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FKUN § 32 
   
Information 
 
Lärare och tränare från Tärna alpina gymnasium besöker nämnden för att 
belysa och få klara ståndpunkter på vad som gäller för utbildningen, detta 
utifrån tv-sändningen 19 april. Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 
presidie och Folkhögskolans presidie kommer att träffas för att lyfta sam-
verkansmöjligheter. 
 
De tar även upp lokalvården för deras styrketräningsrum. Förvaltningsche-
fen undersöker detta med fastighetsbolaget Umluspen. 
 
Förvaltningschefen och Peter Åberg (S) redogör från ”Gymnasiekonferen-
sen 2012” i Lycksele 26 april.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för sitt upp-
drag med lämplig lokal för styrketräning i Tärnaby. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande meddelar att en träff 
med Vilhelmina kommun angående skolorganisationen kommer att ske 25 
maj 2012. 
 
Ledamöterna önskar att alla nämndssammanträden börjar klockan 10 00. 
---- 
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FKUN § 33 
   
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 12 april 2012. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 34  FKUN/2011:46 – 600 
 
Delårsbokslut jan--april 2012 
 
En ekonomisk uppföljning för Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska 
upprättats för perioden jan – april 2011. Uppföljningen ska innehålla för-
brukning t o m 30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbruk-
ning jämfört med budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kost-
nader och intäkter ska göras för perioden jan – april. 
 
Beredande organs förslag 
Ekonomisekreteraren och förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2012-05-15 
 
Vid dagens sammanträde redovisar ekonomisekreteraren det ekonomiska 
utfallet med riktpunkt 33,3 %.  
 
Förvaltningschefen lämnar följande kommentar till resultatet: 
 
Gymnasieskola och vuxenutbildning visar på ett underskott vilket till stor 
del beror på de ökade kostnader av engångskaraktär som belastat gymnasie-
skolan i och med byte av hyresvärd för elevhemsverksamheten. 
 
Fritid och kultur visar på en större andel kostnader men dessa är av en-
gångskaraktär och budgeten beräknas hålla.  
 
Den stora tillströmningen av vuxna flyktingar har bidragit till ökade kost-
nader när det gäller flyktingverksamheten. Medel från Migrationsverket kan 
komma att tillföras och minskar i så fall underskottet. 
  
Projekten ligger som en egen rubrik och redovisas separat. Detta för att ge 
en mer rättvis bild. Löneökningarna från 1 april finns inte med i redovis-
ningen då avtalen ännu inte är klara.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och kommentarerna till resultatet, 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag till nästa nämnd se över vilka åtstram-
ningsmöjligheter det finns för att minimera underskottet,   
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen. 
---- 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (17)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-05-21 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
 
FKUN § 35  FKUN/2012:33 – 600 
 
Revisionsrapport 2011 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat Fritids-, 
kultur- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. med ansvarsutövande 
avses nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera 
verksamheten. Syftet med granskningen är bland annat att ge revisorerna en 
del av det underlag som behövs för uttalandet i revisionsberättelsen. 
 
Utifrån genomförd granskning görs följande bedömningar avseende Fritids-, 
kultur- och utbildningsnämndens ansvarutövande år 2011: 
 
Mål och övrig styrning  Tillräcklig 
Uppföljning, rapportering och resultat Tillräcklig 
Analys och aktiva åtgärder  Tillräcklig 
  
 
Bedömningarna baseras på att nämnden i protokoll kan styrka att den i till-
räcklig grad styr, följer upp, rapporterar och kontrollerar det uppdrag som 
tilldelats nämnden. 
 
För att utveckla nämndens ansvarutövande lämnas följande rekommenda-
tioner: 
 
� I det fortsatta målarbetet fokusera på mål som beskriver resultat och ef-

fektivitet samt tydligare visa hur nämnden tolkar och hanterar de uppdrag 
som fullmäktige tilldelar nämnden i övergripande styrdokument. 

 
� Utveckla målredovisning och målanalys samt jämförelser med andra 

kommuner. 
 
� Visa konsekvent i protokoll hur mottagen information värderas och visa 

konsekvent vilka åtgärder som nämnden avser att vidta med anledning av 
informationen. 

 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-04-23, § 35 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att vidta de åtgärder revisionen föreslår. 
---- 
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FKUN § 36  FKUN/2012:26 – 610 
 
Redovisning resursfördelning skola och barnomsorg 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen arbetet med basre-
sursfördelningen inom skola och barnomsorg inför läsåret 2012/2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
---- 
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FKUN § 37  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 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-04-12, § 25  
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2012-05-14 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen sitt uppdrag som in-
nebär följande: 
 
Sammantaget ställer IT-utvecklingen i skolans verksamhet stora krav på 
personalens förmåga att förändra undervisningen utifrån de förändrade vill-
koren. För att det ska kunna synas i skolans vardagsarbete behöver persona-
len hjälp på vägen. En IT-pedagog som kan utbilda, vägleda och vara ett 
stöd i implementeringen av nya arbetssätt. 
 
Förslag till beslut: 
 
Medel för att tillsätta en IT-pedagog avsätts ur budget 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att avsätta medel ur budget 2013 för IT-pedagogtjänst. 
---- 
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FKUN § 38  FKUN/2012:40 – 612 
 
Gymnasiets programinriktning läsåret 2012/2013 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska fastställa gymnasiets program-
inriktningar för läsåret 2012/2013. 
 
Beredande organs förslag 
Rektor Tommy Palmarssons tjänsteutlåtande 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande programinriktning vid Luspengymnasiet för årskurs 2 
läsåret 2012/2013 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning – medier, information och kommunikation 
inriktning – samhällsvetenskap 
 
att fastställa följande programinriktning vid Luspengymnasiet för årskurs 3 
läsåret 2012/2013 
 
Teknikprogrammet 
inriktning – mekaniker/reparatör. 
---- 
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FKUN § 39  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 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-04-12, § 24  
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2012-05-14  
 
Bedömningen är att det är möjligt för elever från Tärnaområdet att läsa år 1 
på hemmaplan när det gäller det naturvetenskapliga och det samhällsveten-
skapliga programmet. Vissa extra resurser kommer dock att krävas, bl.a. för 
kursen i Biologi. Vissa fysiska träffar måste också ordnas inom kurserna 
som läses med distansteknik från Luspengymnasiet. 
 
För teknikprogrammet och de yrkesförberedande programmen finns det 
alltför många kurser som inte ges vid Alpina gymnasiet och som är svåra att 
genomföra vid distansteknik från Luspengymnasiet. Därför är bedömningen 
att det inte fungerar att läsa första året på hemmaplan. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att erbjuda elever läsa samhällsvetenskapsprogrammet och naturveten-
skapsprogrammet första året på hemmaplan fr.o.m. läsåret 2012/2013. 
---- 
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FKUN § 40  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 det aktuella läget an-
gående anmälan om kränkande behandling vid en skola i kommunen. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera förvaltningschefens redovisning. 
----  
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FKUN § 41  FKUN/2012:42 – 885 
 
Justeringsmodell för transportkostnader inom V8-samarbetet 
 
V8:s samverkansavtal löper ut den 30 juni och i det nya avtalet ska infogas 
text angående justering av fraktkostnader.  
 
Under löpande år sker kostnadsfördelning för medietransporter inom V8-
samarbetet enligt 15-85 % - modellen som för övrigt används för de flesta 
för V8biblioteken gemensamma kostnader. Vad gäller kostnader för medie-
transporter anser dock styrgruppen modellen vara otillräcklig. Gruppen har 
därför tagit fram ett nytt förslag på justeringsmodell för biblioteken, mars 
månad påföljande år betalas de faktiska IN-lån man gjort från andra V8-
kommuner.  
 
Av modellexemplet framgår varför en bättre justeringsmodell behövs: vissa 
kommuner lånar in betydligt mer än de lånar ut och vice versa. Modellen 
innebär en mer rättvis fördelning av kostnaderna: biblioteken får betala för 
vad de faktiskt lånar in, inte för vad de lånar ut. 
 
Justeringsmodellen innebär att biblioteken betalar/återfår differensen mel-
lan redan betalda transportkonster enligt 15-85 % -modellen och IN-lånens 
faktiska kostnad.  
 
Beredande organs förslag 
Biblioteksansvarig Carina Johanssons tjänsteutlåtande 2012-04-17 
 
Biblioteksansvarig ser positivt på ovanstående förslagsmodell som innebär 
en mer rättvis fördelning av gemensamma transportkostnader. Det är trots 
allt mer rimligt att inlånande bibliotek står för merparten av kostnaderna.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden   
 
att anta den föreslagna justeringsmodellen av fraktkostnaderna. 
---- 
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FKUN § 42  FKUN/2012:41 – 805 
 
Kultur- och fritidsstipendiat 2012 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden delar årligen ut stipendier till kom-
munmedborgare som berikat kommunen med insatser inom kultur- och fri-
tidsområdet.  
 
Stipendierna delas ut under Storumandagarna respektive Gränshandels-
marknaden i Tärnaby under juli månad. 
 
Stipendierna har utlysts med annonsering i Bladet vecka 17. Senast den 11 
maj 2012 ska förslag på stipendiat ha inkommit. 
 
Vid dagens sammanträde presenteras det inkomna förslaget på stipendie-
kandidater. Inga förslag har inkommit på stipendiekandidater från Storuman 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Emma Andersson och Erika Ek som fritids- och kulturstipendiat för 
2012. 
---- 
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FKUN § 43  FKUN/2011:71 – 600 
 
Ekonomisk 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 nämndens sammanträde 2012-04-12 redogjorde förvaltningschefen för 
verksamhetsutvecklarens utvärderingsönskemål, detta eftersom hon själv 
inte kunde närvara 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. 
 
Beredande organs förslag 
Ekonomisekreterarens tjänsteutlåtande 2012-04-23 
 
Vid dagen sammanträde redogör ekonomisekreteraren den ekonomiska ut-
värderingen. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisekreterarens ekonomiska redovisning. 
 
att som svar till verksamhetsutvecklaren är att nämnden ställer sig positiv 
till införande av läsplattor. 
---- 
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FKUN § 44  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 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-04-12, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-05-08, § 55 
 
att återremittera ärende till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för en 
mer detaljerad uppföljning av vårdnadsbidraget ur social och ekonomisk 
synpunkt samt ett ställningstagande från nämnden om vårdnadsbidraget ska 
permanentas eller inte.  
 
Beredande organs förslag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2012-05-20 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de 10 månader som gått sedan vård-
nadsbidraget  infördes är en alltför kort period för att det ska vara möjligt 
att närmare analysera vilka konsekvenser som bidraget medfört eller kan 
förväntas medföra.  

Förslag till beslut 

Förläng vårdnadsbidraget ett år till för att ge möjlighet till en bättre analys 
av vilka effekter vårdnadsbidraget gett.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen förlänga vårdnadsbidraget ett år till för att få 
en bättre analys av vilka effekter vårdnadsbidraget gett. 
---- 
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FKUN § 45  FKUN/2012:52 – 624 
 
HPV-vaccin 
 
Beredande organs förslag 
Ekonomisekreterarens tjänsteutlåtande 2012-05-16 
 
Kommunen får varje år sedan 2010 ett skattebidrag med ca 60 000 per år 
som ingår i det generella skattebidraget. 
 
Detta bidrag är avsett att täcka en del av kostnaderna för inköp av vaccinet 
Gardacil för vaccination av flickor som skydd mot livmoderhalscancer.  
 
Sveriges kommuner och landsting har förhandlat särskilt med staten om 
särskild ersättning till kommunerna för denna kostnad.  
 
Skolsköterskorna har inte fått kompensation i budgeten för de extra kostna-
der som detta medför. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anhålla hos kommunstyrelsen om tillskott i budgeten med det belopp 
som betalas ut till kommunen. 
---- 
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FKUN § 46  FKUN/2012:45 – 600 
 
Delegationsbeslut 2012 
 
Förvaltningschefen 
 
2012-03-30 – Bidrag till BRIS. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av dele-
gationsbeslutet. 
---- 
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FKUN § 47 
   
Meddelanden 
 
FKUN/2012.44 
Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär 12:13 – SKL erbjuder start-
paket för jämställdhetsintegrering. 
 
FKUN/2012.43 
Protokollsutdrag KS/2012-04-10, § 33 – Fastställande av verksamhetspla-
ner för år 2012. 
 
FKUN/2011.135 
Statens kulturråd – Fördelning av statsbidrag till kulturell verksamhet i sko-
lan, Skapande skola 
 
FKUN/2011.11 
Fadderrapport från Stensele skola vårterminen 2012. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens au´s protokoll 2012-04-23. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av med-
delanden. 
---- 
 
 
 
  
 


