
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15)  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2013-11-07 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-11-07  kl 10 00—12 00 
 
Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 
 Anna Hedman (M)  tjänstgörande ersättare 
 Eva-Marie Stabbfors (KD)   
 Lilian Mörtsell (C) 
 Erold Westman (KL)  
 Gunnar Andersson (S) 
 Tina Kerro (FP)  tjänstgörande ersättare  
 Sven-Ola Lönnback (C) tjänstgörande ersättare 
 Ella-Pia Lönnback (C) tjänstgörande ersättare  
      
     
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Eva Andersson  förvaltningsekonom  
 Åsa Svahn  sekreterare 
 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 
   
    
  
  
Utses att justera Erold Westman   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2013-11-14 Paragrafer §§ 94-106 
 
 
Underskrift Sekreterare ………………………………………………….        
 Åsa Svahn 
                      
                    Ordförande …………………………………………………..      
 Johnny Holmgren      
 
                    Justerande  …………………………………………………. 

    Erold Westman 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 
  Organ                                             Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2013-11-07  
   
Datum för anslags uppsättande 2013-11-15 Datum för anslags nedtagande 2013-12-06 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 
   
Underskrift   
 Åsa Svahn 

 
 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (15)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2013-11-07 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 
 
FKUN § 94   
 
Information 
 
Agneta Stenlund, svenska 2 lärare, besöker nämnden och berättar om sitt 
arbete.   
 
Cilla Jarminder Karlsson  kommer till nämnden för att berätta om barn med 
funktionshinder ur ett föräldraperspektiv. 
 
Förvaltningschefens meddelar att till nämnden den 16 december kommer 
hon att informera om (SOU 2013:76) Svenska för invandrare.  
  
Ordförande meddelar att en lärare för fordonsutbildningen har anställts och 
att tekniklokalerna är klara nu.  
 
Sven-Ola Lönnback (C) föreslår att fordonseleverna om möjligt bör gå kur-
sen ”Heta arbeten”. 
 
Lilian Mörtsell (C) tar upp frågan som behandlades på ”rådet för pension-
ärs- och funktionshindersfrågor” om en tillgänglighetsplan.  
---- 
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FKUN § 95 
   
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 26 september 
2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 96  FKUN/2011:11 – 600 
 
Fadderbesök på enheterna 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-24, § 32 beslutade att 
uppföljning av inkomna fadderrapporter sker vid varje nämnd. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas följande fadderrapporter: 
Centralskolan (fadder Anna Hedman) 
Gunnarns förskola/skola (fadder Lilian Mörtsell) 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen i fadderrapporterna. 
---- 
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FKUN § 97  FKUN/2013:13 – 600 
 
Budgetuppföljning oktober 2013 
 
Förvaltningsekonomen redovisar budgetuppföljning för oktober med rikt-
punkt 83 %. 
 
Kommentar till uppföljningen: 
Alla fakturor för interkommunala har ej kommit och uppbokning av semes-
ter-, och ferielöner drar ner riktpunkten. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
---- 
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FKUN § 98  FKUN/2012:43 – 600 
 
Uppföljning Skidakademin Tärnaby 
 
Arbetsutskottet 2013-09-12  beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag 
till nämnden den 7 november 2013 se över vad Skidakademin i Tärnaby ger 
i kringeffekter i förhållande till kostnaderna. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonomen en sammanställ-
ning på direkta kostnader och intäkter för Skidakademin samt  en uppskatt-
ning på studenternas påverkan på samhällsstrukturen.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen, 
---- 
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FKUN § 99  FKUN/2013:112 – 609 
 
Ansökan bidrag BRIS verksamhet 
 
BRIS, barnens rätt i samhället, ansöker om verksamhetsbidrag för sin stöd-
verksamhet för 2014. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att bevilja bidrag med 5510 kronor (5 kronor per barn) till BRIS för 2014. 
----  
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FKUN § 100  FKUN/2011:50 – 822 
 
Motion - badkort för kommunens skolungdom 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden har från kommunstyren/ kansli-
chefen fått ärendet tillbaka för ytterligare beredning för att undersöka 
möjligheterna till finansiering av 10-kort per termin och barn 
 
Beredande organs förslag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-10-28 
 
Syftet att kommunen ska vara en attraktiv kommun att bo i stämmer väl 
överens med kommunens styrdokument och nämndens strävan. Förslaget 
begränsas nu till ett gratis 10-kort per termin för barn som går i årskurserna 
1-9. Det ska alltså inte gälla för gymnasieslever och förskolebarn vilket kan 
komma att upplevas orättvist. En försöksverksamhet på en termin kostar en-
ligt nämndens tidigare skrivning 92 000 kr och om verksamheten som sådan 
skulle permanentas blir kostnaden dryga 180 000 kr per budgetår. Förmod-
ligen kan resurserna användas till riktade aktiviteter på ett mer gynnsamt 
sätt. 
 
Förslag till beslut 
 
Att nämnden vidhåller sin tidigare ståndpunkt om att avslå motionen. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att vidhålla sin tidigare ståndpunkt om att avslå motionen 
---- 
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FKUN § 101  FKUN/2013:53 – 714 
 
Ljudnivån i förskolan 
 
Vid fritids-, kultur – och utbildningsnämnden 2012-12-13 tog Erold West-
man (KL) upp frågan om den höga ljudnivån i förskolan. 
 
Förvaltningschefen meddelar att mätningen sker vid förskolan Gungan i 
Storuman och kommer att redovisas till nämnden den 26 augusti 2013. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-16, § 52 
 
att bullerkartläggningen skickas ut som underlag till nämnden. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-08-26, § 68  
 
att uppdra till förvaltningschefen kartlägga behovet av bullermätning  på 
enheterna och utifrån detta göra en åtgärdsplan. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen en handlingsplan för 
sänkt ljudnivå i förskolan. 
 
Åtgärder som behöver prioriteras. 
• Ljudplattor i taket i alla utrymmen. 

• Mjukstängande toalettlock. 

• Ljuddämpade bord och stolar. 

• Bullermätning på fler förskolor. 

• Arbeta mer fördjupat om ljud och hörsel med barn och personal.  

• Återkommande hörselkontroller. 

• Köpa in ”tysta” lekmaterial. 

Detta är åtgärder som vi redan arbetar efter. 
• Delar in barngruppen i mindre grupper. 

• Satt upp tyg tak som saknar ljudplattor. 

• Köpt in mattor. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 

att godkänna redovisningen. 

----   
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FKUN § 102  FKUN/2013:116 – 608 
 
Ramtider läsåret 2014/2015 
 
Region Västerbotten/utbildningsdelegationen har lämnat förslag på ramti-
derna för läsåret 2014/2015. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta följande ramtider för läsåret 2014/2015 
 
Höstterminens början vecka 34 
Höstlov  vecka 44 
Sportlov  vecka 10 
Påsklov  vecka 15 
Vårterminens slut vecka 24 
---- 
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FKUN § 103  FKUN/2012:117 – 623 
 
Elevhemsboende Storuman 
 
Luspengymnasiet hyr det s.k. annexet av Hotell Toppen för elever som be-
höver boende och inte har annat alternativ. Eleverna hyr sedan i sin tur rum 
och gemensamhetsutrymmen av Luspengymnasiet. Under senare år har 
emellertid antalet elever i behov av sådant boende minskat och idag är end-
ast 5 av 13 rum belagda.  
 
Avtalet innebär att Luspengymnasiet betalar hyra för samtliga 13 rum vilket 
alltså leder till att denna del av verksamheten går med underskott. Därför 
föreslå rektor vid Luspengymnasiet att avtalet sägs upp. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-10-28, § 76 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att säga upp hyresavtalet med Hotell Toppen. 
---- 
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FKUN § 104  FKUN/2013:117 – 612 
 
Mottagande av utbytesstudent på Luspengymnasiet 
 
Beredande organs förslag 
Rektor Per-Daniel Liljegrens tjänsteutlåtande 2013-10-18 
 
Luspengymnasiet har fått en förfrågan om att ta emot Rebeka Horváth från 
Ungern som utbytesstudent under läsåret 2013/14.  
 
Luspengymnasiet har ställt sig positiv till detta och ser möjligheter till att 
arbeta med internationella kontakter och kulturell förståelse. Nuvarande 
lagstiftning och internationella överenskommelser ger dock inga möjlighet-
er till ekonomisk ersättning för eleven som för t.ex. från andra svenska 
kommuner eller genom samarbete inom de nordiska länderna. Nämnden bör 
därför fatta ett formellt beslut om att ta emot eleven. 
 
Eleven följer andra elever i en klass men det finns inga krav på liknande ar-
bete och uppföljning som för våra ordinarie elever. Dock torde ett visst 
merarbete uppkomma som å andra sidan ger skolan ett mervärde enligt vår 
bedömning. Vi har därför tagit emot eleven i avvaktan på beslut. 
 
Förslag till beslut 
 
Luspengymnasiet föreslår fritids- kultur- och utbildningsförvaltningen att 
Rebeka Horváth tas emot som utbytesstudent under läsåret 2013/14. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att Rebeka Horváth tas emot som utbytesstudent under läsåret 2013/2014. 
----   
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FKUN § 105 
   
Delegationsbeslut  
 
Arbetsutskottet 

 
2013-10-28, § 77 - Övergripande samverkan för vuxenutbildning i länet. 
 
2013-10-28, § 78 – Remiss - Betänkandet ”Friskolorna i samhället”. 
 
2013-10-01 – Utökad tid på förskolan 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av dele-
gationsbesluten. 
---- 
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FKUN § 106  
  
Meddelanden 
 
FKUN/2013.1 
Pu Ks/2013-09-10, § 94 – Revidering av tillämpningsanvisningar till upp-
handlingspolicy. 
 
FKUN/2013.105 
SKL Cirkulär 13:41 – Avtal om notkopiering inom de kommunala mu-
sik/kulturskolorna läsåret 2013/2014. 
 
FKUN/2013.97 
Arbetsmiljöverket – Föranmälan av inspektion 
 
FKUN/2013.99 
Skolinspektionen – Dags för skolinspektionens regelbundna tillsyn. 
 
FKUN/2013.107 
Region Västerbotten kulturberedningen – Protokoll 2013-08-29 
 
FKUN/2013.14 
SKL Cirkulär 13:48 – Budgetpropositionen för år 2014. 
 
FKUN/2013.108 
SCB – statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fri-
tidshem och annan pedagogisk verksamhet bidragsåret 2014. 
 
FKUN/2013.6 
Uppföljning om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, 
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som till-
lämpar maxtaxa bidragsåret 2013. 
 
FKUN/2013.114 
Språklärarnas riksförbund mfl – Pläderar att det humanistiska programmet 
bevaras eller införs i kommun/skola 
 
FKUN/2013.95 
Rekvirering av kostnader för sfi-bonus. 
 
FKUN/2013.113 
Skolverket – Kommunblad med jämförelsetal. 
 
FKUN/2013.57 
Pu Kf/2013-09-24 – Integrationsplan 
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FKUN § 106 
 
FKUN/2012.54 
Pu Kf/2013-09-24, § 89 – Begäran om tilläggsanslag för utökning av 
undervisningstid - Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.  
 
FKUN/2010.51 
FABU - Hyresavtal Laxvik 1:5 Vallabod. 
 
FKUN/2013.119 
Region Västerbotten utbildningsdelegationen – Protokoll 2013-10-11 
 
FKUN/2013.120 
Pu Region Västerbotten utbildningsdelegationen 2013-10-11, § 61 – rutiner 
för ansökan om tilläggsbelopp och förlängd undervisning inom gymnasie-
kolan. 
 
FKUN/2013.82 
FABU – Hyresavtal Orren 2, Röbrostigen 1, Villavillekulla. 
 
FKUN/2013.87 
Kvalitetsredovisningar 2012/2013  
 
FKUN/2013.115 
Lokal utvecklingsplan för SFI, samhällsorientering och integration, arbetså-
ret 2013. 
 
FKUN/2013.121 
Likabehandlingsplaner 2013/2014 
 
Arbetsutskottets protokoll 2013-10-28. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av med-
delanden. 
---- 
 
 


