
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16)  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden   2012-04-12 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-04-12 kl  09 00—11 30 
 
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) tjänstgörande ersättare 
  
  
    
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Gerd Lindgren  ekonomisekreterare   
 Åsa Svahn  nämndssekreterare 
 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 
   
  
  
Utses att justera Sven-Åke Pennling   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2012-04-17 Paragrafer §§ 18—31 
 
 
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 2012-04-12  
   
Datum för anslags uppsättande 2012-04-18 Datum för anslags nedtagande 2012-05-09 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 
   
Underskrift   
 Åsa Svahn 
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FKUN § 18 
   
Information 
 
Förvaltningschefen redovisar från seminariet om barn och ungas hälsa i 
Västerbotten som ägde rum i Lycksele den 21 mars, den var givande och 
vissa frågeställningar kommer det att arbetas vidare med i vår kommun.  
Peter Åberg (S) och Ulf Vidman (M) deltog i denna konferens. 
 
Sven-Åke Pennlig (S) tar upp frågan om vem som skall delta i Framtids-
verkstad för ungdomar (dialog om kulturen) den 11-12 maj. Förvaltnings-
chefen följer upp detta och mailar redovisningen till ledamöterna. 
 
Ordförande tar upp frågan om vem som har ansvaret för de underkända id-
rottsredskapen vid Skytteanska skolan. Förvaltningschefen undersöker detta 
och informerar vid nästa nämnd.   
 
Ordförande tar upp frågan om lokal för styrketräningsredskapen i Tärnaby. 
Ordförande följer upp denna fråga med kommunstyrelsens ordförande. 
---- 
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FKUN § 19  
  
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 1 mars 2012. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (16)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-04-12 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
 
FKUN § 20  FKUN/2011:71 – 600 
 
Utvärdering av läsplattorna 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-03-01, § 15  
 
att en genomgång av läsplattan ska ske vid nästa nämnd, 
 
att kalla Marlene Holgersson, verksamhetsutvecklare IT, till denna genom-
gång.  
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen för verksamhetsut-
vecklarens utvärderingsönskemål, detta eftersom hon själv inte kunde när-
vara vid sammanträdet. 
 
Ordförande frågar var och en av ledamöterna vad de tycker om läsplattan. 
 
Det framkom att de flesta av ledamöterna är positiva till läsplattan men ne-
gativ till programvaran DocuNotes som inte fungerar tillfredställande. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att vidareutbildning på läsplattan behövs, 
 
att ge ekonomisekreteraren i uppdrag ta fram en ekonomisk utvärdering in-
för nästa nämnd. 
---- 
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FKUN § 21  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 utbildningsnämnden 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, både begäran om yttrande och beslut på anmälan 
från Skolinspektionen. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera förvaltningschefens redovisning. 
---- 
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FKUN § 22  FKUN/2012:25 – 600 
 
Budgetuppföljning mars 2012 
 
Ekonomisekreteraren redovisar budgetuppföljning t o m mars 2012 med 
riktpunkt 25 %. Vi ligger på 25,7%, detta beror bland annat på vårdnadsbi-
draget. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen.  
---- 
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FKUN § 23  FKUN/2011:55 – 600 
 
Utbildningsplan 2012-2014 
 
Inför den nya mandatperioden och den nya politiska organisationen krävs 
en revidering av skolplanen 
 
Vid fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2012-03-01 meddelade för-
valtningschefen att de fackliga lärarorganisationerna önskar att nämnden ej 
tar något beslut ännu, då de inte har samverkat om utbildningsplanen på alla 
enheter. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2012-03-01, § 13 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen ett färdigtförhandlat 
förslag på utbildningsplan för 2012—2014. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att efter vissa redaktionella ändringar godkänna utbildningsplanen, 
 
att överlämna utbildningsplanen till kommunfullmäktige för fastställande. 
---- 
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FKUN § 24  FKUN/2011:129 – 612 
 
Första gymnasieåret på hemmaplan 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-11-22 tog Gunnar Andersson (S) 
upp frågan om att undersöka möjligheter för Tärnaområdets elever att 
läsa första året på hemmaplan genom Luspengymnasiets försorg.  
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-09, § 128 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över vilka förutsättningar som 
finns för att genomföra detta. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen det pågående arbetet 
med uppdraget. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen och att förvaltningschefen får fortsätta med 
uppdraget. 
----   
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FKUN § 25  FKUN/2012:27 – 619 
 
Ökat lärande genom IT-utveckling i skolan 
 
En skrivelse har inkommit till nämnden där önskemål finns om en IT-
pedagog till skolorna.   
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-22, § 20 
 
att nämnden tar detta i beaktande inför budget 2013. 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras ansvarsfrågan. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag utreda ärendet vidare. 
---- 
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FKUN § 26  FKUN/2012:15 – 623 
 
Skolskjutsfråga 
 
Skrivelser har inkommit till nämnden angående avsaknad av skolskjuts från 
Skytteanska skolan vissa dagar i veckan. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-22, § 21 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag utreda ärendet som nämnden sedan tar 
ställning till. 
 
Vid dagen sammanträde meddelar förvaltningschefen att svaret till föräld-
rarna är att eleverna får vara på ”väntis” till skolskjutsen kommer. När det 
gäller skolskjutsar så är det kommunstyrelsen som beslutar om detta. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningschefens svar till föräldrarna. 
---- 
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FKUN § 27  FKUN/2007:37 – 620 
 
Utvärdering vårdnadsbidrag 
 
Kommunfullmäktige 2011-02-28, § 11 beslöt att införa vårdnadsbidrag på 
försök fr.o.m. 2011-07-01 samt att utvärdering skall göras inom ett år från 
start. 
 
Beredande organs förslag 
Barnomsorgsassistentens tjänsteutlåtande 2012-03-12 
 

Vårdnadsbidraget infördes 2011-07-01.  

Under tiden 2011-07-01--2012-03-31 har totalt femton ansökningar in-
kommit. Fjorton har beviljats och en avslagits. Av dessa fjorton har tre av-
brutit sökt period på grund av att nytt syskon tillkommer/tillkommit och de 
har sökt föräldrapenning. 

Mars månad är det nio som kommer att erhålla vårdnadsbidrag. 

Total kostnad: 249 000 kronor för 9 mån (2011-07-01—2012-03-31). 

 

Vid dagens sammanträde redogör barnomsorgsassistenten sin utvärdering 
om vårdnadsbidrag. 

 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utvärderingen, 
 
att överlämna utvärderingen till kommunstyrelsen. 
---- 
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FKUN § 28  FKUN/2010:9 – 600 
 
Analys av medielånen 
 
Vid redovisning av Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhets-
berättelsen för 2011 kom frågan upp om en analys av medielånen vid bibli-
oteken i kommunen.  
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen för sitt uppdrag med 
analys av nyckeltalen vid kommunens bibliotek. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen.. 
---- 
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FKUN § 29  FKUN/2011:70 – 609 
 
Kartläggning av utbildningsbehoven 
 
Kommunstyrelsen har 2010-04-13 § 35 beslutat att ett lokalt tillväxtprogram  
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 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-03-01, § 8  
 
att ett förtydligande och komplettering görs i texten under rubriken besöks-
näring och handel, 
 
att efter den redaktionella ändringen godkänna rapporten. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas en reviderad rapport. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna den reviderade rapporten. 
---- 
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FKUN § 30  FKUN/2012:31 – 609 
 
Nyckeltal inom skolan 
 
Det pågår ett arbete i kommunen med att ta fram relevanta nyckeltal för alla 
verksamheter. Nyckeltal som ska mäta kvalitet i förhållande till förutsätt-
ningar. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-22, § 24 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att titta över lämpliga nyckeltal.  
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag på lämpliga 
nyckeltal. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att för Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhet kan nyckeltal 
för SKL,s sociala mål, kommunens kvalitet i korthet och verksamhetsmåt-
ten användas. 
----  
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FKUN § 31 
 
Meddelande 
 
FKUN/2011.134 
Synpunkter regional biblioteksplan för Västerbottens län 2012-2015 re-
missutgåva. 
 
FKUN/2012.21 
Överenskommelse mellan Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå 
universitet och Storumans kommun gällande Matematikdidaktiska. 
 
FKUN/2012.20 
Sveriges kommuner och landsting – Matematiksatsning PISA 2015. 
 
FKUN/2012.17 
Skolinspektionen – Rektors ledarskap 2012. 
 
FKUN/2012.18 
Skolverket – Insatser för förstärkt elevhälsa. 
 
FKUN/2012.16 
Avtal om verksamhetsvaktmästeri(Björkfors 1:125, Laxnäs 1:27 och Lax-
vik 1:169) 
 
FKUN/2011.86 
Skolinspektionen – Uppföljning av riktad tillsyn rörande sfi i Storumans 
kommun. 
 
FKUN/2011.19 
Skolverket – Beslutsmeddelande, omfördelning av statsbidrag för yrkesin-
riktad gymnasial vuxenutbildning verksamhetsåret 2011. 
 
FKUN/2012.19 
Trender inom gymnasiets transportutbildning 2011. 
 
FKUN/2011. 
Fadderrapport Gunnarns skolan vårterminen 2012. 
 
FKUN/2011. 
Fadderrapport Luspengymnasiet vårterminen 2012. 
 
FKUN/2012.23 
Skolverket – statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2012. 
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FKUN § 31 
 
FKUN/2011.65 
Pu ks/2012-02-07, § 18 – Akademiker i Arbetslivet – stipendier och reseer-
sättningar 2012. 
 
FKUN/2012.28 
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 12:9, Kommunernas motta-
gande av betygshandlingar från friskolor. 
 
FKUN/2012.29 
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 12:11, Arbetsdomstolens dom 
2012 nr 16 om omreglering av sysselsättningsgraden för ett antal fritidspe-
dagoger. 
 
FKUN/2012.30 
Bibliotekens verksamhetsberättelse 2011. 
 
FKUN/2012.32 
Migrationsverket - Ansökan och beslut om ersättning för utbildning av 
asylsökande barn. 
 
FKUN/2011.20 
Barn- och elevombudet – Anmälan om kränkande behandling vid Rö-
broskolan, Storuman.  
 
FKUN/2012.34 
Skolverket – Utbetalningsmeddelande, maxtaxa inom förskolan, fritids-
hemmet och annan pedagogisk verksamhet. 
 
FKUN/2011.143 
Skolverket – Beslutsmeddelande, statsbidrag för åtgärder som syftar till att 
stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. 
 
FKUN/2012.36 
Dokumentbolaget – Nyttjanderättavtal Xerox WorkCentre 7232 
 
FKUN/2010:55 
Barn- och elevombudet – Beslut angående anmälan om kränkande behand-
ling. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2012-03-
22. 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av medde-
landen. 


