
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14)  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden   2015-11-12  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2015-11-12 kl. 09.00-14.20 

 Ajournering för överläggningar i partigrupper 11.50 – 12.00 

 

Beslutande Tina Kerro (FP)  ordförande 

 Lina Wiklund (C) 

 Sofie Oskarsson (C) 

 Eva Banstorp (M)     

 Peter Åberg (S)    

 Eva-Sofie Jansson (C)  tjänstgörande ersättare  

 Harry Söder (S)  tjänstgörande ersättare 

 Gullbritt Larsson (S) tjänstgörande ersättare 

 Ingela Forsman (KD) tjänstgörande ersättare 

  

      

    

Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 

 Eva Andersson  förvaltningsekonom §§ 93 – 95   

 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 

 Sandra Lundsten  sekreterare 

    

  

Utses att justera Harry Söder   

 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2015-11-18 Paragrafer §§ 93 – 103  

 

 

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

 Sandra Lundsten 

                      

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

 Tina Kerro      

 

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

     Harry Söder  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

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

 

  Organ                                             Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2015-11-12  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-11-18 Datum för anslags nedtagande 2015-12-08 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2015-11-12  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 93   

 

Information 

 

Rektor Sofia Mörtzell Rönnholm informerar om Parkskolans och 

Stensele skolas arbete för att nå målen i den lokala aktivitetsplanen 

samt om arbetet kring kränkande behandling och hur de motverkar 

rökning på skolgården (t.ex. förbipasserande/personal som röker). 

 

Rektor Christina Fredriksson informerar om Röbroskolans och  

Centralskolans arbete för att nå målen i den lokala aktivitetsplanen 

samt om arbetet kring kränkande behandling och hur de motverkar 

rökning på skolgården. 

 

Miljöinspektör Anna Brunnéd informerar om rapporten ”Skolan kan 

göra skillnad”.  

 

Duncan Kemp från KulturAkademin informerar om låtskrivarprojektet 

Swan (Songwriters Arctic Network). 

 

Kostchef Erika Lundberg informerar om köksutredningen i  

kommunens västra område. 

 

Förvaltningschef Barbro Åkesson informerar om: 

 

 Lärarförbundets rankning av skolor 2015. 

 Flyktingsituationen 

----- 

 

 

 

 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (14)  
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___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 94  FKUN/2015:23 - 600 

 

Budgetuppföljning januari – oktober 2015 

 

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

nämnden ska upprättas för perioden januari – oktober 2015.  

Uppföljningen ska innehålla förbrukning till och med oktober månad 

jämfört med budget. 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonom Eva  

Andersson budgetuppföljningen för januari – oktober 2015. 

 

Utfallet januari-oktober för personalkostnader är fortsatt lite låg vilket 

följer prognosen för året. Flyktingverksamheterna har ökade kostnader 

vilket delvis täcks upp av bidrag från Migrationsverket. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-23, § 52. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 95  FKUN/2015:22 - 610 

 

Uppföljning resursfördelning barnomsorg oktober 2015 

 

Som ett underlag för personalplanering vid kommunens förskolor och 

fritidshem finns ett fördelningssystem som utgår från schematid, antal 

barn och ålder på barnen. Yngre barn genererar en högre personal-

täthet. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonom Eva  

Andersson resursfördelningen inom barnomsorgen för oktober 2015. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-23, § 53. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 96  FKUN/2015:101 - 600 

 

Avgiftstaxa - maxtaxa inom barnomsorgen 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2015-05-20, § 53 

att fastställa nytt inkomsttak för taxor inom förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 

  

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas  

utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten 

som kommunen kan få ersättning för är 42 890 kronor per månad  

under 2015. I januari 2016 kommer denna summa höjas till 43 760 

kronor per månad. Följden av detta är att de högsta tillåtna avgifts-

nivåerna höjs. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschef Barbro Åkesson 

förslag på nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk  

omsorg. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-23, § 54. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa nytt inkomsttak från den 1 januari 2016 för taxor inom 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

----- 
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FKUN § 97  FKUN/2015:106 - 600 

 

Omval - fadder för Stensele skola/förskola 2015 – 2018 

 

Som ett led i att hålla fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  

informerad om enheternas verksamheter har nämnden tidigare år  

beslutat om fadder/kontaktverksamhet. Till varje enhet ska en eller två 

faddrar utses bland ordinarie ledamöter samt ersättare. 

 

Vid nämndens sammanträde den 29 januari 2015, § 10 utsågs Per-

Olov Ahlénius som fadder för Stensele skola/förskola. 

 

I en skrivelse till nämnden 2015-10-27 har Per-Olov Ahlénius avsagt 

sig uppdraget varpå fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska utse 

ny fadder för Stensele skola/förskola. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse Ingela Forsman som fadder för Stensele skola/förskola  

mandatperioden 2015 – 2018. 

----- 
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FKUN § 98  FKUN/2015:83 - 610 

 

Fadderbesök på enheterna 

 

Som ett led i att hålla fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  

informerad om enheternas verksamheter har nämnden tidigare år  

beslutat om fadder/kontaktverksamhet.  

 

Till varje enhet har en eller två faddrar utsetts bland ordinarie  

ledamöter samt ersättare. 

Viktigaste uppgiften med fadderverksamheten är mötet mellan  

politiker och personal/elever. 

 

Tillämpliga arbetssätt: 

 Kontakta enhetens rektor för att boka fadderbesök. 

 Gör en plan inför besöket över vilka delar som du vill fördjupa dig 

i t.ex. undervisning eller övrig skolverksamhet. 

 

Fadderbesöken ska ske två gånger per år (en på höstterminen och en 

på vårterminen). 

 

Fadderrapporten ska vara skriftlig och personlig, och inte överskrida 

två sidor. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29, § 10. 

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-12, § 11. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-26, § 38. 

 

att respektive fadder lämnar skriftlig rapport från fadderbesöken minst 

en gång per termin,  

 

att redovisning av fadderrapporterna sker vid nämndsammanträdena 

och blir en stående punkt på ärendelistan. 

 

att ersättning utgår för ett fadderbesök per enhet och termin med  

heldagsarvode samt reseersättning. 

 

Vid dagens sammanträde redovisas följande fadderbesök: 

Slussfors skola 2015-10-20 – Eva Banstorp 
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FKUN § 98 – forts. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 99  FKUN/2015:103 - 608 

 

Ramtider läsåret 2016/2017 

 

Region Västerbotten/utbildningsdelegationen har lämnat förslag på 

ramtider för läsåret 2016/2017. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-23, § 58. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta följande ramtider för läsåret 2016/2017. 

 

Höstterminens början vecka 34 

Höstlov  vecka 44 

Sportlov  vecka 10 

Påsklov  vecka 16 

Vårterminens slut  vecka 24 

----- 
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FKUN § 100  FKUN/2015:35 - 609 

 

Medborgarförslag - åtgärder mot miljögifter och farliga kemika-

lier i förskolan 

 

Emila Ronnhed och Sara Mårtensson, båda Storuman, har 2014-12-09 

lämnat in ett medborgarförslag om åtgärder mot miljögifter och farliga 

kemikalier i förskolor. 

 

På skolor och förskolor finns stränga krav på säkerhet men ytterligare 

en faktor behöver regleras för att barn ska vara säkra, nämligen de  

farliga kemikalierna som finns i produkter och varor i inomhusmiljön.  

 

Inom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

föreslår Ronnhed och Mårtensson: 

 

att ett handlingsprogram för en Giftfri förskola antas som omfattar en 

kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med 

mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av 

flöden av nya varor rekommenderas för att övergå till miljömärkta 

produkter och mer ekologisk mat utan farliga kemikalier 

 

att krav ställs på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga  

varor med potentiellt farliga kemikalier från förskolorna (se Natur-

skyddsföreningens rapport ”Giftfria barn leka bäst”) 

 

att stöd ges till förskolorna att implementera kraven på egenkontroll 

rörande kemikalier i enlighet med lagstiftningen 

 

att det säkerställs, i den mån förskolorna själva står för inköpen, att 

inköpsrekommendationer finns på alla förskolor där miljö- och  

kemikalieaspekter ingår 

 

att krav mot miljögifter och farliga kemikalier implementeras i de 

styrdokument som berör förskolan och att detta följs upp årligen. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har den 10 mars 2015 fått 

medborgarförslaget från kommunstyrelsen för yttrande när det gäller 

de delar som avser nämndens verksamhetsområde. 

 

Förvaltningschef Barbro Åkesson meddelar att förslag till yttrande 

presenteras vid nämndens sammanträde den 12 november 2015. 
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FKUN § 100 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-23, § 56. 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2015-11-05. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till yttrande. 

 

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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FKUN § 101  FKUN/2015:99 - 627 

 

Remiss - Lokal överenskommelse om samverkan 

 

Under 2015 har ett förslag till lokal överenskommelse om samverkan 

inom områdena äldre, vuxna och barn och unga utarbetats. Det  

övergripande målet med samverkan inom dessa områden är att  

resurserna ska medge en kvalificerad och säker vård och omsorg i  

vilken den enskilde individen står i fokus. 

 

Syftet med avtalet är både att skapa en tydlig struktur i parternas  

samverkan samt att skapa framförhållning och överblickbarhet över 

kedjan av gemensamma aktiviteter. Detta genom att skapa en  

gemensam organisering av ledningssamverkan i tre nivåer, politisk 

styrning, verksamhetsstyrning samt arbetsgrupper på operativ nivå. 

 

Målsättningen är att samtliga kommuner i södra Lappland ska anta 

överenskommelser inom området under inledningen av 2016. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har möjlighet att lämna  

remissvar på det upprättade förslaget senast den 30 november 2015. 

 

Vid dagens sammanträde diskuteras förslaget till överenskommelse 

om samverkan. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-23, § 55. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att inget ytterligare finns att tillägga till förslaget. 

----- 
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FKUN § 102  FKUN/2015:53 - 610 

 

Översyn av verksamhetslokaler 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden hyr lokaler av Fastighets AB 

Umluspen för att bedriva förskole- och skolverksamhet. 

 

Minskat elevantal har gjort att lokalytan i Gunnarns skola behöver  

anpassas. 

 

Ökat antal barn inom förskolan gör att en översyn av förskolan och 

dess lokaler är aktuell. 

 

Det har visat sig vara ett omfattande arbete att utreda kostnader för 

varje verksamhetslokal då kostnaderna inte är helt fördelade. Som  

exempel består Ormen 1 av grundskola, fritidshem, gymnasieskola, 

särskola fördelade på Centralskolan, Röbroskolan, Luspengymnasiet 

samt andra verksamheter, som exempel elevhälsan och IT-enheten. 

För att fördela kostnaderna rättvisande behöver lokalyta och andra 

kostnader för varje verksamhet fördelas vilket är tidskrävande och 

kräver samverkan med flera parter. När det gäller andra skolenheter 

ska de också fördelas på flera skolformer. Sammantaget gör detta att 

det är ett arbete som kommer att ta tid och därför kommer att  

redovisas senare under året. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-05-11, § 28. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-20, § 58. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-03, § 74. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-10-08, § 90. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschef Barbro Åkesson 

det pågående arbetet med översynen av verksamhetslokaler. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att arbetet med översyn av verksamhetslokaler prioriteras, 

 

att nämnden får en uppföljning av hur arbetet fortskrider vid nästa 

sammanträde den 17 december 2015. 

----- 
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  FKUN § 103   

 

Meddelanden 

 

FKUN/2015:98 

Anmälan om tillbud/olycksfall vid badhuset i Storumans kommun. 

 

FKUN/2015:48 

Skolverket - Beslut om beviljad rekvisition om statsbidrag för som-

marskola eller undervisning under andra skollov 2015. 

 

FKUN/2015:48 

Skolverket - Omprövat beslut om beviljad ansökan om statsbidrag för 

sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015. 

 

FKUN/2015:39 

Region Västerbotten Kulturberedningen - Protokoll 2015-10-08 §§ 

52-55 och 58-65. 

 

FKUN/2015:39 

Region Västerbotten Kulturberedningen - Protokoll 2015-10-08 Di-

rektjusterade §§ 56-57. 

 

FKUN/2015:34 

Region Västerbotten Utbildningsdelegationen - Protokoll 2015-10-09 

§§ 40-50. 

 

FKUN/2015:105 

Skrivelse från vårdnadshavare 2015-10-20 om skolskjuts fr.o.m. års-

skiftet 2015/2016 mellan Stensele – Storuman – Skarvsjöby.  

 

FKUN/2015:108 

Ansökan hos Skolverket om försöksverksamhet med fjärrundervisning 

för Luspengymnasiet. 

 

FKUN/2015:76 

Skolverket - Statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och 

motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (Lågstadiesats-

ningen) läsåret 2015/2016. 

 

FKUN/2015:109 

Beslut om årskursplacering av nyanländ elev. 

 

FKUN/2015:109 

Beslut om årskursplacering av nyanländ elev. 


