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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden   2012-12-13 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2012-12-13 kl  10 00—15 45 

 

Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 

 Ulf Vidman (M) 

 Eva-Marie Stabbfors (KD) 

 Lilian Mörtsell (C) 

 Erold Westman (KL) 

 Peter Åberg (S) 

 Gunnar Andersson (S) 

 Jens Forsberg (S) 

 Sven-Ola Lönnback (C) tjänstgörande ersättare 

    

  

    

    

Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 

 Gerd Lindgren  ekonomisekreterare   

 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 

 Åsa Svahn  nämndssekreterare 

  

    

  

  

Utses att justera Peter Åberg   

 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2012-12-18 Paragrafer §§ 98--114 

 

 

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

 Åsa Svahn 

                      

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

 Johnny Holmgren      

 

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

     Peter Åberg  

 
ANSLAG/BEVIS 

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

 

  Organ                                             Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2012-12-13  

   

Datum för anslags uppsättande 2012-12-19 Datum för anslags nedtagande 2013-01-09 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 

   

Underskrift   

 Åsa Svahn 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-12-13 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

FKUN § 98 

   

Information 

 

Ulf Widman (M) tar upp frågan om miljön på elevhemmet i Storuman, för-

valtningschefen utreder problemet.  

 

Lilian Mörtsell(C) redogör för sitt fadderbesök på Gunnarns skola. 

 

Revidering av fadderplanen sker vid nästa nämnd. 

 

Förvaltningschefen redovisar vem som har ansvaret för sporthallen i Tär-

naby. 

 

Erold Westman(KL) tar upp frågan om den höga ljudnivån i förskolan, 

detta blir ett ärende till nästa nämnd. 

 

Ordförande tar upp frågan om vad man som ledamot i nämnden kan skriva i 

de sociala medierna. Skribenten lovar att ta bort inlägget.  

 

Förvaltningschefen redovisar kostnaden för TAG utbildningen. 

 

Nämnden besöker biblioteket samt ungdomsteatergruppens föreställning 

”En liten saga om lycka” 

---- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-12-13 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 99  

  

Föregående protokoll 

 

I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-

troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 15 november 

2012. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 

handlingarna. 

---- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-12-13 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 100  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 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-09, § 113 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-06-21, § 59 

 

att enheterna fortsätter med sina besök på nämnden för att berätta hur de ar-

betar med likabehandlingsplanerna. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2012-11-15 beslutade  

 

att  till nämnden den 13 december 2012 inbjuda representanter för per-

sonalen på Skytteanska skolan så de får berätta hur de arbetar med lika-

behandlingsplanen inom sin arbetsgrupp. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Simon Jonsson (lärarförbundet repre-

sentant på Skytteanska skolan) hur de på skolan arbetar med kränkande 

behandling inom arbetsgruppen. 

 

Förvaltningschefen redogör Skolinspektionens beslut.  

 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningarna. 

----  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-12-13 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 101  FKUN/2012:25 – 600 

 

Budgetuppföljning november 2012 

 

Vid dagens sammanträde redovisar ekonomisekreteraren budgetuppföljning 

för november med riktpunkt 91,6%. Nämnden ligger på riktpunkt 92,8% 

och kommer därmed inte att hålla budgetramen för 2012.  

 

Detta beror bland annat på att de rektroaktiva lärarlönerna från 1 april, som 

genomsnittligt uppgår till 4.2 %, är utbetalade under november månad. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

---- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-12-13 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 102  FKUN/2012:43 – 600 

 

Detaljbudget 2013 

 

Vid dagens sammanträde redogör ekonomisekreteraren förslag till detalj-

budget för 2013. 

 

Peter Åberg, vice ordf i Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden redogör 

för de förändrade arvodesbestämmelserna som börjar gälla 2013-01-01. 

 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningschefen tillsammans med ekonomisekreteraren i uppdrag 

att i en konsekvensbeskrivning förklara varför nämnden inte kommer att 

hålla budgetramen och meddela detta till kommunstyrelsen.  

---- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-12-13 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 103  FKUN/2011:73 – 600 

 

Uppföljning investeringar 2012 

 

Förvaltningschefen redovisar uppföljningen av investeringar 2012. 

 

I investeringsbudgeten för 2012 finns medel avsatta för inredning av de re-

noverade lokalerna på Ormen 4 samt för det nya fordonsprogrammet. Re-

noveringen har försenats och kommer inte att vara klar förrän hösten 2013. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hos kommunstyrelsen anhålla om att de investeringsmedel avsatta för 

fordonsprogrammet samt slöjdsalarna får överföras till 2013 då lokalerna 

först under oktober 2013 kommer att kunna tas i bruk. 

---- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 104  FKUN/2012:68 – 600 

 

Investeringar 2013 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag till priorite-

ringsordning för investeringar 2013. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avvakta till nästa nämnd med att ta beslut om investeringarna för 2013. 

---- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-12-13 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 105  FKUN/2012:98 – 609 

 

Taxor och avgifter 2013 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2012-11-29, § 80 

 

Vid dagens sammanträde går nämnden igenom förslag på Taxor och avgif-

ter för 2013.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningschefen tillsammans med badmästaren i uppdrag revidera 

förslaget på badavgifter samt vissa redaktionella ändringar, därefter fast-

ställs taxor och avgifter för 2013.  

---- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-12-13 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 106  FKUN/2012:100 – 612 

 

Gymnasieprogram läsåret 2013/2014 

 

Beredande organs förslag 

Rektor Peter Fellbrinks tjänsteutlåtande 2012-11-29. 

 

  Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid & Hälsa. (8 platser) 

 

  El- och energiprogrammet, inriktning Energiteknik. (10 platser) 

 

   Fordons- och transportprogrammet, inriktning Lastbilar & mobila maskiner. 

(8 platser) 

 

  Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap. (14 platser) 

 

  Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kom-

munikation, samt inriktning Samhällsvetenskap. (14 platser) 

 

  Teknikprogrammet, inriktning Design & produktutveckling. (10 platser) 

 

   Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Barn- och fri-

tidsprogrammet. (2 platser) 

 

   Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot El- och energi-

programmet. (2 platser) 

 

  Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Fordons- och 

transportprogrammet. (2 platser) 

 

I natur och samhälls ingår platserna på Tärnaby alpina.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa föreslagna gymnasieprogram för 2013/2014. 

---- 
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 107  FKUN/2012:104 – 828 

 

Lärcentrum och bibliotek - organisation för kunskap och lärande 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2012-12-06 

 

En av Storumans kommuns målsättningar är att öka andelen invånare med 

högskoleutbildning. Storuman ska kunna locka både nuvarande och inflyt-

tande medborgare att studera vidare. Det innebär att vi måste kunna erbjuda 

tillgång till olika former av utbildning och ge en service av hög kvalitet till 

dem som vill studera. För det krävs en väl fungerande organisation kring de 

studerande. I en glesbygdskommun med små medel är detta en utmaning 

som kräver stor samordning och flexibilitet av alla verksamheter som har 

studerande som målgrupp.  

 

Inom Lärcentrums verksamhet ryms SFI, Grundvux, Komvux, Skidakade-

min, YH-utbildning och högskoleutbildning samt studie- och yrkesvägled-

ning. I samma byggnad som Lärcentrum finns det integrerade folk- och 

skolbiblioteket, som redan idag på olika sätt ger service till Lärcentrums 

olika studerandegrupper. 

 

Att låta verksamheterna ingå i samma organisation skulle kunna stärka re-

dan befintligt samarbete och ge samsyn kring behoven hos de gemensamma 

målgrupper man redan har. Ett gemensamt uppdrag skulle ge möjlighet till 

kompetensutveckling och ömsesidigt lärande yrkesgrupperna emellan och 

syfta till att målgrupperna får service som håller hög kvalitet. Det skulle 

underlätta ett klokt och effektivt nyttjande av kommunens resurser både vad 

gäller personal och ekonomiska medel, samt utöka tillgängligheten för de 

studerande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att kommunbiblioteket och Lärcentrum från 1 januari 2013 ingår i samma 

organisation och leds av en gemensam chef, 

 

att ledning av skolbiblioteken från höstterminens start 2013 ingår i biblio-

tekschefens uppdrag, 

 

att rekrytering av chef sker genom extern annonsering. 

---- 
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FKUN § 108  FKUN/2012:95 – 610 

 

PRIO 

 

Storumans kommun har blivit utvald som en av de pilotkommuner som un-

der 2013 kommer att få möjlighet att skicka två utvecklingsledare på SKL´s 

utbildning. Utvecklingsledare som sedan på hemmaplan ska kunna driva 

skolutvecklingen mot högre måluppfyllelse. Detta arbete sker i PRIO – Pla-

nering, Resultat, Initiativ och Organisation. 

 

Vid dagens sammanträde meddelar ordförande att han har tagit detta beslut 

på delegation. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna meddelandet. 

---- 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (18)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2012-12-13 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 109  FKUN/2012:87 – 609 

 

Kvalité i skolan 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2012-11-05, § 69 

 

att ge förvaltningschefen i uppdrag utreda möjligheterna det finns för att få 

en god kvalité med behöriga lärare på de små enheterna. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-11-15, § 92  

 

att presidiet och faddrarna för respektive skola deltar i föräldraträffar under 

innevarande termin.  

 

Vid dagens sammanträde redogör fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

ordförande om föräldraträffarna på skolorna i Gunnarn, Slussfors och 

Stensele. Uppföljning kommer att ske i början på 2013. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

---- 
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FKUN § 110  FKUN/2012:105 – 610 

 

Remiss - Utbildningsdepartementets promemoria "Karriärvägar m.m. 

i fråga om lärare i skolväsendet"  

 

Storumans kommun har fått remiss på Utbildningsdepartementets prome-

moria "Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet". Remissen skall 

besvaras senast den 21 december 2012. 

 

Förvaltningschefen redovisar förslag på yttrande av remissen. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna remissyttrandet, 

 

att skicka yttrandet på remissen vidare till kommunstyrelsen. 

----  
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FKUN § 111  FKUN/2012:88 – 600 

 

Ändring av sammanträdesdagar 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att nämnden 25 april flyttas till 24 april, 

 

att arbetsutskottet 11 april flyttas till 12 april, 

 

att arbetsutskottet 24 oktober flyttas till 25 oktober.  

---- 
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FKUN § 112  FKUN/2012:106 – 612 

 

Taxa interkommunal ersättning Luspengymnasiet 2013 

 

Beredande organs förslag 

Rektor Peter Fellbrinks tjänsteutlåtande 2012-11-19 

 

Program  Årskurs Terminsavgift Helårsavgift  

 

Barn- och fritidsprogrammet, BF   åk 1-3  46 400            92 800 

El- och energiprogrammet –  

inriktning energiteknik   åk 1-3  60 700     121 400 

Fordonsprogrammet årskurs, FP/FT – 

inriktning Mobila maskiner   åk 1-3 71 300      142 600 

Introduktionsprogrammet    åk 1-3  68 000      136 000 

Medieprogrammet, MP    åk 1-3  57 000      114 000 

Naturvetenskapsprogrammet, NV/NA åk 1-3     49 000          98 000 

Samhällsvetenskapsprogrammet, SP/SA åk 1-3      46 700      93 400 

Teknikprogrammet, TE  åk 1-3            57 300           114 600 

 

Regionalt idrottsgymnasium armbrytning,  

exkl. programavgift            7 500        15 000 

Regionalt idrottsgymnasium alpint,  

exkl. programavgift               7 500         15 000 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa den föreslagna taxa på interkommunal ersättning för 2013. 

---- 
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FKUN § 113  FKUN/2012:99 – 605 

 

Interkommunal ersättning förskola och grundskola 2013 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till inter-

kommunala avgifter för barn och unga under 16 år enligt utbildningsdele-

gationens riktlinjer. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande taxa för interkommunal ersättning för 2013 

 

98 585 kronor /år för förskola 

73 712 kronor/år för familjedaghem 

30 722 kronor/år för fritidshem 

42 981 kronor /år för förskoleklass 

75 229 kronor/år för 1—6 

97 399 kronor/år för 7—9  

---- 
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FKUN § 114  

  

Meddelanden 

 

FKUN/2011.11 

Fadderrapport från Luspengymnasiet hösten 2012. 

 

FKUN/2012.96 

Arbetsgång för att utreda kränkande behandling 

 

FKUN/2012.102 

Sveriges kommuner och landsting - Cirkulär 12:55 – Värdesäkring av er-

sättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått 

försäkringsskydd enligt AGS-KL. 

 

FKUN/2012.102 

Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 12:56 – Basbelopp för år 

2013. 

 

FKUN/2011.11 

Fadderrapport från Lärcentra och SFI hösten 2012. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens au protokoll 2012-11-29. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av med-

delanden. 

----   

 


