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FKUN § 58 
   
Information 
 
Kerstin Hamré och Elenor Bodel informerar om” Kultur och hälsa i Väster-
botten”, ett projekt som drivs inom Region Västerbottens regi.  
----  
  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (29)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2013-08-26 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 
FKUN § 59   
 
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 30 maj 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 60  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:  
Slussfors förskola/skola( fadder Ella-Pia Lönnback) 
Förskolan Granen (fadder Gunnar Andersson) 
 

Fritid-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen i fadderrapporterna. 
 
att de faddrar som ej inkommit med rapport snarast lämna in dessa 
---- 
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FKUN § 61  FKUN/2013:13 - 600 
 
Budgetuppföljning jan--juli 2013 
 
Förvaltningsekonomen redovisar budgetuppföljning för juli med riktpunkt 
58%. Nämnden ligger på 57,4%. 
 
Lokalkostnaderna redovisas separat. 
 
Kommentar till uppföljningen: 
Det har varit vissa problem med de nya rutinerna kring bokföringen av in-
tjänad semester-, ferie- och uppehållslön, varför det kan råda en viss osä-
kerhet kring riktigheten av budgetuppföljningen. 
  
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-16, §  
 
att ge förvaltningsekonomen i uppdrag att undersöka orsaken till avvikelsen 
för de verksamheter som avviker mycket från riktpunkten, 
 
att i övrigt godkänna redovisningen och överlämna den till nämnden. 
 

Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonomen sitt uppdrag. 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att godkänna redovisningen 
---- 
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FKUN § 62  FKUN/2011:48 - 609 
 
Uppföljning "Nice Storuman" projektet 
 
Förvaltningschefen meddelar att Catarina Samuelsson blir den nya projekt-
ledaren för ”Nice Storuman”.  
 
Förvaltningsekonomen redovisar en budgetuppföljning för projektet. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-16, § 46 
 
att ge ekonomisekreteraren i uppdrag se över kontering av projektledarens 
lönekostnad, 
 
att i övrigt godkänna redovisningen och överlämna den till nämnden.  
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsekonomen sitt uppdrag 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
---- 
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FKUN § 63  FKUN/2012:41 - 805 
 
Riktlinjer kultur- och fritidsstipendiat 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2013-05-30 beslutade  
 
att arbetsutskottet tar fram nya riktlinjer inför nästa år. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-16, § 48 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att antar följande riktlinjer: 
 
• Stipendier delas ut till personer/föreningar som berikat kommunen med 
sina insatser inom kultur- och fritidsområdet. 

 
• Ett fritids- och ett kulturstipendium delas ut, vilket blir totalt två stipen-
dier i hela kommunen detta under  förutsättning att förslag på lämplig 
kandidat finns.  

 
• Stipendiat skall vara skriven i Storumans kommun. 
 
• Stipendiat skall inte ha fått Storumans kultur- och fritidsstipendium tidi-
gare. 

---- 
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FKUN § 64  FKUN/2013:79 - 869 
 
Motion - mångkulturdag 
 
Karin Malmfjord (S) har lämnat in en motion om mångkulturdag till kom-
munfullmäktige. 
 
Malmfjord skriver följande i motionen: 
 
Den 6 juni firas svenska nationaldagen i Sverige. Denna dag hälsas alla nya 
svenska medborgare välkomna. En av anledningarna till att regeringen in-
stiftade nationaldagen var att många invandrare undrade varför man inte fi-
rade nationaldagen i Sverige.  
 
En mångkulturdag i anslutning till nationaldagsfirande skapar förutsättning-
ar till en attraktiv kommun. Mångkultur kan innehålla matkultur, dansupp-
visning, klädparad och föreläsningar.  
 
Malmfjord föreslår 
 
att mångkulturdag införs i anslutning till nationaldagsfirande i Storumans 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige 2013-06-18, § 64 överlämnade motionen till kom-
munstyrelsen för beredning, därefter har fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden fått ärendet för yttrande. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-16, § 49 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag göra ett förslag till yttrande som presen-
teras vid nämnden den 26 augusti 2013. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen ett förslag till ytt-
rande: 
 
Årets nationaldag har temat integration och i talen betonades hur viktiga 
våra nyanlända medborgare är för hela kommunen. Det finns redan en ar-
betsgrupp som arbetar med planering, genomförande och utvärdering av 
nationaldagsfirandet. Arbetsgruppen har som målsättning att lyfta fram kul-
tur-, mångfalds- och hälsoperspektiv. Kommunens nyanlända är inklude-
rade vid planeringen. 
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FKUN § 64 
 
Då det pågår ett utvecklingsarbete bör det vara gynnsamt för gruppens ar-
bete, att de ges förtroende att fortsätta enligt plan. Alla intresserade är na-
turligtvis välkomna att hjälpa till med arbetet. 
 
Förslag till yttrande: 
Eftersom ett embryo till mångkulturdag redan existerar föreslår Fritids-, 
kultur- och utbildningsnämnden att gruppen får fortsätta sitt arbete enligt 
plan. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna förvaltningschefens förslag till yttrande. 
 
att i yttrandet till kommunstyrelsen föreslå följande: 
 
Eftersom ett embryo till mångkulturdag redan existerar får arbetsgruppen 
fortsätta sitt arbete enligt plan. 
---- 
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FKUN § 65  FKUN/2008:7 - 619 
 
Filialbibliotek och fritidsverksamhet i Tärnaby 
 
Uppföljning av nämndsordförandens skrivelse till kommunstyrelsen angå-
ende filialbibliotek och fritidsverksamhetens lokaler i Tärnaby. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ordförande på delegation skickar skrivelsen till kommunstyrelsen, 
 
att ge arbetsutskottet i uppdrag att arbeta vidare med lokalutredning i  
Tärnaby . 
---- 
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FKUN § 66  FKUN/2013:89 - 810 
 
Utveckling av ungdomsverksamheten 
 
Förvaltningschefen redovisar förslag på ambulerande fritidsverksamhet i 
byarna. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag undersöka vidare möjligheten för detta.  
---- 
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 FKUN § 67  FKUN/2013:65 - 624 
 
Medborgarförslag - förebyggande åtgärder mot spridning av småinfek-
tioner vid kommunens förskolor________________________________ 
 
Manne Sundin, Gunnarn har 2013-04-05 lämnat in ett medborgarförslag om 
åtgärder för att förebygga spridning av småinfektioner vid kommunens för-
skolor.  
 
Sundin skriver i förslaget följande: 
 
Under första kvartalet 2013 har småinfektionerna avlöst varandra på lö-
pande band. Detta har varit trist för drabbade barn men även krävande för 
småbarnsföräldrar och i förlängningen drabbat Sundins egna företag inom 
hälsa/sjukvård med nedsatt omsättning. Sundin är genom sin verksamhet 
nyligen uppdaterad i ämnet vårdhygien och har mot bakgrund av detta in-
fört handsprit i hemmet och anser att det lett till betydlig mindre smittsprid-
ning mellan syskon och till föräldrar. En ökad användning av handsprit på 
strategiska platser skulle vara till gagn för kommunen och dess invånare. 
 
En studie, Alcohol-based hand disinfection reduced children´s absence 

from Swedish daycare centres, har gjorts som sett till insjuknandefrekven-
sen hos förskolebarn med handsprit i tillägg till normal handhygien. Studien 
kom fram till slutsatsen att handsprit i tillägg till normal handhygien mins-
kade sjukfrånvaron hos förskolebarnen med 12%, att det var enkelt att ge-
nomföra och i slutändan innebar en besparing för samhället tjugo gånger 
kostnaden.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår Sundin 
 
att det införs handdesinfektion med handsprit för barn och personal vid 
kommunens förskolor 
 
att en hygiensköterska informerar/utbildar småbarnsföräldrar om smittvägar 
och hur man begränsar småinfektioners spridning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 48 att överlämnade medbor-
garförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning 
och beslut. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-16, § 51 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-08-20   
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FKUN § 67 
 
I tjänsteutlåtande kan man läsa följande: 
 
Magsjuka med kräkningar, lös avföring och sjukdomskänsla är vanligt hos 
barn i förskoleålder. Virus, bakterier, bakteriegifter och parasiter kan ge 
upphov till sådana symptom. Enligt Socialstyrelsens skrift angående smitta 
i förskolan ska barn med magsjuka inte delta i förskoleverksamheten när de 
har akuta mag-tarmsymtom. Barnet kan återgå till barnomsorgen när de ätit 
normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under 2 dygn. 
 
Smittskyddsinstitutet skriver om att det finns vissa studier som talar för att 
förskolor som låtit barnen använda handsprit fått en minskad infektionsrisk. 
Det anses dock att en nationell riktlinje avseende en så omfattande kontro-
versiell åtgärd kräver noggrann värdering av all dokumentation och ställ-
ningstagande om att åtgärden med säkerhet är effektiv och helt riskfri. Nå-
gon genomlysning är ännu inte presenterad. 
 
Kommunens förskolor samverkar med barnavårdscentralen vars personal 
med jämna mellanrum bjuds in till föräldramöten för att informera om bl.a. 
vikten av en god handhygien samt vikten av att barn som varit sjuka är 
hemma tills de är helt friska. Det är också viktigt att syskon är hemma då de 
kan vara smittade även om de ännu inte fått symtom. 
 
Kommunens förskolor fortsätter aktivt att arbeta för att sprida kunskap till 
vårdnadshavarna om vikten av god hygien. Förskolorna arbetar enligt 
nedanstående riktlinjer, när det gäller att lära barnen god hygien. 
 
Råd för god hygien 
Överföringen av smitta sker framför allt via händer och föremål som blivit 
infekterade och för att förhindra smittspridning på förskola är det bra att 
tänka på följande: 

God handhygien 

• Låt barnen tvätta händerna med flytande tvål före måltid, efter toalettbe-
sök och efter utevistelse. Torka händerna på pappershanddukar. Tänk på 
att hjälpa små barn med handtvätten. 

• Vid blöjbyte ska personalen använda handskar och efter bytet ska hän-
derna tvättas och handsprit användas. 

• När barnet är snuvigt, använd pappersnäsdukar som slängs efter använd-
ning en gång. 

• Lär barnen hosta i armvecket. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna förvaltningschefens svar på medborgarförslaget,  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
---- 
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FKUN § 68  FKUN/2013:53 - 714 
 
Ljudnivån i förskolan 
 
Vid fritids-, kultur – och utbildningsnämnden 2012-12-13 tog Erold  
Westman (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. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att uppdra till förvaltningschefen kartlägga behovet av bullermätning  på 
enheterna och utifrån detta göra en åtgärdsplan. 
---- 
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 FKUN § 69  FKUN/2013:27 - 609 
 
Motion - skola för hållbar utveckling 
 
Peter Åberg (S) har 2013-01-22 lämnat in en motion om skola för hållbar 
utveckling till kommunfullmäktige. 
 
Åberg skriver följande i motionen: 
 
Utvinning och utnyttjande av jordens naturtillgångar och resurser har histo-
riskt skett utan större hänsyn till påverkan av ekosystem och konsekvenser 
för kommande generationer. Detsamma gäller för samhällsbyggande och 
samhällsplaneringar.  
 
Under de senaste årtiondena har det emellertid växt fram en insikt både nat-
ionellt och globalt om att naturtillgångar och naturresurser måste utnyttjas 
på ett långsiktigt hållbart sätt och att samhällsbyggande och samhällsplane-
ring måste ske i ett långsiktigt hållbart perspektiv.  
 
Ett långsiktigt hållbart samhälle förutsätter att man arbetar med förhåll-
ningssätt och hållbarhetstänk i både stort och smått så att det blir en naturlig 
del i vardagen för den enskilda men även en självklar del i allt samhälls-
byggande. 
 
Skolor kan sedan 2004 hos Skolverket ansöka om utmärkelsen Skola för 
hållbar utvecklingen. Utmärkelsen riktar sig till alla skolformer inom det of-
fentliga skolväsendet samt fristående skolor och riksinternatskolor. Den 
skola som tilldelas utmärkelsen får ett diplom och rätt att använda utmär-
kelsens logotyp. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas om skolan in-
nan periodens slut skickar in en ny ansökan om hur verksamheten har arbe-
tet med hållbar utveckling. I Skolverkets föreskrifter anges de villkor som 
ansökan ska omfatta. Villkoren är uppdelade i två huvudgrupper; pedago-
gisk ledning och pedagogiskt arbete.  
 
Det finns idag många skolor i en stor del av landets kommuner som redan 
ansökt och fått utmärkelsen för sitt arbete med hållbar utveckling. 
 
Då kommunfullmäktige tillsatt en fullmäktigeberedning för hållbar utveckl-
ing är det ett naturligt led i arbetet med hållbar utveckling att skolorna i 
kommunen börjar arbeta med att uppfylla skolverkets kriterier för att senare 
kunna ansöka om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. 
 
Åberg anser att det är ett ypperligt sätt att börja redan i förskolan och skolan 
med att leda in Storuman på vägen mot en kommun där hållbarhetstänk ge-
nomsyrar utvecklingen på alla områden.  
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FKUN § 69 
 
Åberg föreslår: 
att kommunfullmäktige beslutar att alla förskolor, grundskolor samt gym-
nasieskolan i kommunen ska arbeta utifrån skolverkets kriterier för Skola 
för hållbar utveckling för att senare kunna ansöka om utmärkelsen hos 
Skolverket.  
Kommunfullmäktige 2013-02-26, § 13 överlämnade motionen till kom-
munstyrelsen för beredning, därefter har fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden fått ärendet för yttrande. 
 
Beredande organs förslag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-05-24 
Fritids-, kultur och utbildningsnämndens protokoll 2013-05-30, § 54 
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-16, § 53 
 
att nämndens yttrande till kommunstyrelsen blir att motionen avslås.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ajournera ärende till nämnden den 16 december 2013. 
 
att uppdra till förvaltningschefen kartlägga hur enheterna jobbar med håll-
bar utveckling. 
---- 
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FKUN § 70  FKUN/2013:83 - 610 
 
Redovisning av garanterad undervisningstid 
 
Av skolförordningen framgår att den totala garanterade undervisningstiden 
för 
varje elev i grundskolan ska ha varit minst 6 665 timmar när de gått ut års-
kurs 9. 
 
För gymnasiet gäller följande för elever på det estetiskaprogrammet, natur-
vetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet har rätt till 
minst 2 180 undervisningstimmar och elever på övriga nationella program 
rätt till 2 430 timmar. 
 
Att verksamheterna lever upp till detta ska ske årligen i en rapport som re-
dovisas för nämnden. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas rapport från Röbroskolan, Skytteanska 
skolan och Luspengymnasiet. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera att de tagit del av redovisningarna. 
---- 
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FKUN § 71  FKUN/2013:80 - 822 
Medborgarförslag – översyn och utökning av simundervisning vid 

kommunens skolor_________________________________________ 
 
Erika Örnfjäll, Tärnaby har 2013-05-07 lämnat in ett medborgarförslag om 
simundervisning vid kommunens skolor. 
 
Öberg skriver följande i förslaget: 
 
Inom kommunen bedriver grundskolorna simundervisning i varierande om-
fattning vid de olika skolorna. 
 
Utifrån om eleven inte klarar vissa prov erbjuds vid Skytteanska skolan ex-
tra undervisning av badmästare. Denna undervisning genomförs under 
andra ämnens lektionstid.  
 
Målen enligt läroplanen, att eleven ska kunna simma 200 meter m.m. har 
kommit till för att skapa regelbunden övning och säkerställa att eleverna får 
tillgång till fortlöpande simundervisning. Att genomföra simundervisning 
endast en gång per år under ordinarie idrottslektion vid Skyttenska skolan 
kan inte anses utgöra vare sig regelbunden övning eller fortlöpande simun-
dervisning.  
 
Örnfjäll föreslår  
 
att kommunen bör undersöka och redovisa vad skillnaderna i simundervis-
ningen vid de olika grundskolorna kan bero på och om det är godtagbart att 
så förekommer 
 
att kommunen bör undersöka och klargöra hur många tillfällen med simun-
dervisning som är lämpligt per läsår, under ordinarie idrottslek-tioner, för 
att elever ska få goda simkunskaper och nå läroplanens mål 
 
att de grundskolor som inte genomför vad som anses lämpligt antal bör ut-
öka dessa 
 

att kommunen bör utreda om det är lämpligt att bedriva simundervisning på 
ett sådant sätt att eleven riskerar att inte nå mål i övriga ämnen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 65 att överlämna medborgar-
förslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning och 
beslut 
 
Beredande organs förslag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-08-20  
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FKUN § 71 
Simundervisning är en del i idrottsämnet och det är upp till den undervi-
sande läraren att planera idrottslektionerna på ett sådant sätt att alla elever 
ges förutsättningar att nå målen. Varje undervisande lärare har ansvar för att 
bedriva undervisning utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Detta medför att simundervisningen kan variera mellan skolor och också 
mellan elever. En del elever lär sig snabbt simma, några kan redan simma 
och några behöver mycket träning för att nå målen. 

Både när det gäller idrott och andra ämnen kan en del elever behöva mer tid 
för vissa moment. Om det befaras att en elev inte kommer att nå uppställda 
mål ska rektor se till att det utreds och att ett åtgärdsprogram upprättas, vil-
ket utformas efter elevens individuella förutsättningar. Åtgärdsprogram bes-
lutas av rektor och kan överklagas av elevens vårdnadshavare. 

För övrigt kan simundervisning vid kommunens skolor också variera i om-
fattning, till stor del beroende på skolans avstånd till simhallen. Elever vid 
skolor inom Storumans tätort är oftast fler gånger i simhallen då de har 
simhallen i princip på skolgården. För andra elever som behöver resa är det 
svårare att inrymma då restiden kan bli så lång att den tar tid från andra 
lektioner vilket inte är tillåtet. Skolan kan alltså inte utöka idrottsämnet på 
bekostnad av andra ämnen vilket medför att det kan vara svårt att inrymma 
extra stöd i simning inom skoldagen om det gäller elev som åker buss till 
och från skolan.  

Den simundervisning som minst erbjuds alla elever inom Storumans kom-
mun är enligt följande. I förskoleklass samt årskurs 1 och 2 undervisas i 
simning 7 gånger per läsår. De barn som inte har lärt sig simma efter det får 
även simundervisning i kommande årskurser samtidigt som de yngre ele-
verna undervisas. 

För de elever som behöver mer tid för simträning kan skolan erbjuda som-
marskola med intensivträning, vilket brukar ge goda resultat. Då antalet 
elever det rör sig om är få är det oftast individuella lösningar utifrån elevens 
situation som blir aktuella. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att godkänna förvaltningschefens svar på medborgarförslaget,  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

---- 
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FKUN § 72  FKUN/2013:81 – 614 
 
Revidering av reglementet och delegationsordning p g a verksamhets-

övergång___________________________________________________ 
 
Från och med den 1 januari 2013 överfördes avsatta medel för att bedriva 
högskoleutbildningar med därtill tillhörande stödfunktioner i form av lär-
centrum från kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.  
 
Beslut saknas om att föra över verksamheten från kommunstyrelsen till fri-
tids-, kultur- och utbildningsnämnden. Det saknas även beslut att revidera 
reglementen samt arbets- och delegationsordningar för fritids-, kultur- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen med anledning verksamhetsö-
vergången. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 76  
 
att överföra verksamheten högskoleutbildningar med stödfunktionen lär-
centrum från kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
att kommunstyrelsens respektive fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 
reglementen samt arbets- och delegationsordningar ska revideras i tillämp-
liga delar med anledning av verksamhetsövergången. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen förslag till förändring 
av reglementet för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden enligt följande: 
tillägg första sidan under rubriken ”Inom nämndens ansvarsområde ingår 
också att” 
• Utveckla och stimulera till en ökad utbildningsnivå i kommunen samt att 

i samverkan med andra bidra till bra studiemöjligheter för medborgar-

na. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föreslå kommunstyrelsen ändra i reglementet enligt förvaltningschefens 
förslag. 
---- 
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FKUN § 73  FKUN/2013:90 – 609 
 
Utökad tjänstetilldelning vid fritidshemmet i  Stensele   
 
Barnantalet på fritidshemmet i Stensele har glädjande nog ökat till höstter-
minen och i dag är 17 barn inskrivna på 5-6 årsgruppen och 26 barn på 
skolbarnsfritids. Antalet anställda är i dag 3,0 personer. En del av barnen 
har fått tidigare morgnar och senare kvällar vilket gör att det har blivit svå-
rare att få personalens schematider att räcka till trots gott samarbete med 
förskolan. Man har också svårt att kunna ta ut raster. Det finns ett klart be-
hov av utökad personaltäthet för eftermiddagar med 0,5 tjänst. Tjänsten kan 
under höstterminen 2013 finansieras med 35% ur grundskolans budget men 
resterande 15% måste tillskjutas utifrån. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att delegera till  förvaltningschefen tillsammans med ordförande och vice 
ordförande ta beslut i ärendet. 
---- 
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FKUN § 74  FKUN/2013:91 – 609 
 
Resurs till förskolan Björken i Hemavan  
Förskolan Björken i Hemavan är i behov av ytterligare resurs from septem-
bermånad. I dag är de 4 personal i barngruppen. 
 
Storumans kommun erbjuder barnomsorg måndag-fredag mellan 06.00-
19.00. Allt fler föräldrar har behov av barnomsorg under hela den möjliga 
tiden. Ett större behov redan från 06.00 och ända fram till 19.00 gör att den 
nuvarande personalbemanningen inte räcker till. 
 
Förskolan har 23 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år. För att kunna bedriva en 
verksamhet bl.a. enligt LPf (läroplan för förskolan) och dessutom garantera 
barnens säkerhet behöver förskolan öka bemanningen 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att delegera till  förvaltningschefen tillsammans med ordförande och vice 
ordförande ta beslut i ärendet. 
---- 
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FKUN § 75  FKUN/2013:92 – 600 
 
Utbyggnad entré D-huset Skytteanska skolan 
 
Ordförande tar upp frågan angående utbyggnad av entrén vid D-huset vid 
Skytteanska skolan i Tärnaby. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att äska om investeringsmedel för detta inför 2014. 
---- 
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FKUN § 76  FKUN/2010:51 – 612 
 
Vallabod "Laxvik 1:5" Tärnaby 
 
Strömma fjäll AB har sagt upp hyresavtalet för alpina utbildningarnas val-
labod. En ny lösning brådskar och måste vara klar till höstens skolstart.  
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-05-30, § 53 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka alternativa lösningar. 
 
att nämndsordförande därefter fattar beslut efter att ha lyssnat på nämndens 
åsikt. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen för olika alternativ på 
lösning av lokalfrågan. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att nämndsordföranden efter förhandling med fastighetsbolaget fattar beslut 
i frågan. 
---- 
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FKUN § 77  FKUN/2012:81 – 608 
 
Läsårstider 2013/2014 Tärna alpina gymnasium 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta följande läsårtider för elever vid Luspengymnasiets alpina gymna-
sium: 
 
Höstterminen 2013  2013-08-20—2013-12-20 
Höstlov TAG 1-2  2013-09-23—2013-10-02  
Höstlov TAG 3-4  2013-10-11—2013-10-18 
 
Vårterminen 2014  2014-01-08—2014-06-12 
Sportlov   2014-03-03—2014-03-07  
Påsklov   2014-04-14—2014-04-17  
Lov   2014-05-02 och 2014-05-30 
---- 
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FKUN § 78  FKUN/2013:7 – 600 
 
Kurser och konferenser 
 
Arbetsutskottet 2013-08-16 beslutade att på grund av de nya ersättningsreg-
lerna vara restriktiva till vilka kurser/konferenser ledamöterna ska delta i. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera beslutet. 
---- 
  
  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 27 (29)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2013-08-26 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 
FKUN § 79  FKUN/2013:60 – 600 
 
Delegationsbeslut 2013 
 
2013-07-05 – Finansiering av projektet ”Storumans fotoarkiv” 
 
2013-08-12 – Fördelningsprinciper Yrkesvux, rekommendation till kom-
munerna i Västerbottens län. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delega-
tionsbesluten. 
----  
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FKUN § 80 
Meddelanden 
 
FKUN/2011.143 
Skolverket – Beslutsmeddelande,  statsbidrag för åtgärder som syftar till att 
stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. 
 
FKUN/2013.71 
Individuellt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning 
 
FKUN/2013.70 
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning 
 
FKUN/2013.46 
Skolverket – Beslutsmeddelande, skolverkets beslut om statsbidrag för kar-
riärtjänster bidragsåret 2013 
 
FKUN/2013.85 
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 13:27, Arbetsdomstolens dom 
2013 nr 42 om övergång till tillsvidareanställning för vikarierande förskol-
lärare 
 
FKUN/2013.74 
Skolverket – Bidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever 
 
FKUN/2013.73 
Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning 
 
FKUN/2013.76 
Umeå universitet lärarhögskolan – Avtal för verksamhetsförlagd utbildning 
 
FKUN/2012.103 
Skolinspektionen – Beslut, anmälan om hantering av ett klagomål mot 
Luspengymnasiet i Storumans kommun 
 
FKUN/2011.59 
Skolverket – förfrågan om omfördelning av tilldelat ekonomiskt bidrag 
 
FKUN/2012.115 
Skolverket – Beslut, extra tilldelning av statsbidrag för lärlingsutbildning 
för vuxna 
 
FKUN/2013.18 
Skolverket – Beslut, statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbild-
ning 
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FKUN § 80 
 
FKUN/2013.17 
Skolverket – Beslut, extra tilldelning 2013 av statsbidrag för utbildning till 
yrkesförare persontransporter inom gymnasial vuxenutbildning 
 
FKUN/2013.77 
Protokollsutdrag Ks 2013-06-04, § 70 – Stipendier och reseersättningar till 
examensarbeten 2013 
 
FKUN/2013.14 
Protokollsutdrag Kf 2013-06-18, § 70 - Verksamhetsplaner 2014 
 
FKUN/2013.50 
Skolverket – Beslutsmeddelande, statsbidrag för att vidareutveckla kvali-
teten i det arbetsplatsförlagda lärandet under 2013 
 
FKUN/2007.37 
Protokollsutdrag Kf 2013-06-18, § 74 – Vårdnadsbidrag  
 
FKUN/2013.82 
Fastighets AB Umluspen – uppsägning avseende lokal i fastigheten Orren 
21 
 
FKUN/2012.113 
Administrativa rutiner för Plug in Västerbotten under 2013 
 
FKUN/2013.84 
Skolverket – Erbjudande om kompetensutvecklingsinsatser för språk-, läs- 
och skrivutvecklare ”Språket i alla ämnen för alla elever” 
 
FKUN/2013.87 
Kvalitetsredovisningar  2012/2013.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av med-
delanden.  
---- 
 
  
 


