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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2013-09-26 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26  kl 10 00—14 00 
 
Beslutande Peter Åberg (S)  ordförande 
 Ulf Vidman (M) 
 Eva-Marie Stabbfors (KD)   
 Lilian Mörtsell (C) 
 Erold Westman (KL)  
 Gunnar Andersson (S) 
 Tina Kerro (FP)  tjänstgörande ersättare  
      
     
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Eva Andersson  förvaltningsekonom  
 Maria Reinholdsson sekreterare 
   
    
  
  
Utses att justera Erold Westman   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2013-10-02 Paragrafer §§ 81-93 
 
 
Underskrift Sekreterare ………………………………………………….        
 Maria Reinholdsson 
                      
                    Ordförande …………………………………………………..      
 Peter Åberg      
 
                    Justerande  …………………………………………………. 

    Erold Westman 
 

 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 
  Organ                                             Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2013-09-26  
   
Datum för anslags uppsättande 2013-10-03 Datum för anslags nedtagande 2013-10-24 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 
   
Underskrift   
 Maria Reinholdsson 
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FKUN § 81   

 

Information 
 

Förvaltningschefen informerar om ny grupp elever på Luspengymnasiet.  

Ny rektor/förskolechef är anställd för Centralskolan, Slussfors skola och 

förskola, förskolan Björken i Hemavan och förskolan Granen i Tärnaby. 

Rekrytering till karriärtjänst pågår. Landstinget har sagt upp skolhälso-

vårdsavtal. Det har lösts så att befintlig skolsköterska är i västra området  

en dag/vecka. 
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FKUN § 82 

   

Föregående protokoll 
 

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

troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 26 augusti 

2013. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 

---- 
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FKUN § 83  FKUN/2012:43 – 600 

 

Delårsbokslut jan--aug 2013 
 

En ekonomisk uppföljning för Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska 

upprättas för perioden januari—augusti 2013. Uppföljning ska innehålla 

förbrukning t o m 31 augusti jämfört med budget sam prognostiserad för-

brukning jämfört med budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av 

kostnader och intäkter ska göras för perioden januari—augusti. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonomen det ekonomiska 

utfallet med riktpunkt 66,6 % vi ligger på riktpunkt 61 %.  

 

Kommentar till resultatet 

Ferie-, uppehålls och semesterlöneskuld är bokförd vilket bidrar till att re-

sultatet ska ligga under riktpunkten när vi står i augusti månad. 

 

Inköp görs på många verksamheter inom fritids-, kultur- och utbildnings-

förvaltningen när verksamheterna är igång och inte under sommaren vilket 

bidrar till ett resultat under riktpunkten. 

  

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och överlämna delårsbokslutet till kommunsty-

relsen, 

 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att uppmana alla verksamheter till åter-
hållsamhet för att minimera det prognostiserade underskottet. 

---- 
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FKUN § 84  FKUN/2013:92 – 600 

 

Investeringar 2014 
 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen de inkomna önske-

målen på investeringar för 2014. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att prioritera önskemålen och åter-

komma med ny redovisning till nämnden den 7 november 2013. 

---- 
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FKUN § 85  FKUN/2013:89 – 810 

 

Utveckling av ungdomsverksamheten 
 

Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-08-26, § 66  

Arbetsutskottets protokoll 2013-09-12, § 66   

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen en plan på ambule-

rande fritidsverksamhet i byarna. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att fritidsverksamheten får fortsätta att utveckla verksamheten enligt plan 

och att återkoppling görs efter detta läsår. 

---- 
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FKUN § 86  FKUN/2013:78 – 600 

 

Plan för verksamhet under kriser och extraordinära händelser 
 

Kommunstyrelsen 2013-06-04 har upprättat anvisningar för styrelsers och 

nämnders planering för extraordinära händelser och kriser. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till samtliga nämnder och styrelser i 

de kommunala bolagen att till senast arbetsutskotts sammanträde 2013-10-

29 redovisa hur man har planerat för att bedriva sin verksamhet under kriser 

och extraordinära händelser. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag på plan för 

extraordinära händelser och kriser.   

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att godkänna den föreslagna planen och överlämna den till kommunstyrel-
sen. 

----  
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FKUN § 87  FKUN/2013:87 – 610 

 

Kvalitetsredovisning 2012/2013 
 

Skolhuvudmän är skyldiga att systematiskt följa upp skolornas kvalitetsar-

bete. I redovisningarna utgår kommunen från sin utbildningsplan och sko-

lorna dessutom från sina lokala arbetsplaner. Dessa bygger i sin tur på de 

nationella styrdokumenten. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag till plan för 

systematisk kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014. 

 

Enheterna har skickat in kvalitetsredovisningar för läsåret 2012/2013. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att fastställa planen för systematiskt kvalitetsarbete, 

 

att godkänna kvalitetsredovisningarna. 

----. 
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FKUN § 88  FKUN/2013:43 – 610 

 

Resursfördelning barnomsorg september 2013 
 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonomen resursfördelning 

av barnomsorgen för september 2013. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 

---- 
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 FKUN § 89  FKUN/2012:64 – 710 

 

Motion - kartläggning av behov av "Nattis" 
 

Anna Hedman (M) har lämnat in en motion angående kartläggning av be-

hov av Nattis, dvs. barnomsorg öppen på kvällar, nätter, tidiga morgnar och 

helger till kommunfullmäktige. 

 

I motionen skriver Hedman bland annat följande: 

 

Det har framkommit i flera diskussioner att det finns ett stort behov av Nat-

tis i Storuman. Många föräldrar arbetar skift på olika sätt och har svårt att få 

ihop arbete och familjeliv.  

 

Som ett led i projektet Attraktiva Storumans kommun anser Hedman att 

man ska kunna erbjuda föräldrar Nattis. De arbetstillfällen som är ett fram-

tidsscenario med gruvor och vindkraft m.m. innebär ofta obekväma arbets-

tider. Dessutom är vård och omsorg en stor arbetsgivare som kräver att man 

arbetar kvällar och nätter. Om Storumans kommun ska framstå som en at-

traktiv kommun som många ska välja att bo i, är Nattis ett led i rätt utveckl-

ing.  

 

Det pågår dessutom en utredning om att ge kommuner med Nattis stimu-

lansbidrag och Hedman anser att Storumans kommun ska vara en av de 

första kommunerna som kan tillgodoräkna sig detta bidrag genom att er-

bjuda Nattis.  

 

Hedman föreslår 

 

att behovet av Nattis i kommunen kartläggs för att om möjligt kunna er-

bjuda detta till redan boende i och eventuella inflyttare till Storumans 

kommun. 

 

Kommunfullmäktige 2012-06-19, § 69 beslutade att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning, därefter har fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden fått ärendet  för yttrande. Fritids-, kultur-  och utbildnings-

nämnden 2012-09-19, § 70 beslutade som yttrande tillstyrka motionen.  

 

Kommunfullmäktige 2012-11-27, § 100 beslutade  

 

att uppdra till fritids-, kultur – och utbildningsnämnden utreda behovet och 

kostnaderna för barnomsorg öppen på kvällar, nätter, tidiga morgnar och 

helger, så kallad ”Nattis”, för om möjligt kunna erbjuda detta till redan bo-

ende och eventuella inflyttare till Storumans kommun. 
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FKUN § 89 

 

Beredande organs förslag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-09-18 

 

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen behovet och kostna-

derna för barnomsorg på obekväm tid. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna kartläggningen och överlämna den till kommunfullmäktige. 

---- 
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FKUN § 90  FKUN/2012:54 – 610 

 

Grundskolans timplan  
 

Regeringen har beslutat om en utökning av undervisningstiden i matematik 

inom grundskolan. Detta medför att bestämmelserna om minsta totala 

undervisningstid ändras från 6665 timmar till att efter 2013-07-01 omfatta 

6785 timmar. Totalt ökar antalet undervisningstimmar i matematik från 900 

till 1020. 

 

Lagändringen ska tillämpas för första gången läsåret 2013/2014 för elever 

som då börjar årskurs 1. För elever som börjar årskurs 2 utökas den totala 

undervisningstiden med 80 timmar och för elever som börjar årskurs 3 med 

40 timmar. 

 

På grund av detta måste grundskolans timplan ändras. 

 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen ändringen av tim-

planen för grundskolan. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att fastställa den nya timplanen för grundskolan. 

---- 
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FKUN § 91  FKUN/2013:104 – 617 

 

Särskolans timplan 
 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag på timplan 

för särskolan. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att fastställa den föreslagna timplanen för särskolan. 

---- 
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FKUN § 92  FKUN/2013:60 – 600 

 

Delegationsbeslut 2013 
 

2013-08-19 – Beslut extra tid i år 5, grundskolan. 

 

2013-08-28 – Beslut om särskild undervisningsgrupp. 

 

2013-09-12 – Beslut om anpassad studiegång. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av dele-

gationsbesluten. 
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FKUN § 93  

  

Meddelande 
 

FKUN/2012.93 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:39, Interimsavtal om 

skolkopiering. 

 

FKUN/2012.93 

Bonus presskopia – Förlängning av avtal om kopiering i skolorna. 

 

FKUN/2013. 94 

Skolverket – statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan till-

stånd. 

 

FKUN/2013.95 

Skolverket – Beslut om prövning av ersättning till kommuner enligt förord-

ning(2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svensk-

undervisning för invandrare (sfi-bonus) 

 

FKUN/2013.96 

Skolverket – Skolverkets behöringhetssystem för e-tjänster. 

 

FKUN/2013.98 

Skolverket – information till huvudmän som arbetar med PIM och PIMlab. 

 

FKUN/2013.97  

Arbetsmiljöverket – Nu startar vi inspektioner av skolans arbetsmiljöarbete. 

 

FKUN/2013.102 

Skolinspektionen granskar rätten till modersmålsundervisning i nationella 

minoritetsspråk i gymnasieskolan. 

 

FKUN/2013.6 

Skolverket – Utbetalningsmeddelande maxtaxa inom förskolan, fritids-

hemmet och annan pedagogisk verksamhet. 

 

FKUN/2013.6 

Skolverket – Uppföljning av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder för 

kommuner som tillämpar maxtaxa i förskola och fritidshem bidagsåret 

2013. 

 

FKUN/2013.103 

Region Västerbotten Utbildningsdelegationens protokoll 2013-08-23. 
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FKUN § 93 

 

FKUN/2013.101 

Beslut – rutiner vid skyldighet att anmäla kränkande behandling. 

 

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

delanden.  

  

 


