
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (13)  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2014-10-03 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande  

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2014-10-03 kl 10.00-12.00 

 

Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 

 Ulf Vidman (M) 

 Sven-Ola Lönnback (C) ersättare   

 Lilian Mörtsell (C) 

 Erold Westman (KL)  

 Peter Åberg (S) 

 Gunnar Andersson (S) 

 Gull-Britt Larsson (S) 

     

     

  

    

Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 

 Eva Andersson  förvaltningsekonom 

 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 

 Sandra Lundsten  sekreterare 

    

  

Utses att justera Peter Åberg   

 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2014-10-07 Paragrafer §§ 72--83 

 

 

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

 Sandra Lundsten 

                      

                    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 2014-10-03  

   

Datum för anslags uppsättande 2014-10-07 Datum för anslags nedtagande 2014-10-28 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2014-10-03 

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 72   

 

Information 

 

Utredare, Alexander Jonsson, informerar om ett förslag till folkhälsopoli-

tiskt program för Storumans kommun. 

 

Förvaltningschefen informerar om tidigareläggning av omvalsperioden för 

gymnasiesamverkan i länet. 

 

Förvaltningschefen redovisar resultatet från Lärarförbundets rankning. 

 

Peter Åberg (S) och förvaltningschefen informerar om vad som presentera-

des på Presidie- och skolchefskonferensen den 2 oktober 2014. 

----- 
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____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 73   

 

Föregående protokoll 

 

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

troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 29 augusti 

2014. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 

handlingarna. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (13)  
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Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 74   

 

Kränkande behandling 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande påtalar vikten av att 

det arbetas aktivt ute på enheterna för att förhindra mobbing och trakasse-

rier bland barn och elever. 

 

Förvaltningschefen informerar om en incident på en av kommunens skolor. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att godkänna informationen. 

-----  

______________________  
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Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 75  FKUN/2013:14 - 600 

 

Delårsbokslut januari - augusti 2014 

 

En ekonomisk uppföljning för nämnden ska upprättas för perioden januari – 

augusti 2014. Uppföljningen ska innehålla förbrukning till och med augusti 

jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med budget 

för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter ska också 

göras för den aktuella perioden. 

 

Vid dagens sammanträde ger förvaltningsekonomen en fullständig redovis-

ning över det ekonomiska utfallet. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-09-25 § 61. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 76  FKUN/2014:90 - 060 

 

Projektuppföljning 

 

Förvaltningsekonomen redovisar pågående projekt inom Fritids-, kultur- 

och utbildningsnämndens ansvarsområde.  

 

Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-09-25, § 62 

 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 77  FKUN/2014:30 - 610 

 

Resursfördelning september 2014 

 

Som ett underlag för personalplanering vid kommunens förskolor och fri-

tidshem finns ett fördelningssystem som utgår från antal barn och ålder på 

barnen. Yngre barn genererar mer personal. 

 

Förvaltningsekonomen redovisar resursfördelningen. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-09-25 § 63. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna resursfördelningen september 2014. 

----- 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (13)  
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____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 78  FKUN/2012:54 - 610 

 

Grundskolans timplan 

 

Ett förslag till ny timplan har upprättats. 

 

Det har visat sig medföra stora svårigheter att organisera undervisning i 

moderna språk från årskurs 6. Detta beroende på att eleverna är spridda på 

så många skolor med långa avstånd mellan. Enligt förslaget till ny timplan 

ligger all språkundervisning i den östra kommundelen nu från årskurs 7. 

 

Förvaltningschefen redovisar förslag på ny timplan för grundskolan. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-09-25 § 64. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa grundskolans timplan enligt förslag.  

----- 
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FKUN § 79  FKUN/2014:89 - 607 

 

Handlingsplan frånvaro 

 

Från det år ett barn fyller 7 år, råder det skolplikt i Sverige. Skolplikten 

upphör det år barnet fyller 16 år. Syftet med handlingsplanen är att skolorna 

i ett tidigt skede ska uppmärksamma tecken på tilltagande frånvaro hos ele-

ver och skyndsamt sätta in åtgärder för att öka närvaron. Handlingsplanen 

är även ett verktyg för att kvalitetssäkra skolornas arbete med skolfrånvaro 

på såväl generell som individuell nivå.  

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-09-25 § 65. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna handlingsplan vid frånvaro 2014. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2014-10-03 

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

 

FKUN § 80  FKUN/2014:91 - 623 

 

Uppföljning -Trafikvarningssystem 

 

Nämnden beslutade 2009-05-11 § 40 om arrende av ett trafikvarningssy-

stem, ”Amparo SeeMe Bus Stop”.  Anläggningen är placerad i Tärnafors 

och fungerar så att elever som stiger på och av bussen där har en sändare i 

skolväskan vilken påverkar systemet så att en lampa blinkar kraftfullt när 

eleverna finns i närheten. Detta för att påkalla uppmärksamhet från övriga 

trafikanter som förhoppningsvis då sänker hastigheten. 

 

Vid nämndens sammanträde 2010-10-25 § 94 redovisades en fullständig 

uppföljning/utvärdering av varningssystemet. 

 

Frågan om trafiksystemets fortsatta användning har aktualiserats. 

 

Vid sammanträdet lämnas följande redovisning 

 

Årskostnaden för systemet är 9 894 kronor. 

Tre elever bor i närheten av busshållplatsen vid Tärnafors, två bor perma-

nent och en elev varannan vecka. Ingen elev har hämtat ut sändare under 

detta läsår. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-09-25 § 66. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen samt att fortsätta använda trafikvarningssyste-

met. 

----- 
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____________________________________________________________________________________________________  
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FKUN § 81  FKUN/2014:92 - 822 

 

Terapibassäng Storuman 

 

Den så kallade terapibassängen används flitigt av personer med olika typer 

av funktionshinder. Det har nu påtalats från förenings- och andra intresse-

organisationer att bassängen inte är så funktionell. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2014-09-25 § 67. 

 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förvaltningschefen i samråd med ordföranden gör ett utkast till skrivelse 

som presenteras vid nästa arbetsutskott. 

 

att i skrivelsen ställa frågan till kommunstyrelsen om tidsaspekten för byg-

gande av nytt badhus. 

----- 
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FKUN § 82   

 

Övriga frågor 

 

Kommunlistans representant frågar efter utbildningsstrategens arbetsuppgif-

ter samt arbetsplats. 

 

Förvaltningschefen redovisar utbildningsstrategens arbetsuppgifter och ar-

betsplats. 

-----  
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FKUN § 83  FKUN/2014:38 - 600 

 

Meddelanden 

 

FKUN/2013:99 Missiv 2014-09-04 från Skolinspektionen om kommunice-

ring av lämnade uppgifter i samband med pågående tillsyn vid Centralsko-

lan, Storumans kommun.  

FKUN/2013:108 Utbetalningsmeddelande från Skolverket 2014-09-19 om 

maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet. 

FKUN/2014:35 Protokoll 2014-05-27 från Region Västerbotten, utbild-

ningsdelegationen. 

FKUN/2014:35 Protokoll 2014-05-28 från Region Västerbotten, kollektiv-

trafikutskottet. 

 

Delegationsbeslut 

 

FKUN/2014:38 Skytteanska skolan 2014-09-11 Anpassad studiegång för 

elev. 

 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av med-

delanden samt delegationsbeslut. 

----- 

  

  

 


