN/2012.9 
Nationella resurscentra i kemi, biologi, fysik och teknik – Rapport naturve-
tenskap- teknikutveckligare i den svenska skolan. 
 
FKUN/2012.13 
Skolverket – Rapport 362, Kommunalt huvudmannaskap i praktiken. 
 
FKUN/2010.85 
Protokollsutdrag ksau 2012-01-17, § 24 – Tolkning av gällande bestämmel-
ser om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 
 
FKUN/2011.143 
Upprättad ansökan till skolverket angående förstärkning av basfärdigheter-
na läsa skriva räkna (bidragsåret 2012). 
 
FKUN/2012.14 
Hyreskontrakt (elevboende) - Hotell Toppen i Storuman AB (Annexet). 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2012-02-
08.   
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av med-
delanden. 
----  
 
 


