
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16)  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden   2012-06-21 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-06-21 kl  10 00—12 00 
 
Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 
 Peter Åberg (S) 
 Ulf Vidman (M) 
 Sven-Ola Lönnback (C) tjänstgörande ersättare 
 Lilian Mörtsell (C) 
 Erold Westman (KL) 
 Gull-Britt Larsson (S) 
 Erland Johansson (S) tjänstgörande ersättare 
 Sven-Åke Pennling (S) tjänstgörande ersättare  
  
    
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Gerd Lindgren  ekonomisekreterare   
 Åsa Svahn  nämndssekreterare 
    
  
  
Utses att justera Peter Åberg   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2012-06-28 Paragrafer §§ 48—62 
 
 
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 2012-06-21  
   
Datum för anslags uppsättande 2012-06-29 Datum för anslags nedtagande 2012-07-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 
   
Underskrift   
 Åsa Svahn 
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_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
 
FKUN § 48 
   
Information 
 
Förvaltningschefen informerar från dagens träff med Fastighetsbolaget  
Umluspen angående internhyror.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande informerar om träffen 
med Vilhelmina kommun angående skolorganisationen. Uppföljning sker 
till hösten 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande informerar också från 
träffarna på Stensele och Slussfors skola. 
 
Ulf Vidman (M) och Peter Åberg (S) informerar från skolchef och presidie-
träffen i Lycksele den 23—24 maj 2012.  
 
Lilian Mörtsell (C) redogör från sitt fadderbesök på Gunnarns skola. 
---- 
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FKUN § 49  
  
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 21 maj 2012. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 50  FKUN/2012:25 – 600 
 
Budgetuppföljning maj 2012 
 
Ekonomisekreterare redovisar budgetuppföljning t o m maj 2012 med rikt-
punkt 41,6%, vi ligger på 41,8%.  
 
Eftersom löneökningarna ännu ej är klara ser det ut som att vi inte kommer 
att hålla budget för 2012.   
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen, 
 
att meddela kommunstyrelsen att som det ser ut nu kommer nämnden inte 
att kunna hålla budgetramen för 2012. 
---- 
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FKUN § 51  FKUN/2011:46 – 600 
 
Besparingsmöjligheter budget 2012 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-05-21, § 34 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag till nästa nämnd se över vilka åtstram-
ningsmöjligheter det finns för att minimera underskottet.   
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen arbetet med sitt upp-
drag. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
---- 
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FKUN § 52  FKUN/2012:26 – 610 
 
Resursfördelning skola och barnomsorg 
 
Förvaltningschefen redovisar förslag på resursfördelning för skola och 
barnomsorg inför höstterminen 2012. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att fastställa resursfördelningen för skola och barnomsorgen höstterminen 
2012.  
---- 
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FKUN § 53  FKUN/2012:54 – 610 
 
Timplan för grundskolan 

 

I skollagen 2010:800 bilaga 1 § 3 anges det hur många timmars undervis-
ning eleverna ska ha både totalt sett under sin grundskoletid och i respekti-
ve ämne från år 1 till och med år 9. Hur tiden fördelas över årskurserna är 
inte styrt i skollagen, eller från skolverket. Huvudmannen beslutar om för-
delning av undervisningstiden mellan årskurserna. 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag på ny tim-
plan för grundskolan. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa den nya timplanen för grundskolan. 
---- 
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FKUN § 54  FKUN/2011:120 – 622 
 
Matpolicy 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2011-12-09 § 125 beslutade att en 
matpolicy tas fram för Storuman kommuns skolor. 
 
Vid dagens sammanträde diskuterades det utskickade förslaget till matpoli-
cy . 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att till nästa nämnd inbjuda röbroskolans köksansvarige tjänsteman, för att 
därefter ta ställning till matpolicyn. 
---- 
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FKUN § 55  FKUN/2012:55 – 805 
 
Ansökan om bidrag för 75-års jubileum 
 
Tärna Trädgårdsförening har ansökt om bidrag på 8500 kronor till sitt 75-
års jubileum. 
 
Beredande organs förslag 
Kulturassistentens tjänsteutlåtande 2012-05-24 
Arbetsutskottets protokoll 2012-06-07, § 43  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att bevilja ansökan om 8 500 kronor till Tärna Trädgårdsföreningens 75-års 
jubileum. 
---- 
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FKUN § 56  FKUN/2007:42 – 600 
 
Remiss - reviderad handikappolitisk plan  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har fått remiss på en reviderad 
handikappolitisk plan för yttrande. Remissen ska besvaras senast 2012-09-
14.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-06-07, § 44 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras remissen. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att senast den 21 augusti ska ledamöterna ha inkommit med sina reflektio-
ner på remissen, 
 
att delegera till arbetsutskottet besvara remissen och redogöra yttranden för 
nämnden den 20 september. 
---- 
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FKUN § 57  FKUN/2011:11 – 600 
 
Ny fadder för förskolorna Gungan och Villa villekulla 
 
Eftersom Iza Westman (KL) har avsagt sig uppdraget som ledamot i nämn-
den och därigenom också fadder för förskolorna Gungan och Villa villekul-
la måste vi välja ny fadder.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-06-07, § 45 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att välja Erold Westman (KL) till fadder för förskolorna Gungan och Villa 
villekulla. 
---- 
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FKUN § 58  FKUN/2011:2 – 600 
 
Ny ersättare till arbetsutskottet 
 
Eftersom Iza Westman (KL) har avsagt sig uppdraget som ledamot i nämn-
den och därigenom också som ersättare till arbetsutskottet måste vi välja ny 
ersättare.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-06-07, § 46 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att välja Erold Westman (KL) till ersättare i arbetsutskottet. 
---- 
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FKUN § 59  FKUN/2011:15 – 609 
 
Kränkande behandling 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordf påtalar vikten av att det arbe-
tas aktivt ute på enheterna för att förhindra mobbing och trakasserier 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 
 
att ärendet tas upp som en stående punkt på nämndssammanträdena 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-09, § 113 
 

att uppföljning av anmälningar ska redovisas till nämnden. 
 
Vid dagens sammanträde meddelar förvaltningschefen att en extra resurs 
kommer att se över enheternas likabehandlingsplaner. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att inbjuda den extra resursen till arbetsutskottet den 29 augusti 2012, 
 
att enheterna fortsätter med sina besök på nämnden för att berätta hur de 
arbetar med likabehandlingsplanerna. 
---- 
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FKUN § 60  FKUN/2010:62 – 869 
 
Revidering av västerbottens läns kulturplan 2012 
 
Västerbottens läns kulturplan 2012 kommer att revideras under året. Nämn-
den har fått den för yttrande, senast den 17 september 2012. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att senast den 15 augusti ska ledamöterna ha inkommit med sina reflektio-
ner på kulturplanen, 
 
att delegera till arbetsutskottet sammanställa yttrandet och redogöra för 
nämnden den 20 september 2012. 
----  
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FKUN § 61  FKUN/2012:45 – 600 
 
Delegationsbeslut 2012 
 
Förvaltningschefen 

 
2012-05-30 – Ansökan om byte av skola 
 
2012-06-04 – Mottagande i särskola 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delega-
tionsbesluten. 
---- 
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FKUN § 62 
   
Meddelanden 
 
FKUN/2010.9 
Protokollsutdrag Kf/2012-04-24, § 47 – Verksamhetsberättelser 2011. 
 
FKUN/2010.34 
Protokollsutdrag Kf/2012-04-24, § 49 – Kultur- och biblioteksplan för Sto-
rumans kommun2012—2015 
 
FKUN/2012.59 
Protokollsutdrag KF/2012-04-24, § 58 – Fyllnadsval - Fritids-, kultur- och 
utbildningsnämnden 2011—2014  
 
FKUN/2012.47 
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) 
 
FKUN/2012.56 
Skolverket – Försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan med 
start hösten 2013. 
 
FKUN/2012.60 
SKL - Cirkulär 12:21 – Huvudövernskommelse om lön och allmänna an-
ställningsvillkor m m HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 
 
FKUN/2012.61 
SKL – Cirkulär 12:22 – Överenskommelse om ändringar i Allmänna be-
stämmelser samt bilagor. 
 
FKUN/2012.62 
SKL – Cirkulär 12:26 – överenskommelse om lön och allmänna anställ-
ningsvillkor m m BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och 
Allmän kommunal verksamhet. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens au´s protokoll 2012-06-07.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av medde-
landen. 
---- 
   
  
 


