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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2020-12-14  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Dialogen, kommunhuset Storuman, sammanträde på distans kl. 12.00 – 13.20 

 

Beslutande Anders Persson (C)   

 Malin Svensson (C)* 

 Karin Holmner (M)* 

 Lotten Wahlström (L)* 

 Per-Daniel Liljegren (KD)* 

 Leif Karlsson (S)* tjänstgörande ersättare för Kajsa Olofsson (S) 

 Peter Åberg (S)* 

 Marie Berglund (SD)*    

  
 *) deltar på distans 

 

 

Övriga Mikael Rombe förvaltningschef    

Sandra Lundsten nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Marie Berglund   

Justeringens 

plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-12-16  

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 84 – 103  

  Sandra Lundsten   

 Ordförande  

  Anders Persson 

 Justerande  

  Marie Berglund 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom  

anslag på kommunens anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2020-12-14   

   

Datum för anslags uppsättande 2020-12-16 Datum för anslags nedtagande 2021-01-07 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-14  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 
 

FKUN § 84   

 

Information 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om: 

 

• tillbud/olycksfall i simhallen i Storuman 2020-09-25. 

• revisionsrapport från PWC; ”Kompetensförsörjning” samt  

skrivelse från kommunrevisionen; ”Granskning av kompetens- 

försörjning”. 

• det pågående arbetet kring gymnasieförbund. 

• coronaviruset - aktuellt läge.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

-----  
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FKUN § 85  FKUN/2020:11 - 609 

 

Kränkande behandling 
 

Enligt skollagen 6 kap. 10 § är en lärare, förskollärare eller annan  

personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

 

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 

kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de  

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behand-

ling i framtiden.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2011-01-21, § 19 

att kränkande behandling ska tas upp som en stående punkt på nämnd-

sammanträdena.  

 

Förvaltningschef Mikael Rombe redovisar anmälda kränkningar för 

perioden 26 oktober 2020 till 23 november 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2020-11-24. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 53. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 86  FKUN/2020:130 - 629 

 

Redovisning - kartläggning av Parkskolans verksamhet 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-22, § 47 

att en extern part, skyndsamt, utreder samt kartlägger Parkskolans 

verksamhet med fokus på kränkande behandling och arbetet med att 

förhindra kränkande behandling samt den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har under perioden  

oktober 2019 till december 2020 genomfört en rådgivningsinsats till-

sammans med Parkskolans personal. Insatsen har utgått från oriente-

ringssamtal där myndigheten SPSM tillsammans med personalen 

identifierat behoven. 

 

Den rådgivande insatsen har utifrån detta koncentrerats till verksam-

hetens behov att bygga samsyn och förståelse för en differentierad 

undervisning samt kunskap och förståelse i mötet med barn/elever 

inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Förutom regelbundna rådgivningsträffar har personalen utbildats i 

Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket NPF. Personalen 

har också genomfört insatser på skolan utifrån DATE – lärmaterial. 

 

SPSM har sammanfattat rådgivningsinsatsen i en rapport där samman-

fattningen visar på starkt engagemang och utvecklingsvilja hos personal 

och rektor samt att insatsen har skapat en tydlig bild av verksamhetens 

förutsättningar och behov för ett fortsatt utvecklingsarbete.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2020-11-30. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 54. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av Specialpedagogiska skolmyndighetens 

rådgivningsinsats på Parkskolan. 

----- 
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FKUN § 87  FKUN/2020:103 - 600 

 

Uppföljning av ny skolorganisation 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade i november 2019 att 

förändra skolorganisationen i Storumans kommun, där åk 4–6 flyttas 

från Stensele skola till Centralskolan från och med höstterminen 2020 

och där Luspengymnasiet och Lärcentrum samlokaliseras senast från 

och med vårterminen 2021. Flytten av årskurs 4–6 är genomförd och 

samlokaliseringen är delvis genomförd. I huvudmannens ansvar ingår 

att följa upp dessa organisationsförändringar.  

 

I skolornas systematiska kvalitetsarbete följs resultaten upp inom ett 

flertal områden och en sammanfattande kvalitetsrapport skrivs i juni 

och presenteras för nämnden i september. För huvudmannens uppfölj-

ning av organisationsförändringar är det viktigt att tidigare under läså-

ret få en delrapport inom några utvalda områden.  

 

Trygghet och trivsel för årskurserna 4–6 Centralskolan och Luspen-

gymnasiet, med utgångspunkt i elevenkät och utvecklingssamtal som  

genomförts i oktober/november var ett av områdena som föreslogs del-

redovisas till nämndens sammanträde den 14 december 2020. 

 

Förvaltningschef Mikael Rombe redovisar en sammanställning över 

områdena trygghet och trivsel för årskurs 4–6 på Centralskolan med 

utgångspunkt i elevenkät och utvecklingssamtal. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 55. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 88  FKUN/2020:15 - 600 

 

Budgetuppföljning januari - november 2020 
 

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

nämnden har upprättats för perioden januari – november. Uppfölj-

ningen innehåller förbrukning till och med november månad jämfört 

med budget. 

 

I förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande står följande 

att läsa: 

 

Utfallet för november månad fortsätter i samma takt som tidigare  

månader och den prognos som gjordes i delårsbokslutet kvarstår med 

ett underskott som uppgår till ca 1,3 miljoner. Det största underskottet 

finns under gemensam verksamhet.  

 

För gymnasiets verksamheter ser det ut att bli överskott medan andra 

verksamheter, t.ex. bowlingen i både Tärnaby och Storuman samt 

badhuset i Storuman, ser ut att göra sämre resultat då de håller stängt 

för att minska spridningen av covid-19 i samhället. Detta bidrar till 

lägre intäkter. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2020-12-04. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----
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FKUN § 89  FKUN/2020:109 - 600 

 

Budgetarbete inför 2021–2023 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens delårsrapport visade ett  

prognosticerat underskott på 1 342 tkr. Kostnadsminskande åtgärder 

har beslutats under hösten 2019/våren 2020 och dessa åtgärder har  

genomförts i sin helhet eller påbörjats. 

 

De tillfälliga extra statsbidrag som delats ut till kommunerna under 

2020 kommer preliminärt inte att fördelas till kommunens verksam-

heter utan användas för omställningskostnader och nedskrivningar. 

 

I beslutad budgetram för mandatperioden räknas nämndens ram upp 

med 1 % per år medan kostnadsökningarna bedöms uppgå till 2,5 % - 

3 %. 

 

Antalet barn i förskolan fortsätter att öka vilket kräver mer resurser. 

 

Till 2021 ökar nämndens kostnader för köp av IT-tjänster via Lystkom 

med ca 1 miljon kronor och lokalkostnaderna för Folkets Hus i Tärnaby 

ökar med 300 000 kr. 

 

I förvaltningens underlag till budgetåret 2021 visar beräkningarna ett 

underskott på ca 4,3 mkr. 

  

Till 2023 behöver kostnadsminskande åtgärder på minst 7 250 tkr  

genomföras. I denna beräkning har inte hänsyn tagits till eventuella 

förändringar i statsbidragen. 

 

Om fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att bilda gymnasie-

förbund tillsammans med andra kommuner i Region 10 förs gymnasiets 

budget över till förbundet och kommer inte längre att hanteras av nämn-

den.  

 

I den aktuella modellen för kommunernas ersättning till gymnasie-

förbundet kommer en definierad ”elevpeng” att fastställas och utifrån 

elevantal betalar alla förbundets kommuner denna summa till gymnasie-

förbundet. Tärnaby alpina gymnasium har en beräknad nettokostnad  

på ca 2,6 mkr och i dagsläget inte någon elev från aktuella ”förbunds-

kommuner”. Elevpengen kommer på grund av detta att bli högre för  

alla kommuner i förbundet, alternativt att Storuman lägger in mot-

svarande 2,6 mkr extra till förbundets budget. 
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FKUN § 89 – forts. 

 

För att få en budget i balans behöver nämnden fatta nya beslut om  

prioriteringar i budgetposterna och rimligt är då att prioritera den verk-

samhet som är tvingande för en kommun att erbjuda medborgarna. 

 

Förslag på verksamheter där nämnden kan spara: 

 

Verksamhet Effekt 2021 Effekt 2022 Effekt 2023 

TAG nedläggning 500 000 1 500 000 2 591 000 

Luspengy/Lärcentrum 460 000 1 100 000 1 100 000 

Luspengy nedläggning  3 900 000 

Gymnasieförbund               *                 * 

Kultur & fritid 210 000  420 000    420 000 

 
* Besparingseffekt baseras på den budget och beräkningsmodell som gymnasieförbundet 

skall utgå ifrån vilket regleras i förbundsordningen. 
 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2020-10-09. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 56. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utreda besparingar gällande verksamheterna kultur och fritid. 

 

att uppdra förvaltningschef presentera fler åtgärder för att få en  

budget i balans. 

----- 
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FKUN § 90  FKUN/2020:123 - 600 

 

Detaljbudget 2021 
 

Förvaltningsekonom Jessica Boström har tillsammans med förvalt-

ningschef Mikael Rombe upprättat förslag till detaljbudget och beslut-

sattestanter för 2021. 

 

Förändringar från föregående års budget 

 

Moderna språk 

Skolverkets beslut från och med höstterminen 2018 att elever från års-

kurs 6 ska läsa ett modernt språk, franska, tyska eller spanska, har in-

neburit en ökning både i datortjänster och lärare. På små enheter sker 

fjärrundervisning som kräver fler resurser då en pedagog utför under-

visningen och en resurs krävs där eleverna befinner sig. Under ht-19 

har några inlandskommuner inlett samarbete med fjärrundervisning. 

Storumans kommun kommer att betala för del av tjänster till Lycksele, 

Sorsele samt Vilhelmina kommun. 

 

Utmaning 

Då barnantalet ökar inom barnomsorgen behövs utbildad och kvalifi-

cerad personal inom alla verksamheter samt att det behövs lokaler. 

 

Digitaliseringen ökar och kostnaden för datortjänster ökar samtidigt. 

Från 2020 till 2021 har nämndens kostnader för datortjänster ökat med 

ca 1 miljon kronor. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram ökar med 1% 

från 2020 till 2021 och detta ska täcka alla kostnader som omfattas av 

nämnden. Löneökningar är budgeterade med ett snitt på 2,5%. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2020-11-24. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 57. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till detaljbudget och beslutsattestanter för 

verksamhetsåret 2021. 

----- 
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FKUN § 91  FKUN/2020:124 - 600 

 

Förteckning och organisationsplan 2021 
 

I fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan står det 

att nämnden ska fastställa en förteckning och organisationsskiss som 

beskriver verksamhets- och ekonomiansvaret i nämnd och förvaltning. 

 

Förvaltningsekonom Jessica Boström har upprättat förslag till förteck-

ning och organisationsplan för 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 58. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till förteckning och organisationsplan 

för 2021. 

-----
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FKUN § 92  FKUN/2020:116 - 600 

 

Taxor och avgifter 2021 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till 

taxor och avgifter inför 2021 inom fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens verksamhetsområde. 

 

Förslaget innebär att bowlingtaxan i Tärnaby, uthyrning av en 

bana/timme för icke kommunmedborgare eller studerande på orten, 

föreslås höjas från 220 kronor till 240 kronor. Övriga taxor/avgifter 

föreslås vara oförändrade. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 59. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för 2021 inom fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

----- 

 

 

 

 

 

 

______________________  
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FKUN § 93  FKUN/2020:85 - 710 

 

Medborgarförslag - lägre barnomsorgstaxa för 15-

timmars förskolebarn yngre än 3 år 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-04-30 där förslagsställaren 

föreslår att lägre taxa införs för 15-timmars förskolebarn yngre än 3 

år. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09, § 83 att överlämna med-

borgarförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för hand-

läggning och beslut samt att beslutet därefter ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

 

Är du arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn rätt till 15 timmar 

i förskolan per vecka (skollagen 8 kap. 6§), en möjlighet som erbjuds. 

 

Huvudmannen får ta ut en skälig avgift för att ta emot barn i förskola 

(skollagen 8 kap. 16 och 20§§). Avgiften baseras på en procentsats av 

hushållets samlade bruttoinkomst upp till ett inkomsttak, s.k. maxtaxa, 

som räknas ut varje år. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-16, § 103 

att fastställa nytt inkomsttak för taxor inom förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg till 49 280 kronor. 

 

Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs. De nya 

högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2020 till 31 december 

2020. 

 

Avgiftstak för förskola/pedagogisk omsorg 2020 

Barn 1: 3% 1478 kronor 

Barn 2: 2%  986 kronor 

Barn 3: 1%  493 kronor 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-15, § 95 

bl.a. att ta bort följande debitering med timintervaller: 

 

Förskolebarn/barn i pedagogisk omsorg 

- Upp t.o.m. 20 timmar/vecka 

- Över 20 timmar/vecka 
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FKUN § 93 – forts. 

 

Ändringen innebär att fr.o.m. 2018-02-01 debiteras alla enligt max-

taxans procentsatser oavsett antal timmar som förskolebarn är inom 

barnomsorgen. 

 

En eventuell återgång till tidigare debiteringsförfarande innebär en 

ökad administration inom barnomsorgen. Noteras ska också att barn 

till föräldralediga/arbetssökande upptar en plats motsvarande heltid, 

oavsett antal timmar som barnet faktiskt vistas i förskolan varpå debi-

tering fortsatt bör ske enligt fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

beslut 2017-12-15. 

 

Beredande organs förslag 

Barnomsorgsassistent Maria Vikströms tjänsteutlåtande 2020-11-30. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 60. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att medborgarförslaget avslås. 

 

Jäv 

Malin Svensson (C) uppger jäv och deltar inte i beslutet. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  
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FKUN § 94  FKUN/2020:125 - 600 

 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg 2021 
 

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår  

under januari månad varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsätt-

ning att kommunen följer villkoren i förordningen (2001:160). 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-16, § 103 

att fastställa nytt inkomsttak för taxor inom förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 

 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas uti-

från hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som 

kommunen kan få ersättning för är 49 280 kronor per månad under 

2020. 

 

Den första januari 2021 kommer denna summa att höjas till 50 340 

kronor (hushållets bruttoinkomst) per månad. Följden av detta är att de 

högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs.  

 

De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2021 till 31 de-

cember 2021: 

 

Avgiftstak för förskola/pedagogisk omsorg 2021 

Barn 1: 3% 1 510 kronor 

Barn 2: 2% 1 007 kronor 

Barn 3: 1% 503 kronor 

 

Avgiftstak för fritidshem 2021 

Barn 1: 2% 1 007 kronor 

Barn 2: 1% 503 kronor 

Barn 3: 1% 503 kronor 

 

Beredande organs förslag 

Barnomsorgsassistent Maria Vikströms tjänsteutlåtande 2020-12-03. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa nytt inkomsttak från den 1 januari 2021 för taxor inom 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt upprättat förslag. 

----- 
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FKUN § 95  FKUN/2020:126 - 605 

 

Taxa - interkommunal ersättning - förskola och grund-

skola 2021 
 

Förvaltningsekonom Jessica Boström har utarbetat förslag, enligt  

utbildningsdelegationens riktlinjer, till interkommunala avgifter år 

2021, för barn och unga under 16 år.  

 

158 300 kronor/år/barn för förskola 

115 800 kronor/år/barn för pedagogisk omsorg 

45 300 kronor/år/barn för fritidshem 

83 500 kronor/år/barn för förskoleklass 

101 200 kronor/år/barn för grundskola årskurs 1–6 

115 000 kronor/år/barn för grundskola årskurs 7–9 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2020-11-24. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 61. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat reviderat förslag till taxa för interkommunal  

ersättning år 2021 för barn och unga under 16 år. 

----- 
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FKUN § 96  FKUN/2020:127 - 605 

 

Taxa - interkommunal ersättning - gymnasieskola 2021 
 

Efter analys av kostnadsläget i en regional jämförelse och prognos för 

elevrekrytering till höstterminen 2021 föreslås följande taxa för 2021: 

 

Barn- och fritidsprogrammet, BF  119 000 kr/år 

 

Fordonsprogrammet årskurs 3, FP/FT 

inriktning mobila maskiner   180 000 kr/år 

 

Introduktionsprogrammet   173 000 kr/år 

 

Naturvetenskapsprogrammet, NV/NA  126 000 kr/år 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet, SP/SA  120 000 kr/år 

 

Teknikprogrammet, TE   126 000 kr/år 

 

Vård och omsorg   119 000 kr/år 

 

Regionalt idrottsgymnasium 

armbrytning exkl. programavgift   18 000 kr/år 

 

Regionalt idrottsgymnasium  

alpint, exkl. programavgift    18 000 kr/år 

 

Programinriktat individuellt val kopplat till BF 129 000 kr/år 

 

Programinriktat individuellt val kopplat till FP 190 000 kr/år 

 

Beredande organs förslag 

Skoladministratör Anna Sandbergs tjänsteutlåtande 2020-11-23. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 62. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till interkommunal ersättning för  

gymnasieskola 2021. 

----- 
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FKUN § 97  FKUN/2020:129 - 623 

 

Extra inackorderingstillägg för elever på Luspengymnasiet 
 

Gymnasieelever i västra kommundelen har inte tillgång till en gymnasie-

skola inom pendlingsavstånd från hemmet. Detta ger en extra belastning 

på familjernas ekonomi då inackordering/egen bostad är helt nödvändig 

för barnens gymnasiestudier. Ett extra tillskott på 750 kr/månad till in-

ackorderingstillägget för de elever som går i kommunens egen gymna-

sieskola i Storuman skulle ge ett välkommet tillskott till familjernas  

ekonomi som kraftigt missgynnas av att inte ha tillgång till gymnasie-

utbildning inom pendlingsavstånd. Detta ökar också möjligheterna för 

Luspengymnasiet att rekrytera elever från västra kommundelen.  

 

Den kostnad som detta kan medföra överträffas av den positiva  

ekonomiska effekten av utebliven utgift för interkommunal ersättning  

till annan utbildningsanordnare. Ersättningsnivån för inackorderingstillägg 

föreslås därför vara differentierad för elever skrivna i Storumans kommun. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2020-11-24. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 63. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att 750 kronor extra inackorderingstillägg per månad (10 månader) 

ges till elever boende i Storumans kommun som antas till utbildning 

på Luspengymnasiet årskurs 1 höstterminen 2021. Beslutet gäller de 

elever som uppfyller kriterierna för att erhålla inackorderingstillägg. 

 

Förvaltningschefens förslag 

 

att ersättning för inackordering ges med 1/30 av prisbasbeloppet per 

månad i 9 månader per läsår till samtliga gymnasieelever som uppfyll-

ler villkoren för inackorderingstillägg och är folkbokförda i Storumans 

kommun. 

 

att ersättning för inackordering från och med höstterminen 2021 ges 

med 1/30 av prisbasbeloppet + 750 kr per månad i 9 månader per läsår 

till samtliga elever som uppfyller villkoren för inackorderingstillägg, 

är folkbokförda i Storumans kommun och går sin gymnasieutbildning 

på Luspengymnasiet. 
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FKUN § 97 – forts. 

 

att kostnader för differentierat inackorderingstillägg hanteras i ordina-

rie konto för inackorderingstillägg. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att fritids-,  

kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningschefens 

förslag. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ersättning för inackordering ges med 1/30 av prisbasbeloppet per 

månad i 9 månader per läsår till samtliga gymnasieelever som uppfyll-

ler villkoren för inackorderingstillägg och är folkbokförda i Storumans 

kommun. 

 

att ersättning för inackordering från och med höstterminen 2021 ges 

med 1/30 av prisbasbeloppet + 750 kr per månad i 9 månader per läsår 

till samtliga elever som uppfyller villkoren för inackorderingstillägg, 

är folkbokförda i Storumans kommun och går sin gymnasieutbildning 

på Luspengymnasiet.  

 

att kostnader för differentierat inackorderingstillägg hanteras i ordinarie 

konto för inackorderingstillägg. 

----- 
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FKUN § 98  FKUN/2020:132 - 612 

 

Luspengymnasiets programutbud läsåret 2021/2022 
 

Luspengymnasiets nuvarande programutbud är viktigt att behålla inför 

den kommande förbundsbildningen för en gemensam gymnasieskola 

med Vilhelmina kommun. 

 

Regeringen har beslutat om förändrad programstruktur för barn- och 

fritidsprogrammet där de två inriktningarna pedagogiskt arbete och 

socialt arbete slås samman till den nya inriktningen pedagogiskt och 

socialt arbete. Förändringen skall tillämpas från och med 1 juli 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2020-11-24. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 64. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Luspengymnasiets programutbud för antagning till årskurs 1 höst-

terminen 2021 utgörs av följande program och inriktningar: 

 

Nationella program och inriktningar, skolförlagd utbildning 

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt och socialt arbete 

Fordons- och transportprogrammet, inriktning lastbil och mobila ma-

skiner 

Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap 

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap och in-

riktning medier, information och kommunikation 

Teknikprogrammet, inriktning design och produktutveckling 

 

Nationella program, lärlingsutbildning 

Barn- och fritidsprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet 

 

Introduktionsprogram 

Individuellt alternativ 

Programinriktat individuellt val 

Språkintroduktion 

Yrkesintroduktion 

----- 
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FKUN § 99  FKUN/2020:120 - 610 

 

Uppföljningsplan 2021 
 

Nämndsekreterare Sandra Lundsten har upprättat förslag till årlig plan 

för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 65. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens uppföljningsplan för 2021. 

-----
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FKUN § 100  FKUN/2020:112 - 600 

 

Sammanträdesplan 2021 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat följande 

förslag till sammanträdesplan för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden och dess arbetsutskott för 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 66. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande sammanträdesplan för fritids-, kultur- och  

utbildningsnämnden och dess arbetsutskott för 2021: 

 

Arbetsutskott   Nämnd 

     

Måndag 25 januari  måndag 15 februari  

   

Måndag 1 mars   måndag 15 mars 

   

Måndag 19 april  måndag 10 maj 

 

Måndag 6 september  måndag 20 september 

 

Måndag 1 november  måndag 15 november 

 

Måndag 29 november  måndag 13 december 

----- 
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FKUN § 101  FKUN/2020:131 - 600 

 

Regler och anvisningar för sammanträden på distans  

i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden och dess  

arbetsutskott 
 

Enligt kommunstyrelsens och nämndernas reglemente från 2019-01-01 

får nämnden sammanträda med ledamöter närvarande på distans om 

särskilda skäl föreligger. Med nuvarande pandemisituation har det  

ansetts motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge. 

 

Sammanträde på distans får endast äga rum om ljud- och bildöver-

föring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan  

se och höra varandra på lika villkor. Nämnden får bestämma vad som 

närmare ska gälla om deltagande på distans. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-03, § 166 att fastställa regler 

och anvisningar för sammanträden på distans i kommunstyrelsen  

och kommunstyrelsens arbetsutskott samt att rekommendera övriga 

nämnder att fastställa motsvarande dokument. 

 

Mot bakgrund av detta har förslag till regler och anvisningar upp-

rättats som avser sammanträden på distans i fritids-, kultur- och  

utbildningsnämnden och dess arbetsutskott.   

 

Beredande organs förslag 

Nämndsekreterare Sandra Lundstens tjänsteutlåtande 2020-11-24. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, § 67. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till regler och anvisningar för samman-

träden på distans i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden och dess 

arbetsutskott att gälla från och med 2021-01-01. 

----- 
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FKUN § 102  FKUN/2020:128 - 600 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförandes 

tjänstgöringsdagar 2021 
 

Enligt gällande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda ska  

deltidsarvoderade förtroendevaldas tjänstgöringsdagar fastställas av 

respektive nämnd senast den 31 januari varje år. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson 

har, den 23 november 2020, lämnat in tjänstgöringslista för år 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30, 68. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att tjänstgöringsdagar för fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

ordförande år 2021 fastställs enligt inlämnat underlag. 

----- 
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FKUN § 103   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2020:69 

Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2020-11-03, § 155 – Delårs-

rapport januari – augusti 2020 för Storumans kommun. Kommun-

styrelsen beslutade att uppmana nämnderna att se över verksam-

heterna för att minimera underskotten och notera att de i år och  

kommande år omfattas av den långsiktiga målsättningen att hålla  

tilldelad budgetram samt att nämnderna i verksamhetsplan respektive 

detaljbudget 2021 redovisar vidtagna åtgärder samt handlingsplan för 

att minska underskotten kommande år. 

 

FKUN/2020:134 

Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2020-11-03, § 166 – Regler och 

anvisningar för sammanträden på distans i kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

FKUN/2020:133  

Kammarrätten i Sundsvall, beslut 2020-11-26 om överklagat av-

görande av förvaltningsrätten i Umeås dom den 17 juni 2020 i mål nr 

2613–19 om flytt av årskurs 4–6 från Stensele skola till Centralskolan, 

laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd. 

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens 

avgörande står därmed fast. 

 

FKUN/2019:75 

Uppsägning, 2020-11-26, av kommunalt samverkansavtal om gym-

nasieutbildning och antagning i Västerbottens län. 

----- 

 


