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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden   2012-09-19 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, Storuman 2012-09-19 kl  10 00—14 00 
 
Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 
 Ulf Vidman (M) 
 Lilian Mörtsell (C) 
 Eva-Marie Stabbfors (KD) 
 Erold Westman (KL) 
 Peter Åberg (S) 
 Gull-Britt Larsson (S) 
 Gunnar Andersson (S) 
 Jens Forsberg (S)   
  
    
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Gerd Lindgren  ekonomisekreterare   
 Åsa Svahn  nämndssekreterare 
 Maria Reinholdsson barnomsorgsass 
    
  
  
Utses att justera Peter Åberg   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2012-09-25 Paragrafer §§ 63—73 
 
 
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 2012-09-19  
   
Datum för anslags uppsättande 2012-09-26 Datum för anslags nedtagande 2012-10-17 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 
   
Underskrift   
 Åsa Svahn 
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FKUN § 63 
   
Information  
 
Peter Fellbrink, ny rektor på Luspengymnasiet presenterar sig och redogör 
för det aktuella läget på enheten. 
  
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens vice ordförande Peter Åberg (S), 
redogör från seminariet ”Aktuell skolpolitik” 30—31 augusti i Piteå.  
Följande ämnen behandlades: Elevhälsa ur skolinspektionens perspektiv. 
Skolverket insatser för en förstärkt elevhälsa. Våldsutsatta barn signalerar. 
Elevhälsa börjar i klassrummet. Kommunalt huvudmannaskap i praktiken. 
 
Förvaltningschefen informerar om en av Länsbibliotekets böcker.   
 
Gunnar Andersson (S), framför protest mot att inbjudan till läger för barn 
delas ut på skolan. Förvaltningschefen undersöker omständigheterna kring 
detta.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande framför näringslivets 
önskemål om att få besöka nämnden. Ledmöterna kom överens om att in-
bjuda någon representant från näringlivet till nämnden den 18 oktober 2012.  
----   
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FKUN § 64 
   
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 21 juni 2012. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 65  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 
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 redogör rektor för Stensele skola och fritidshem, 
Karin Bäckström,  hur de på skolan arbetar med kränkande behandling ut-
ifrån deras Likabehandlingsplan.   
 
Förvaltningschefen redogör också Skolinspektionen beslut angående anmä-
lan om skolsituation för grundskoleelev.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningarna, 
 
att till nämnden den 18 oktober 2012 inbjuda representant för Röbroskolan. 
---- 
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FKUN § 66  FKUN/2011:46 – 600 
 
Delårsbokslut jan--aug 2012 
 
En ekonomisk uppföljning för Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska 
upprättas för perioden januari—augusti 2012. 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 ekonomisekreteraren det ekonomiska  
utfallet med riktpunkt 66,6 %, vi ligger på riktpunkt 68 %. Prognosen är att 
vi inte kommer att hålla budgetramen för 2012. Detta beror bl a på att 
nämnden påförts ej budgeterade kostnader, ökat behov av stödinsatser för 
elever, tillströmning av vuxna flyktingar, elever som går gymnasiesärskola i 
annan kommun. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och överlämna delårsbokslutet till kommunsty-
relsen. 
---- 
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FKUN § 67  FKUN/2012:69 – 620 
 
Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Staten har ett krav att alla skolor ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 
för att kunna följa och utvärdera elevernas kunskapsutveckling.  
 
Stor vikt läggs också på ett fungerande system för att kunna utforma åtgär-
der i syfte att förbättra elevers kunskapsresultat.  
 
Skolinspektionen är den myndighet som sköter tillsynen. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag till plan för 
systematiskt kvalitetsarbetet för läsåret 2012/2013.  
 
Enheterna har skickat in kvalitetsredovisningar för läsåret 2011/2012 till 
nämnden. Ledamöterna tycker att utvärderingskriterierna skall vara samma 
på alla enheter. Förvaltningschefen tar med sig detta inför nästa läsårs redo-
visningar. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa planen för systematisk kvalitetsarbete. 
 
att godkänna kvalitetsredovisningarna. 
---- 
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FKUN § 68  FKUN/2012:70 – 625 
 
Elevhälsoplan 
 
Reviderade riktlinjer för elevhälsoarbetet i förskola och skolan har upprät-
tas.   
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-08-29, § 54 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att efter vissa redaktionella ändringar fastställa riktlinjerna i elevhälsopla-
nen. 
----  
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FKUN § 69  FKUN/2011:120 – 622 
 
Matpolicy  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2011-12-09 § 125 beslutade att en 
matpolicy tas fram för Storuman kommuns skolor. 
 
Vid nämnden 2012-06-21 diskuterades det utskickade förslaget till matpoli-
cy . 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-06-21, § 54   
 
Vid dagens sammanträde informerade och svarade Christina Gideonsson, 
köksansvarig husmor vid röbroköket, på verksamhetsfrågor. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa matpolicyn för elever och barn i skola/barnomsorg i Storu-
mans kommun. 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag undersöka hur det fungerar med regel-
bundna mattider på enheterna. 
----   
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FKUN § 70  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. 
 
Kommunfullmäktige 2012-06-19 överlämnade motionen till kommunstyrel-
sen för beredning, därefter har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fått 
ärendet för yttrande. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-08-29, § 55 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som yttrande meddela kommunstyrelsen tillstyrka motionen. 
---- 
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FKUN § 71  FKUN/2011:14 – 600 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2012 
 
Arbetsutskottet 
 
2012-08-29, § 52 Remiss – reviderad handikappolitisk plan 
 
2012-08-29, § 53 Revidering av Västerbottens läns kulturplan 2012  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delega-
tionsbesluten. 
---- 
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FKUN § 72 
   
Meddelande 
 
FKUN/2012.49 
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) 
 
FKUN/2012.59 
Samverkansavtal för nationellt godkända idrottsutbildning (NIU) 
 
FKUN/2011.46 
Protokollsutdrag Ks/2012-06-05, 54 – Tertialuppföljning januari—april 
2012 Storumans kommun. 
 
FKUN/2012.33 
Protokollsutdrag Ks/2012-06-05, § 62 – Granskning av årsredovisning 2011 
 
FKUN/2012.5 
Skolverket – omfördelning av statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial vux-
enutbildning 2012. 
 
FKUN/2012.57 
CompuGroup Medical Sweden AB – Ordererkännande PMO Intern arkive-
ring 
 
FKUN/2012.58 
Specialpedagogiska skolmyndigheten – anvisning om att ansökan om medel 
för särskilda insatser på skolområdet för 2013. 
 
FKUN/2010.55 
Skolinspektionen – Beslut angående kränkande behandling vid skola i Sto-
rumans kommun. 
 
FKUN/2007.37 
Protokollsutdrag Kf/2012-06-19, § 72 – Utvärdering införande av vård-
nadsbidrag. 
 
FKUN/2012.66 
Samverkansavtal om Regionalt utvecklingscentrum, RUC. 
 
FKUN/2011.133 
Skolinspektionen – Uppföljning efter tillsyn gällande särskolan i Storumans 
kommun. 
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FKUN § 72 
 
FKUN/2008.80 
Hyreskontrakt på Laxvik 1:55, Granvägen 5, 920 64 Tärnaby (elevboende 
med allmänna utrymmen). 
 
FKUN/2012.37 
Skolinspektionen – Beslut, anmälan angående skolsituationen för en grund-
skoleelev vid Skytteanska skolan i Storumans kommun. 
 
FKUN/2012.71 
Avtal mellan Institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå 
universitet och Storumans kommun avseende projektet Studie- och yrkes-
vägledning i framtiden.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens au´s protokoll 2012-08-29. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av medde-
landen. 
---- 
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FKUN § 73  FKUN/2012:72 – 860 
 
Kulturakademins replokaler  
 
Kulturakademin har problem med replokal för sin musikundervisning och 
önskar en permanent lösning .  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag undersöka hur detta kan lösas på bästa 
möjliga sätt. 
---- 

 


