
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22)  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2020-02-17  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman, kl. 13.00 – 13.25 

 

Beslutande Anders Persson (C) ordförande 

 Malin Svensson (C) 

 Karin Holmner (M) 

 Lotten Wahlström (L) 

 Per-Daniel Liljegren (KD) 

 Fredrik Boström (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Marie Berglund (SD) 

     

 

Övriga Barbro Åkesson förvaltningschef §§ 1-3, 5, 12 

 Jessica Boström förvaltningsekonom § 3  

 Sandra Lundsten nämndsekreterare  

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Marie Berglund   

Justeringens 

plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-02-19 

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 1 - 15  

  Sandra Lundsten 

 Ordförande  

  Anders Persson 

 Justerande  

  Marie Berglund 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom  

anslag på kommunens anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2020-02-17   

   

Datum för anslags uppsättande 2020-02-19 Datum för anslags nedtagande 2020-03-12 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten  
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___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

FKUN § 1   

 

Information 
 

Förvaltningschef Barbro Åkesson informerar om: 

 

• inkomna skrivelser om flytt av årskurs 4-6 Stensele skola. 

• den pågående utredningen kring förslag till ny skolstruktur  

Vilhelmina-Storuman för Dikanäs-Slussfors. 

• överklagande av beslut om avstängd elev. 

 

Nämndsekreterare Sandra Lundsten informerar om nya arvodesbelopp 

från den 1 januari 2020. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen.  

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 2  FKUN/2020:11 - 609 

 

Kränkande behandling 
 

Enligt skollagen (2010:800) 6 kap. 10 § är en lärare, förskollärare eller 

annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksam-

heten skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

 

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 

kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de  

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behand-

ling i framtiden. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2011-01-21, § 19 

att kränkande behandling ska tas upp som en stående punkt på nämnd-

sammanträdena. 

 

Förvaltningschef Barbro Åkesson redovisar inkomna kränknings-

anmälningar för januari 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 2. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 3  FKUN/2020:13 - 600 

 

Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2019 
 

Inför 2019 års bokslut ska nämnden upprätta verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen är en redogörelse för alla som berörs av 

kommunens verksamhet. 

 

Den innehåller ekonomisk redogörelse, viktiga händelser och kom-

mentarer till avvikelser i verksamheten samt måluppfyllelse – bland 

annat har olika nyckeltal tagits fram. 

 

Förvaltningschef Barbro Åkesson och förvaltningsekonom Jessica  

Boström redovisar årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2019. 

 

Årets resultat visar ett underskott på 1 665 tkr. 

 

Kommentar till resultatet 

 

Politisk verksamhet 

Ett överskott på 89 tkr som har sin grund i färre nämndsammanträden 

än planerat. 

 

Fritid och kultur 

Visar ett överskott på 62 tkr till följd av att det förbrukats lite mindre 

summor i alla verksamheter. 

 

Förskola och barnomsorg 

Barnomsorgen gjorde under året ett underskott på 195 tkr. Personal-

bemanning på förskolorna styrs av ett resursfördelningssystem där  

ålder och anmäld tid styr antalet personal. Ökning av antalet barn  

och vistelsetid har lett till att bemanningen på förskolorna behövt  

förstärkas. 

 

Grundskola 

Grundskolan visar ett underskott på 1 567 tkr. Ökade interkommunala 

kostnader för barn folkbokförda i kommunen som går i annan huvud-

mans skola har bidragit när det gäller grundskola och grundsärskolan. 

 

Gymnasieskola 

Totalt ger gymnasieskolan ett överskott på 572 tkr, trots Tärnaby  

alpina gymnasiums underskott på 600 tkr och Luspengymnasiets 

sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket på 400 tkr. Detta kommer sig 

av att personalminskningar skedde redan från höstterminen och att  
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FKUN § 3 – forts. 

 

interkommunala kostnader (IKE) minskat. Sju elever återkom  

från andra gymnasieskolor vilket minskade kostnaden för IKE,  

inackorderingsbidrag och resekostnader. 

 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen och Lärcentrum visar ett överskott på 121 tkr. 

Skidakademin ett underskott på 55 tkr. Svenska för invandrare är en 

del av den kommunala vuxenutbildningen men har under 2019 kunnat 

finansierats av medel från Migrationsverket. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 3. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att överlämna fritids-, kultur- och utbildningsnämndens årsbokslut 

och verksamhetsberättelse för 2019 till kommunstyrelsen. 

----- 
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FKUN § 4  FKUN/2020:5 - 600 

 

Internremiss - departementspromemorian "Bättre studi-

estöd till äldre" 
 

Av punkt 14 i det s.k. januariavtalet, mellan Socialdemokraterna,  

Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, framgår bland annat att 

möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i  

åldrarna ska utökas. Mer generösa villkor ska ges för detta inom  

studiemedelssystemet och det ska senast ingå i budgetpropositionen 

för 2021. 

 

Utbildningsdepartementet, universitets- och högskoleenheten,  

har översänt promemorian ”Bättre studiestöd till äldre” daterad  

2019-12-17 till Storumans kommun för synpunkter på förslagen  

eller materialet i promemorian. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen/kansliet har i sin tur, den 2 januari 

2020, skickat en internremiss till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden och emotser nämndens förslag till yttrande senast den  

5 mars 2020. 

 

I förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande står att läsa  

följande: 

 

Storumans kommun ställer sig positiv till departementspromemorian, 

Bättre studiestöd till äldre, ur perspektivet livslångt lärande och  

kompetensförsörjning.  

Förslaget upplevs nutidsanpassat och bör kunna underlätta för  

medelålders- och äldre personers möjligheter att vidareutbilda sig,  

vilket i sin tur bidrar till en bättre kompetensförsörjning på alla nivåer. 

Karriärväxling är också numera en naturlig företeelse inom arbetslivet 

och är också av största vikt då utbud och efterfrågan av arbetskraft  

behöver stämma överens. För att främja omställning högre upp i  

åldern bör även studiemedelsbelopp och fribelopp höjas för att  

motivera och ge förutsättning för en yrkesverksam person att kunna 

karriärväxla. 

Vi anar att det kan bli fråga om en ökad administrativ arbetsbörda för 

vuxenutbildningen men också när det gäller studievägledning. 

 

Beredande organs förslag 
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FKUN § 4 

 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 4. 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-02-14. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningschef Barbro Åkessons förslag till yttrande. 

 

att överlämna upprättat förslag till kommunstyrelsen. 

----- 
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FKUN § 5  FKUN/2020:4 - 609 

 

Uppföljning av kränkande behandling juli-december 

2019 
 

Skollagen ställer höga krav på huvudmannens arbete mot kränkande 

behandling och det finns ett absolut förbud mot att personal kränker 

elever. Huvudmannen ska arbeta både främjande och förebyggande. 

Om det framkommer att ett barn eller en elev känt sig utsatt för krän-

kande behandling ska det anmälas, utredas och åtgärdas enligt en i 

skollagen fastslagen process.   

Enligt skollagen har huvudmannen följande ansvar: 

Se till att anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 10 § iakttas. 

Utreda uppgifter om kränkande behandling. 

Vidta åtgärder för att förhindra att kränkningar sker i framtiden. 

 

Anmälningsskyldighet 

Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev eller ett 

barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i skolan är 

skyldig att anmäla detta till rektorn/förskolechefen. 

En rektor/förskolechef som får kännedom om att en elev eller ett barn 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla det till huvudmannen. 

Anmälningsskyldigheten omfattar alla situationer där barn och elever 

upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. Det ska med 

andra ord inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är 

innan den anmäls. 

 

Utreda 

När någon företrädare för skolan får veta att en elev känner sig  

kränkt ska skolan utreda uppgifterna. Den som utreder uppgifter om 

kränkande behandling måste skapa sig en självständig uppfattning om 

vad som har hänt. Omfattningen av utredningen och hur den genom-

förs beror på händelsen och hur pass allvarlig den är.  

 

Vidta åtgärder 

De åtgärder som vidtas måste leda till att kränkningarna upphör. För 

att vara säker på att de inte upprepas bör åtgärderna följas upp och  

utvärderas. Om det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga ska andra 

eller kompletterande insatser genomföras till dess att situationen är 

varaktigt löst. 
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FKUNAU § 5 – forts. 

 

Förvaltningschef Barbro Åkesson redovisar en sammanställning över 

inkomna kränkningsanmälningar för perioden juli – december 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 5. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 6  FKUN/2019:12 - 600 

 

Uppföljning internkontroll 2019 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2008-03-12, § 15 

att årligen fastställa internkontrollplan med olika granskningsområden 

t.ex. budgetuppföljning, leverantörsfakturor och handkassor. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-28, § 21 

att anta upprättat förslag till internkontrollplan för 2019. 

 

Granskning ska göras årligen. 

 

I förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande står följande att 

läsa: 

Uppföljning av budget har skett månadsvis med mer ingående ana-

lyser i anslutning till tertialrapporten i april, delårsrapporten i augusti 

samt årsbokslutet i december. Avvikelser har visats för nämnden med 

förklaring. Den investeringsplan som finns har följts. Kontering av 

personalkostnader har kontrollerats med kontinuerliga stickprov och 

felaktigheter har ändrats. En mall för uppföljning av personalkostna-

der har upprättats som kan användas vid kontroll varje månad. 

Handkassor med tillhörande Swish har kontrollerats när redovisning 

skett från verksamheterna som har detta. Redovisning måste ske  

senast var 50:e dag och detta har också kontrollerats utan anmärkning.  

Leverantörsfakturor granskas löpande under året. Fokusområde under 

2019 har varit att granska att upphandlade avtal följs. Något avsteg har 

inte upptäckts. 

Skolpliktsbevakning sker med hjälp av Schoolsoft där  

närvaro/frånvaro registreras. Uppföljning av elevers frånvaro sker på 

individnivå vid varje skola och om så behövs vidtas åtgärder. 

 

Alla enheter rapporterar sitt systematiska kvalitetsarbete samt  

likabehandlingsplaner till nämnden enligt plan.  

 

Delegationsbeslut redovisas vid nämndssammanträdena.  

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 6. 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-02-06. 
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FKUN § 6 – forts. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 7  FKUN/2020:8 - 600 

 

Revidering av taxor och avgifter 2020 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-16,  

§ 106 att anta nya taxor och avgifter för verksamhetsåret 2020. 

 

Förslag till revidering av bowling- och gymtaxa i Tärnaby har  

inlämnats av verksamheterna. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 7. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att revidera taxor och avgifter för 2020 enligt upprättat förslag. 

----- 
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FKUN § 8  FKUN/2020:2 - 600 

 

Investeringar 2020 
 

Alla verksamheter inom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde har haft möjlighet att lämna in investerings-

önskemål inför 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 8. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att uppdra förvaltningschef Barbro Åkesson att fördela investerings-

medlen inom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhets-

område. 

 

att redovisning av fördelade investeringsmedel sker vid nämndens 

sammanträde den 11 maj 2020. 

----- 
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FKUN § 9  FKUN/2020:1 - 600 

 

Internkontrollplan med granskningsområden 2020 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna 

styrningen, uppföljningen och kontrollen inom förvaltningen och att 

fastställa en samlad riskbild. Utifrån den samlade riskbilden ska en  

internkontrollplan antas. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog  

2020-01-27, § 9 att förvaltningschef Barbro Åkesson reviderar intern-

kontrollplanen för 2020 enligt synpunkter från kommunens externa 

revisorer. 

 

Internkontrollplanen för 2020 har reviderats enligt synpunkter från 

kommunens externa revisorer. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 9. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till internkontrollplan för 2020. 

----- 
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FKUN § 10  FKUN/2019:95 - 608 

 

Läsårstider 2020/2021 
 

Skolledargruppen har lämnat förslag till läsårstider för 2020/2021. 

Förslaget följer de ramtider som fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden fastställde 2019-11-18, § 90 förutom vid höstterminens  

början 2020 som enligt förslaget startar v.35 istället för v.34. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 10. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att korrigera höstterminens start till v.35. 

 

att fastställa följande läsårstider för 2020/2021: 

 

Grundskolan 

Höstterminen 2020 2020-08-25 – 2020-12-22  

Vårterminen 2021 2021-01-12 – 2021-06-17 

 

Luspengymnasiet 

Höstterminen 2020 2020-08-24 – 2020-12-22 

Vårterminen 2021 2021-01-13 – 2021-06-16 

 

Lovdagar samtliga elever 

Höstlov (vecka 44) 2020-10-26 – 2020-10-30 

Sportlov (vecka 10) 2021-03-08 – 2021-03-12 

Påsklov (vecka 14) 2021-04-06 – 2021-04-09 

Lov  2021-05-14 

 

Lov (grundskola) 2021-05-17 

 

Lärarnas arbetsår 

Grundskolan  2020-08-18 – 2021-06-23 

Luspengymnasiet 2020-08-17 – 2021-06-22 

----- 
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FKUN § 11  FKUN/2020:7 - 600 

 

Likabehandlingsplaner 2020 
 

Centrala begrepp för att bedriva likabehandlingsarbetet är: 

 

Kränkande behandling 

Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskriminerings-

lagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet (SFS 

2010:800 6 kap. 3 §) 

 

Diskriminering 

Ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller 

grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskriminerings-

grunder. De sex grunderna som rör utbildningsväsendet är kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sex-

uell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 

Det är verksamheternas skyldighet att ”motverka diskriminering och 

på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller  

ålder” (diskrimineringslagen 1 kap. 1 §). 

 

Utifrån detta har verksamheterna utarbetat likabehandlingsplaner för 

år 2020. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har 

tagit del av verksamheternas likabehandlingsplaner för 2020. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningarna. 

 

att inför kommande års likabehandlingsplaner beakta elevernas an-

vändning av sociala medier. 

----- 

 

 

 

______________________  
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FKUN § 12  FKUN/2020:6 - 611 

 

Skolpliktsbevakning hösten 2019 
 

Skolplikten är en viktig del av det svenska utbildningssystemet.  

Skolplikten motsvaras av en rätt till likvärdig utbildning för alla  

elever. Reglerna om skolplikt är numera samlade i 7 kap. SkolL. Det 

är i första hand den som har vårdnaden om ett barn som ska se till att 

barnet uppfyller sin skolplikt. Om föräldern inte fullgör sitt ansvar kan 

hemkommunen förelägga vårdnadshavaren att se till detta. Detta före-

läggande kan även kompletteras med ett vite, dvs. en avgift som vård-

nadshavaren ska betala om vårdnadshavaren inte fullgör sitt ansvar, 

enligt 7 kap. 20 § SkolL och 7 kap. 21 § SkolL. 

 

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet 

som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Rätt 

till utbildning innebär att barn som omfattas av skolplikten har rätt till 

kostnadsfri utbildning.  

 

Skolplikten gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,  

sameskolan och specialskolan. Den omfattar barn som är eller ska 

vara folkbokförda i Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

Barn som vistas utomlands varaktigt, alltså under en längre tid, har 

inte skolplikt. För de flesta elever så upphör skolplikten efter att  

eleven avslutat årskurs 9, vilket är detsamma som utgången av vår-

terminen det tionde året efter att eleven börjat i skolan. 

 

I Storumans kommun finns riktlinjer, enligt nedan, i syfte att under-

lätta uppföljning av elevers närvaro i skolan. 

 

Efter varje skolårs avslut rapporteras uppföljning på skolnivå till 

nämnden. 

 

• Ledighetsansökan lämnas in så snart som möjligt, dock minst 1  

vecka före önskad ledighet, till mentor/handledare. 

• Upp till 10 dagar/läsår beviljas av mentor/handledare 

• Längre ledigheter kan beviljas av rektor 

• Enstaka lektioner, läkarbesök – mentor/handledare kontaktas som 

för in frånvaro i Schoolsoft 

• Vårdnadshavare anmäler endast sjukfrånvaro via Schoolsoft. 
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FKUN § 12 – forts. 

• SMS skickas till vårdnadshavare vid oanmäld frånvaro  

(sker automatiskt via Schoolsoft). SMS skickas endast vid den 

första lärarrapporterade ogiltiga frånvaron per skoldag. 

• Mentor/handledare följer upp sina elevers närvaro varje månad.  

I denna uppföljning inkluderas giltig frånvaro, ogiltig frånvaro  

och förseningsminuter. Om frånvaron överstiger 20 % av under- 

visningstiden eller på något annat sätt avviker ska frånvaron  

utredas, om detta ej är uppenbart obehövligt. 

• Utredningen sker och rapporteras till rektor som i sin tur inform- 

erar huvudmannen. 

• Det lokala elevhälsoteamet kontrollerar statistik över samtliga  

elevers frånvaro i oktober, december, februari och april. Vid hög 

frånvaro kontaktas hemmet och nödvändiga åtgärder tas. Vid be-

hov görs en kartläggning 

• Ledighetsansökan av elev och dess vårdnadshavare skall alltid ske  

skriftligen (blankett) och i god tid innan ledigheten. 

Mentor/handledare bokför totala antalet beviljade dagar (max 10 

dagar/läsår). Ytterligare ledigheter ska beviljas av rektor. 

Förvaltningschef Barbro Åkesson redovisar skolpliktsbevakning för 

hösten 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 11. 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-02-14. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 13  FKUN/2020:3 - 600 

 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2019 
 

Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt och är en 

del av fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har 

tagit del av inkomna synpunkter och klagomål för 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 12. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 14  FKUN/2020:21 - 600 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförandes 

tjänstgöringsdagar 2020 
 

Enligt gällande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda ska  

deltidsarvoderade förtroendevaldas tjänstgöringsdagar fastställas av 

respektive nämnd senast den 31 januari varje år. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson 

har den 6 februari 2020 lämnat in tjänstgöringslista för år 2020. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att tjänstgöringsdagar för fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

ordförande år 2020 fastställs enligt inlämnat underlag. 

----- 
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FKUN § 15   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2019:54 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2019-11-26, § 114 – Delårs-

rapport januari – augusti 2019 för Storumans kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna upprättad delårsrapport 

för Storumans kommun perioden januari – augusti samt prognos för 

helåret 2019. 

 

 

FKUN/2019:139 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2019-11-26, § 115 – Förändrad 

ekonomistyrning i Storumans kommun ”Prislappsmodellen”. 

Kommunfullmäktige beslutade bl.a. att modellen ska tillämpas i bud-

getprocessen från och med budgetår 2021 och utvärderas efter två år 

(2023) samt att budgetberedningen ska sammanträda vid minst två till-

fällen innan kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 då rambe-

slut tas om de ekonomiska förutsättningarna för styrelsen och nämn-

derna inför 2021. 

 

 

FKUN/2019:140 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2019-11-26, § 117 – Budget 

2020 samt plan för 2021, 2022 och 2023. 

Kommunfullmäktige beslutade bl.a. att kommunstyrelsens och nämn-

dernas verksamhetsplaner från och med år 2021 ska fastställas av 

kommunfullmäktige, att besparingar under åren 2020-2023 ska ge-

nomföras i ett koncernperspektiv för att ta ett helhetsgrepp om kom-

munens ekonomi, att konsekvensbeskrivningar av alla besparingsåt-

gärder ska göras för berörda verksamheter, medborgare och brukare, 

att genomföra en översyn av förvaltningsorganisationen i kommun-

koncernen i syfte att optimera och utveckla synergieffekter samt att 

genomföra en översyn av tjänsteköp i respektive styrelse/nämnd uti-

från behov av koncernsamordning. 

 

 

FKUN/2019:140 

Budget 2020, plan 2021, 2022 och 2023 
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FKUN § 15 – forts. 

 

 

FKUN/2019:137 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsynsrapport 2019-12-11 om 

hälsoskydd för Centralskolan (Ormen 14). 

 

 

FKUN/2019:138 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsynsrapport 2019-12-11 om 

hälsoskydd för Röbroskolan (Ormen 14). 

 

 

FKUN/2019:109 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, skrivelse 2020-01-22,  

Återkoppling av svar på föreläggande, 2019.0941-821, om  

Centralskolan (Ormen 14). Ventilationskapaciteten och person- 

antalet kommer att följas upp vid den ordinarie tillsynen.  

Ärendet avslutas utan vidare åtgärd. 

 

 

FKUN/2020:19 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kommunicering 2020-01-28 

och 2020-01-29 om årligt tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet 

inom förskola, grundskola och simhall i Storumans kommun. 

----- 

 

 

 

  

 


