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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2013-04-24 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-04-24  kl 10 00—16 10 
 
Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 
 Ulf Vidman (M) 
 Eva-Marie Stabbfors (KD)   
 Lilian Mörtsell (C) 
 Erold Westman (KL)  
 Gull-Britt Larsson (S) 
 Peter Åberg (S) 
 Gunnar Andersson (S) 
 Sven-Åke Pennling (S) tjänstgörande ersättare 
     
     
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Gerd Lindgren  ekonomisekreterare   
 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 
 Åsa Svahn  nämndsekreterare 
  
    
  
  
Utses att justera Peter Åberg   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2013-04-25 Paragrafer §§ 20-33 
 
 
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 2013-04-24  
   
Datum för anslags uppsättande 2013-04-26 Datum för anslags nedtagande 2013-05-17 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 
   
Underskrift   
 Åsa Svahn 
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FKUN § 20 
   
Information 
 
Förvaltningschefen redogör från Gymnasiekonferensen i Umeå 11 april 
2013, där behandlades bland annat samverkansavtalet, Plug-in Västerbot-
ten, kompetensplattform Västerbotten och yrkes-SM 2014. Ulf Vidman (M) 
deltog i denna konferens. 
 
Erold Westman (KL) informerar om hur han upplever sin roll som förtroen-
devald politiker. 
 
Sven-Åke Pennling (S) informerar att bilaga 1 till verksamhetsplan 2013 
saknas.  
---- 
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FKUN § 21 
   
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 13 mars 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 22  FKUN/2011:15 – 609 
 
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 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. 
 
Vid dagens sammanträde besöker Per-Daniel Liljegren (rektor), Christina 
Linder (specialpedagog) och Linda Mattson(lärare) vid Luspengymnasiet 
nämnden för att berätta om hur de arbetar med likabehandlingsplanen på 
skolan. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
---- 
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FKUN § 23  FKUN/2012:87 – 609 
 
Utveckling av skolan 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-05, § 69 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag utreda vilka möjligheter 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  
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-12-13, § 109 
 
Vid dagens sammanträde tar Erold Westman (KL) upp frågor på bland  
annat:  
• Omfördelning av resurser till förskolan,  
• Resursfördelning inför semesterperioden,  
• Planeringsträffar på dagtid,  
• Kostnad komvuxelever i jämförelse med gymnasielever. 
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nästa nämnd ge svar på  
Westmans frågor. 
---- 
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FKUN § 24  FKUN/2013:13 – 600 
 
Budgetuppföljning mars 2013 
 
Vid arbetsutskottet 2013-04-12 redovisade ekonomisekreteraren budgetupp-
följning för mars med riktpunkt 25 %. Vi ligger på riktpunkt 23,3%. Nämn-
den bör, så här tidigt på året, ligga under riktpunkten då övervägande läro-
medelsinköp sker till hösten och dessutom skall kommande löneökningar 
inrymmas. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-12, § 23 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge ekonomisekreteraren i uppdrag se över kontering av personal för de 
verksamheter som avviker stort från riktpunkten, 
 
att i övrigt godkänna redovisningen.  
---- 
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FKUN § 25  FKUN/2013:14 – 600 
 
Budgetdirektiv 2014 
 
Ekonomisekreteren meddelar att budgetramarna skall vara klara till kom-
munfullmäktige den 18 juni, det betyder att nämnden måste ta beslut senast 
den 30 maj. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-13, § 12 
 
att nämnden den 24 april träffas klockan 10 00—12 00 för att se över verk-
samhetsmålen  i förhållande till netto budgetram för 2014. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-12, § 24 
 
att verksamhetscheferna bjuds in till nämnden den 24 april då verksam-
hetsmålen inför 2014 behandlas,  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att ta hänsyn till gruppernas förslag till verksamhetsmål vid utformandet av 
verksamhetsplanen för 2014. 
---- 
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FKUN § 26  FKUN/2013:43 – 610 
 
Resursfördelning skola och barnomsorg 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen arbetet med basresurs-
fördelningen inom skola och barnomsorg inför läsåret 2013/2014. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
---- 
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FKUN § 27  FKUN/2010:88 – 719 
 
Närvaroregistrering barnomsorgen "Nuddis" - uppföljning 
 
”Nuddis” är ett system för närvaroregistrering av barnens faktiska tid inom 
barnomsorgen. 
 
Fritids-, kultur – och utbildningsnämnden 2011-04-07 beslutade att införa 
närvaroregistreringssystemet till att börja med i Stensele och Hemavan un-
der 2011. 
 
Förvaltningen har gjort en uppföljning av systemet som förvaltningschefen 
redogör. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-12, § 27 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att frångå det nuvarande systemet och undersöka om det finns något säkrare 
system. 
---- 
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FKUN § 28  FKUN/2013:28 – 608 
 
Medborgarförslag - översyn av tider för skolans lov under ett läsår 
 
Birgitta Corin, Tärnaby har 2013-01-16 inkommit med ett medborgarför-
slag om att se över tider för skolans lov under ett läsår för att gynna elever-
na och gagna det inhemska näringslivet.  
 
Corin föreslår följande:  
 
Höstlovet förläggs till vecka 45 istället för vecka 44. 
Effekten blir att förutsättningarna för barnen att utöva vinteraktiviteter blir 
mycket större. Vintern och kylan kommer senare och senare på hösten och 
skjuter man på höstlovet en vecka innebär det större chanser att det hunnit 
bli vinter. Det innebär att fler familjer väljer att stanna i Sverige och reser 
till fjällen. För många barns skull innebär det också att de inte behöver ta 
ledigt från skolan lika mycket för att träna skidåkning (både alpint och 
längd). Näringslivet i fjällen får ökade chanser att överleva. 
 
Jullovet förlängs till och med vecka 2. 
En veckas ytterligare jullov innebär att man kan förlägga barn- och ung-
domsläger vecka 2 och barnen får ett ordentligt läsårslov. Vecka 2 skulle 
också kunna vara en mjukstartsvecka då barnen går halva veckan och fokus 
är på att repetera höstterminen, ta igen missade avsnitt osv.  
 
Kommunfullmäktige 2013-02-26, § 16 beslutade 
 
att överlämna medborgarförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-
den för handläggning och beslut.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-12, § 28 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag undersöka med den regionala skol-
chefsgruppen om lovet vecka 44 kan flyttas till vecka 45. 
 
att inte förlänga jullovet. 
 
Vid dagens sammanträde meddelar förvaltningschefen att den regionala 
skolchefsgruppen inte är beredda på att flytta höstlovet på grund av Länstra-
fiken och Regionförbundets samordningsfunktion som är planlagd flera år 
framöver.   
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FKUN § 28 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att avslå begäran om flyttning av höstlovet och inte förlänga jullovet. 
 
att återrapportera till kommunfullmäktige. 
---- 
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FKUN § 29  FKUN/2013:33 – 609 
 
Samråd om tematisk tilläggsplan - Landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen inom Storumans kommun 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att lämna syn-
punkter på tilläggsplanen ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen inom 
Storumans kommun, Västerbottens län. Synpunkterna ska lämnas senast 
2013-05-20 till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Storumans kommun. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att nämnden inte har några synpunkter på den tematiska tilläggsplanen. 
---- 
 
 
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (18)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-24 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  
 
FKUN § 30  FKUN/2013:19 – 629 
 
Remiss - Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansun-

dervisning (SOU 2012:76) 
 
Storumans kommun, kommunstyrelsen, har fått remissen SOU 2012:76 
”Utbildning för elever i samhällsvård och fjäll- och distansundervisning” 
från Utbildningsdepartementet för synpunkter.  
 
Därefter har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fått remissen för ytt-
rande.  
 
Dorotea kommun (Margit Näsström, rektor), Lycksele kommun (Jonny 
Fjellner, skolchef) och Storumans kommun (Barbro Åkesson, skolchef) har 
lämnat ett gemensamt remissvar på betänkandet.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom det gemensamma remissvaret och meddela detta till 
kommunstyrelsen. 
---- 
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FKUN § 31  FKUN/2013:20 – 614 
 
Vård- och omsorgscollege 
 
Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå 
mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. I Vård- 
och Omsorgscollege i Västerbotten ingår certifierade skolor med gymnasie-
skolans omvårdnadsprogram samt omvårdnadsutbildning inom vuxenut-
bildningen. 
 
Förutom vårdämnen är även svenska och samhällskunskap obligatoriska ka-
raktärsämnen. Detta kan ge en bättre kvalitet på utbildningen men det kan 
även verka hämmande på en del sökande då utbildningen kommer att för-
längas med ytterligare en termin. Den kommunala kostnaden för utbild-
ningen kommer också att öka i och med detta. 
 
Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningarna bidrar VO-college 
till att den studerande blir anställningsbar hos både kommuner och lands-
ting direkt efter studierna och kan ansöka om vidareutbildning på högskole-
nivå. 
 
Primärkommunala delegationen rekommenderar kommunerna i Västerbot-
tens län samt Västerbottens läns landsting att delfinansiera 0.50 samordnare 
för Vård- och omsorgscollege under certifieringsperioden 2013-03-01-
2016-12-31.  Kostnad för Storumans kommun under 2013 uppgår till 5150 
kronor och för 2014 blir kostnaden 6281 kronor. Inga kostnader har presen-
terats för de två näst följande åren. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-13, § 16 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag undersöka om nämnden och omsorgen 
kan dela på kostnaden, om det blir så godkänner nämnden finansieringen. 
 
Vid dagens sammanträde meddelar förvaltningschefen att omsorgen ställer 
sig positiv till att dela kostnaden på 5150 kronor för att delfinansiera sam-
ordnare för Vård och omsorgscollege under certifieringsperioden 2013-03-
01—2016-12-31. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna meddelandet. 
---- 
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FKUN § 32  FKUN/2011:11 – 600 
 
Fadderbesök på enheterna 
 
Vid nämndens sammanträde 2012-12-13 togs frågan upp om fadderbesök 
på enheterna. Detta på grund av den låga besöksfrekvensen under fler år. 
 
Kommunen är skyldig att utöva egentillsyn, utvärdering och uppföljning 
och ett led i detta är att utse faddrar.  
 
För att understryka vikten av fadderverksamheten vill vi med detta 
dokument styra nämndens ledamöter till att utföra sitt uppdrag, därför 
att: 
 
Den viktigaste uppgiften med fadderverksamheten är mötet mellan po-
litiker och personal/elever. 
 
Tillämpliga arbetssätt kan vara: 
En heldag på skolenheten för att följa med i undervisningen och övrig 
skolverksamhet. 
Ett flertal tillfällen med deltagande i t ex föräldraråd, kursråd eller 
personalträffar m.m. 
Avtalade tider för personliga möten. 
 
Fadderrapporten skall vara skriftlig och personlig, den behöver inte 
vara längre än max 2 sidor.  
 
Fadderbesöken ska var två gånger per år (en på höstterminen och en 
på vårterminen). 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-13, § 5 
 

att redovisning av fadderrapporterna sker på nämnderna och blir en stående 
punkt på ärendelistan. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppföljning av inkomna fadderrapporter sker vid varje nämnd. 
---- 
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FKUN § 33 
   
Meddelanden 
 
FKUN/2012.114 
Skolverket – ansökan statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbild-
ning på gymnasial nivå 2013. 
 
FKUN/2012.115 
Skolverket – ansökan statsbidrag för läringsutbildning för vuxna 2013. 
 
FKUN/2012.116 
Läromedelsavtal mellan Storumans kommun och SKL Kommentus och 
LäroMedia Bokhandel Örebro AB. 
 
FKUN/2011.126 
Pu Ks/2013-02-05, § 26 Slutrapport – förankring av ärendehandboken. 
 
FKUN/2013.25 
Åklagarmyndigheten – underrättelse om beslut. 
 
FKUN/2013.32 
Folkbildningsrådet – Samlad bedömning 2012. 
 
FKUN/2013.42 
Hyreskontrakt mellan FABU och Storumans kommun avseenade Granås 
1:17. 
 
FKUN/2013.41 
Avtal mellan FABU och Storumans kommun FKUN ang köp av tjänst för 
lokalvård. 
 
FKUN/2013.37 
Verksamhetsberättelse 2012 – Kommunbiblioteket, filialbibliotek och utlå-
ningsstationer. 
 
FKUN/2013.38 
Verksamhetsberättelse 2012 – Storuman Fritid. 
 
FKUN/2013.39 
Rapport från studierese till Stockholm genom KIN-projektet och Akademi 
Norr. 
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FKUN § 33 
 
FKUN/2013.31 
Strålsäkerhetsmyndigheten – Nya solarieföreskrifter från den 1 februari 
2013. 
 
FKUN/2013.6 
Skolverket – Utbetalningsmeddelande maxtaxa inom förskolan, fritids-
hemmet och annan pedagogisk verksamhet. 
 
FKUN/2012.107 
Skolverket – Beslutsmeddelande- Matematiklyftet. 
 
FKUN/2012.107 
Skolverket – Utbildning för rektorer inom Matematiklyftet läsåret 2013/14. 
 
FKUN/2012.107 
Skolverket - Utbildning för matematikhandledare inom Matematiklyftet 
läsåret 2013/14. 
 
FKUN/2011.73 
Pu Kf/2013-02-26, § 17 – ombudgetering av investeringsmedel från 2012 
till 2013. 
 
FKUN/2013.29 
Pu Kf/2013-02-26, § 18 – Strategisk plan 2014—2020. 
 
FKUN/2013.30 
Pu Kf/2013-02-26, § 19 – Dialog och delaktighet – kommunikationspro-
gram för Storumans kommun. 
 
FKUN/2013.40 
Skolinspektionen – Beslut betygsrätt för Hermods AB för utbildning mot-
svarande kommunal vuxenutbildning. 
 
FKUN/2013.34- 
Skolverket – Planera för utbildning av yrkeslärare. 
 
FKUN/2013.44 
Strålskyddsstiftelsen – Patent avslöjar: operatör kände till cancerrisker med 
trådlösa nätverk. 
 
FKUN/2013.20 
Vård och omsorgscollege Västerbotten  påtalar behovet av välutbildad per-
sonal. 
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FKUN § 33 
 
FKUN/2013.45 
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NUI) mellan Sto-
rumans kommun och Göteborg kommun. 
 
FKUN/2012.9 
Skolverket – Beslut utbildningsplats i NT-Utvecklarutbildning läsåren 2013 
– 2015 
 
FKUN/2013.34 
Skolverket – Möjlighet att ansöka om statsbidrag för yrkeslärare 15 april – 
13 maj 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens au protokoll 2013-04-12.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av med-
delanden 
----  
  
 


