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 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman, kl. 12.00 – 12.40 

 

Beslutande Anders Persson (C) ordförande 

 Ella-Pia Lönnback (C) tjänstgörande ersättare för Malin Svensson (C) 

 Karin Holmner (M) 

 Lotten Wahlström (L) 

 Per-Daniel Liljegren (KD) 

 Peter Åberg (S)  §§ 16-25, 29 

 Emilia Ronnhed (V)    

 

 

Övriga Barbro Åkesson förvaltningschef 

 Helena Viktorsson redovisningsansvarig § 16 

 Sandra Lundsten nämndsekreterare    

 

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Per-Daniel Liljegren   

Justeringens 

plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-03-17 kl.16.00 

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 16 - 29  

  Sandra Lundsten 

 Ordförande  

  Anders Persson 

 Justerande  

  Per-Daniel Liljegren 

 
Bevis om anslag 

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

anslag på kommunens anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2020-03-16   

   

Datum för anslags uppsättande 2020-03-17 Datum för anslags nedtagande 2020-04-08 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten 
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FKUN § 16   

 

Information 
 

Redovisningsansvarig Helena Viktorsson informerar om Storumans 

kommuns nya ekonomiska styrning, den så kallade ”Prislapps-

modellen”. 

 

Förvaltningschef Barbro Åkesson informerar om: 

 

• tillbud/olycksfall på Skytteanska skolans skolgård 2019-11-19. 

• Coronaviruset (Covid-19) 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 17  FKUN/2020:11 - 609 

 

Kränkande behandling 
 

Enligt skollagen 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 verksamheten 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

 

En 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 till mars 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-03-02, § 15. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 18  FKUN/2019:105 - 600, FKUN/2020:35 - 600 

 

Åtgärder utifrån revisionsrapport 
 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Pwc genom-

fört en granskning av verksamhetens effektivitet. Granskningens  

inriktning har utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. 

Följande områden inom fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 

granskats: 

 

• Mål och mätetal för effektivitet 

• Rutiner för mätning, utvärdering, redovisning av verksamhetens  

effektivitet 

• Måluppfyllelse för effektivitet 

• Ansvarsfördelning inom verksamhetsorganisationen 

 

För att utveckla granskningsområdet lämnar revisionen följande  

rekommendationer: 

 

• fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska säkerställa att det sker en 

återkommande redovisning/utvärdering av nämndsinterna mål för god 

ekonomisk hushållning/verksamhetens effektivitet. 

 

• fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska precisera hur ansvaret 

för att verkställa nämndsmål för god ekonomisk hushållning och  

effektiviseringsarbetet fördelas inom verksamheten. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-02, § 16 att förvaltningschef  

Barbro Åkesson och ordförande Anders Persson träffar Storumans 

kommuns externa revisor samt att redovisning sker vid nämndens 

sammanträde den 16 mars 2020. 

 

Förvaltningschef Barbro Åkesson samt ordförande Anders Persson  

informerar från mötet med kommunens externa revisor. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-03-02, § 16. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (24)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-03-16  

 

___________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)     Expediering  

 

FKUN § 18 – forts. 

 

att fortsätta beakta de rekommendationer som kommunens externa  

revisor angivit i revisionsrapporten. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (24)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-03-16  

 

___________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)     Expediering  

 

 

FKUN § 19  FKUN/2020:15 - 600 

 

Budgetuppföljning januari - februari 2020 
 

En ekonomisk uppföljning för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden har upprättats för perioden januari – februari 2020.  

Uppföljningen innehåller förbrukning till och med februari månad 

jämfört med budget. 

 

Förvaltningschef Barbro Åkesson redovisar en ekonomisk uppföljning 

över personalkostnader för perioden januari – februari 2020. 

 

Personalkostnaderna följer planen men då har ingen hänsyn tagits till 

den besparingspost som finns inlagd i budget för 2020. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 20  FKUN/2020:14 - 060 

 

Projektuppföljning 
 

En stor del av projektmedlen finansieras av statliga medel och söks 

vid bestämda tillfällen under året.  

 

Förvaltningschef Barbro Åkesson redovisar en uppföljning av  

pågående projekt inom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens  

verksamhetsområde. 

 

• Likvärdig skola och lågstadiesatsningen är två stora statsbidrag  

med specifika regleringar. 

• Förändringar i antal statsbidrag som går att söka. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-03-02, § 17. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 21  FKUN/2020:18 - 610 

 

Uppföljning kommunalt aktivitetsansvar juli-december 

2020 
 

Varje kommun i Sverige har ett aktivitetsansvar enligt skollagen  

(29 kap. 9 §) som innebär att en hemkommun löpande ska hålla sig  

informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin  

skolplikt (åk.9) inte har ett slutbetyg från gymnasiet samt ej fyllt 20 år, 

är sysselsatta. Detta för att kunna erbjuda dem lämpliga individuella 

åtgärder. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har 

tagit del av redovisningen av det kommunala aktivitetsansvaret för  

perioden juli-december 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-03-02, § 18. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 22  FKUN/2019:43 - 629 

 

Remiss - Motion alpint campus i Tärnaby 
 

Karin Malmfjord (S) har 2019-02-07 lämnat in följande motion: 

Tärnaby har en lång historia som skidort med många framstående  

alpina skidåkare. Idag kommer cirka hundra ungdomar varje år för  

att utbilda sig vid kommunens alpina gymnasium, folkhögskolans  

två alpina skidlinjer och högskolestudier vid Tärna Skidakademi. Vid 

sidan av sina studier tränar ungdomarna alpin utförsåkning. 

Det är inte bara utförsåkning som ungdomarna behöver träna utan de 

behöver även ett gym för övrig träning. Ett gym med bra utrustning 

gynnar inte bara de idrottande ungdomarna utan är även en tillgång för 

ortsbefolkning och besökande. 

Om alla inblandade parter tillsammans arbetar fram en gemensam 

strategi kan dessa resurser utvecklas till ett alpint campus i Tärnaby.  

Både Folkhögskolan och Tärnaby skidakademi synliggör sig som  

alpina utbildningsaktörer i Tärnaby genom skyltar på husfasaderna 

men detta gör inte alpina gymnasiet. 

Karin Malmfjord föreslår:  

att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden avsätter medel för en skylt 

och ansöker om bygglov för att sätta upp skylt vid Skytteanska skolan  

att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsam-

mans med andra utbildningsaktörer arbeta fram projektidén ”Alpint 

campus”  

att det i den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby görs utrymme för 

ett alpint campus med gym 

Kommunfullmäktige beslutade den 2019-02-26, § 9 att överlämna  

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelseförvaltningen/kansliet har i sin tur överlämnat  

motionen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2019-03-11 för 

förslag till yttrande kring de två första att-satserna i motionen. 

I förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande står bland annat 

att läsa: 
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FKUN § 22 – forts. 

Malmfjord yrkar att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden avsätter 

medel för att sätta upp en skylt vid Skytteanska skolan där det framgår 

att Tärnaby alpina gymnasieskola finns i byggnaden. 

Vidare vill Malmfjord uppdra till nämnden att tillsammans med andra 

utbildningsaktörer arbeta fram projektidé Alpint campus. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18, § 19 om fortsatt drift av 

Tärnaby alpina gymnasium samt att en översyn ska utföras av hela 

den gymnasiala verksamheten i kommunen i syfte att minska kostna-

derna för verksamheten. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår att en översyn av 

gymnasieskolorna genomförs som ett första steg och beroende på vad 

översynen visar så går man vidare med åtgärder för att utveckla och 

synliggöra verksamheten.  

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-03-06. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att delar av motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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FKUN § 23  FKUN/2020:44 - 611 

 

Internremiss - Motion om krav på beslut i kommun-

fullmäktige om förtätning av årskurs 4-6/flytt av elever 

från Stensele skola till Centralskolan 
 

Erold Westman (KL) har 2019-11-21 lämnat in en motion med  

anledning av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens beslut om en 

förtätning av årskurs 4-6 innebärande att elever vid Stensele skola 

flyttas till Centralskolan i Storuman.  

 

Erold Westman anser att ärendet är av principiell karaktär att jämföra 

med verksamhetsöversynerna av Skidakademin och Tärnaby alpina 

gymnasium som kommunfullmäktige ska besluta om, eftersom nämn-

dens beslut får konsekvenser för Stensele som ort. I motionen lämnar 

Erold Westman även ett sparförslag som innebär att partierna avstår 

sitt årliga partistöd om totalt 300 000 kronor för att omfördela medlen 

till skola och omsorg.  

 

Erold Westman föreslår 

 

att ärendet om flytt av elever i årskurs 4-6 från Stensele skola ska  

beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18, § 9 att överlämna motion-

en till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen/kansliet har i sin tur, den 6 mars 2020, 

överlämnat en internremiss till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den och emotser nämndens förslag till yttrande senast den 16 mars 

2020. 

 

I förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande står att läsa  

följande: 

Svenska staten styr svensk grundskola genom regleringar i lagar, för-

ordningar och läroplan. Statens uppdrag till huvudmannen Storumans 

kommuns kommunfullmäktige, innebär att ansvara för att utbildning-

en utformas på ett sådant sätt att eleverna når kunskapsmålen.  

I varje kommun ska det enligt skollagen (2010:800) finnas en eller 

flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter. Reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnderna (KS/2018:1507) reglerar förekom-

mande uppgifter och samverkansområden. Kommunfullmäktige styr  
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FKUN § 23 – forts. 

bl.a. genom den Strategiska planen (KF 2019-06-11 § 65) där det  

tydligt uttrycks att vid konflikt mellan mål och medel är det den  

ekonomiska ramen som styr. 

Ett av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens tilldelade ansvars-

områden är att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens upp-

gifter inom det offentliga skolväsendet. Utifrån detta har nämnden  

fattat beslut om att elever vid Stensele skolas årskurs 4-6 ska få sin 

undervisning vid Centralskolan. Eleverna får redan i dag, i varierande 

omfattning undervisning i hemkunskap, slöjd, delar av idrottsämnet 

och moderna språk vid Centralskolan och Röbroskolan vilket medför 

att skolområdet och vissa lärare redan är bekanta. 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-03-06. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att beslutet om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Central-

skolan anses ligga inom nämndens beslutsmandat eftersom det inte är 

en fråga om nedläggning av en skolenhet. 

 

Reservationer 

Emilia Ronnhed (V) reserverar sig över beslutet. 

 

Lotten Wahlström (L) reserverar sig över beslutet med följande  

motivering: 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har ett omfattande uppdrag 

som tilldelats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige styr bland 

annat genom den strategiska planen. Vid konflikt mellan mål och me-

del är det den ekonomiska ramen som styr. Att flytta åk 4-6 från 

Stensele skola till Centralskolan i Storuman betyder en liten besparing 

för FKUN, procentuellt sett. Konsekvenserna av flytten kan dock bli 

av den art som kommunfullmäktige har yttersta ansvar för. Skolan i 

Stensele minskar drastiskt i elevantal om flytten genomförs vilket gör 

att antal lärare blir färre och de behöriga lärare som finns på skolan 

kommer med all sannolikhet att få arbeta med många uppgifter utan-

för det pedagogiska uppdraget. Detta scenario strider mot den strate- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (24)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-03-16  

 

___________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)     Expediering  

 

 

FKUN § 23 – forts. 

giska planen när det gäller ” Kommunen är en attraktiv arbetsgivare, 

som tar tillvara medborgarnas kunskap och engagemang”.  

Då det redan idag är en stor utmaning att rekrytera behöriga lärare 

utgör en flytt av åk 4-6 från Stensele skola till Centralskolan i Storu-

man sannolikt att vi inte kan nå upp till den gemensamt beslutade vis-

ionen i Strategiska planen.  

Intäkter är viktiga medel och att vara en oattraktiv arbetsgivare med-

för en risk om minskade skatteintäkter i form av färre människor med 

rätt kompetens som vill bo och verka i vår kommun. 

Utifrån att förändringen påverkar kommunen i stort är den av princi-

piell beskaffenhet och ska därför beslutas av kommunfullmäktige. 

L föreslår att motionen bifalls. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (24)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-03-16  

 

___________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)     Expediering  

 

 

FKUN § 24  FKUN/2020:45 - 611 

 

Internremiss - Medborgarförslag krav på beslut i kom-

munfullmäktige om förtätning av årskurs 4-6/flytt av 

elever från Stensele skola till Centralskolan 

 
Ett medborgarförslag har lämnats in med anledning av fritids-, kultur- 

och utbildningsnämndens beslut 2019-11-18 om förtätning av årskurs 

4-6 innebärande att elever vid Stensele skola flyttas till Centralskolan.  

 

I medborgarförslaget uppges att Stensele föräldraförening och andra 

aktiva föräldrar i Stensele, genom ordföranden i föreningen tillika  

förslagsställaren, anser att nämndens beslut tagits på felaktiga grunder 

och i fel beslutande organ/nämnd.  

 

Till medborgarförslaget bifogas fyra bilagor. Följande skäl anges till 

medborgarförslaget: 

 

• Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om en eventuell  

flytt av mellanstadiet eftersom det bör ses som ett ärende av  

principiell beskaffenhet och är av stor betydelse för kommunen.  

Att flytta mellanstadiet i Stensele ger en ökad risk att hela skolan  

läggs ner.  

• Väldigt många är emot beslutet av en flytt av mellanstadiet i  

Stensele till Storuman, vilket namninsamlingen visar  

(ca 700 underskrifter, namn tillkommer löpande). Bilaga 1.  

• Det finns stora felaktigheter/felaktiga antaganden i det ekonomiska 

underlaget som nämnden fattade beslut utifrån. Bilaga 2.  

• Utredningen innehåller ett flertal felaktigheter och spekulationer  

kring konsekvenserna för eleverna på Stensele skola och Central 

skolan. Bilaga 3.  

• Utredningen innehåller ett flertal felaktigheter och spekulationer  

kring konsekvenserna för personalen på Stensele skola och  

Centralskolan. Bilaga 3.  

• Kommunfullmäktige ska utreda huruvida en flytt av mellanstadiet  

är rimligt mot bakgrund av den beslutade strategiska planen. 

Bilaga 4.  

• Kommunfullmäktige bör fatta beslut i frågan eftersom stora delar  

av den besparing som anges som skäl kommer innebära ökade  

kostnader för kommunstyrelsen. Bilaga 2. 

 

Förslagsställaren föreslår: 
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FKUN § 24 – forts. 

 

att ärendet hanteras skyndsamt eftersom arbetet med flytten redan är i 

full gång  

 

att frågan om en eventuell förtätning tas upp och beslutas av kommun-

fullmäktige  

 

att arbetet med flytt av mellanstadiet stoppas i väntan på beslut av 

kommunfullmäktige att korrekta uppgifter (bekräftade av leveran-

törer/sakkunniga) finns med i beslutsunderlag till kommunfullmäktige  

 

att alla inskickade dokument, med källor, skickas ut (i god tid) som 

underlag för beslutet att föräldrar på Central- och Parkskolan ges  

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget (enligt skollagen 

2010:800, 4 kap, 13 §). 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18, § 13 att överlämna  

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen/kansliet har i sin tur, den 6 mars 2020, 

skickat en internremiss till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

och emotser nämndens förslag till yttrande senast den 16 mars 2020. 

 

I förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande står att läsa  

följande: 

 

Svenska staten styr svensk grundskola genom regleringar i lagar,  

förordningar och läroplan. Statens uppdrag till huvudmannen  

Storumans kommuns kommunfullmäktige, innebär att ansvara för att 

utbildningen utformas på ett sådant sätt att eleverna når kunskaps-

målen.  

I varje kommun ska det enligt skollagen (2010:800) finnas en eller 

flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter. Reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnderna (KS/2018:1507) reglerar före-

kommande uppgifter och samverkansområden. Kommunfullmäktige 

styr bl.a. genom den Strategiska planen (KF 2019-06-11 § 65) där det 

tydligt uttrycks att vid konflikt mellan mål och medel är det den  

ekonomiska ramen som styr. 

Ett av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens tilldelade ansvars-

områden är att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens  

uppgifter inom det offentliga skolväsendet. Utifrån detta har nämnden  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (24)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-03-16  

 

___________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)     Expediering  

 

 

FKUN § 24 – forts. 

fattat beslut om att elever vid Stensele skolas årskurs 4-6 ska få sin 

undervisning vid Centralskolan. Eleverna får redan i dag, i varierande 

omfattning undervisning i hemkunskap, slöjd, delar av idrottsämnet 

och moderna språk vid Centralskolan och Röbroskolan vilket medför 

att skolområdet och vissa lärare redan är bekanta. 

I SL 2010:800, 4 kap 13§ regleras det som enligt det systematiska 

kvalitetsarbetet avser enheters interna planering och det som varje  

enskild rektor ansvarar över med en stark koppling mot enhetens  

systematiska kvalitetsarbete gällande elev- och föräldrainflytande.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-03-06. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att beslutet om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Central-

skolan anses ligga inom nämndens beslutsmandat då det inte är frågan 

om nedläggning av en skolenhet. 

 

Reservationer 

Emilia Ronnhed (V) reserverar sig över beslutet. 

 

Lotten Wahlström (L) reserverar sig över beslutet med följande moti-

vering: 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har ett omfattande uppdrag 

som tilldelats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige styr bland 

annat genom den strategiska planen. Vid konflikt mellan mål och me-

del är det den ekonomiska ramen som styr. Att flytta åk 4-6 från 

Stensele skola till Centralskolan i Storuman betyder en liten besparing 

för FKUN, procentuellt sett. Konsekvenserna av flytten kan dock bli 

av den art som kommunfullmäktige har yttersta ansvar för. Skolan i 

Stensele minskar drastiskt i elevantal om flytten genomförs vilket gör 

att antal lärare blir färre och de behöriga lärare som finns på skolan 

kommer med all sannolikhet att få arbeta med många uppgifter utan-

för det pedagogiska uppdraget. Detta scenario strider mot den strate- 
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FKUN § 24 – forts. 

 

giska planen när det gäller ” Kommunen är en attraktiv arbetsgivare, 

som tar tillvara medborgarnas kunskap och engagemang”.  

Då det redan idag är en stor utmaning att rekrytera behöriga lärare 

utgör en flytt av åk 4-6 från Stensele skola till Centralskolan i Storu-

man sannolikt att vi inte kan nå upp till den gemensamt beslutade vis-

ionen i Strategiska planen.  

 

Intäkter är viktiga medel och att vara en oattraktiv arbetsgivare med-

för en risk om minskade skatteintäkter i form av färre människor med 

rätt kompetens som vill bo och verka i vår kommun. 

Utifrån att förändringen påverkar kommunen i stort är den av princi-

piell beskaffenhet och ska därför beslutas av kommunfullmäktige. 

L föreslår att bifalla medborgarförslaget. 

----- 
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FKUN § 25  FKUN/2020:36 - 608 

 

Läsårstider Tärnaby alpina gymnasium 2020/2021 
 

Tärnaby alpina gymnasium (TAG) följer så långt det är möjligt 

Luspengymnasiets läsårstider, med vissa undantag på grund av  

frivilliga träningsläger eller tävlingar. 

 

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

nämnden fastställt. 

 

Beredande organs förslag 

Rektor Birke Weidringer Fahlqvist tjänsteutlåtande 2020-02-26. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-03-02, § 19. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande läsårstider för 2020/2021 för Tärnaby alpina 

gymnasium: 

 

Höstterminen 2020 

2020-08-24 – 2020-12-22  

 

Vårterminen 2021 

2021-01-13 – 2021-06-16 

 

Lovdagar 

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 

 

Lärarnas arbetsår 

2020-08-17 – 2021-06-22 

----- 
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FKUN § 26  FKUN/2020:37 - 600 

 

Omval - ledamot tillika vice ordförande till fritids-,  

kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 80 utsett Fredrik Boström (S) 

till ledamot i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden mandatperioden 

2019-2022. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2019-01-28, § 3 utsett 

Fredrik Boström till ledamot tillika vice ordförande i fritids-, kultur- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

 

I skrivelse daterad 2020-02-18 avsäger sig Fredrik Boström uppdragen. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska välja ny ledamot tillika 

vice ordförande till arbetsutskottet resterande del av innevarande 

mandatperiod. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-03-02, § 20. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse Peter Åberg (S) till ny ledamot tillika vice ordförande efter 

Fredrik Boström (S) i fritids-, kultur- och utbildningsnämndens  

arbetsutskott resterande del av innevarande mandatperiod. 

 

Jäv 

Peter Åberg (S) uppger jäv och deltar därför inte i beslutet. 

----- 
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FKUN § 27  FKUN/2020:42 - 600 

 

Omval - ersättare till Kulturakademins styrelse 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 80 utsett Fredrik Boström (S) 

till ledamot i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden mandatperioden 

2019–2022. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2019-01-28, § 6 utsett 

Fredrik Boström till ersättare i Kulturakademins styrelse för mandat-

perioden 2019–2022. 

 

I skrivelse daterad 2020-02-18 avsäger sig Fredrik Boström uppdragen. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska utse ny ersättare till  

Kulturakademins styrelse för resterande del av innevarande mandat-

period. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-03-02, § 21. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse Peter Åberg (S) till ny ersättare efter Fredrik Boström (S) 

i Kulturakademins styrelse resterande del av innevarande mandat-

period.  

 

Jäv 

Peter Åberg (S) uppger jäv och deltar därför inte i beslutet. 

----- 
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FKUN § 28  FKUN/2020:38 - 600 

 

Omval - Storumans Musik- och teaterförening 
 

I normalstadgarna för Riksteaterföreningar § 17 är angivet att  

kommunen har rätt att utse en ledamot med ersättare. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2019-01-28, § 7 utsett 

Fredrik Boström (S) till ersättare i styrelsen för Storumans Musik-  

och teaterförening mandatperioden 2019–2022. 

 

Fredrik Boström har genom skrivelse daterad 2020-02-18 avsagt sig 

uppdraget. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska utse ny ersättare i  

Storumans Musik- och teaterförening för resterande del av  

innevarande mandatperiod. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-03-02, § 22. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse Peter Åberg (S) till ny ersättare efter Fredrik Boström (S) i 

Storumans Musik- och teaterförening resterande del av innevarande 

mandatperiod. 

 

Jäv 

Peter Åberg (S) uppger jäv och deltar därför inte i beslutet. 

----- 
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FKUN § 29   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2020:22 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-18, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid förskolan Regnbågen. 

 

FKUN/2020:23 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-19, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid förskolan Björken. 

 

FKUN/2020:24 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-19, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid förskolan Solbacken. 

 

FKUN/2020:25 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-20, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid förskolan Gungan. 

 

FKUN/2020:26 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-20, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid förskolan Villa  

Villekulla. 

 

FKUN/2020:27 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-20, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid Slussfors skola och  

förskolan Holken. 

 

FKUN/2020:28 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-18, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid Gunnarns skola och  

förskolan Blåklockan. 

 

FKUN/2020:29 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-18, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid Stensele skola. 

 

FKUN/2020:30 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-18, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid Parkskolan. 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (24)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-03-16  

 

___________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)     Expediering  

 

 

FKUN/2020:31 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-18, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid Röbroskolan. 

 

FKUN/2020:32 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-18, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid Luspengymnasiet. 

FKUN/2020:33 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-18, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid Skytteanska skolan. 

 

FKUN/2020:34 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-18, Beslut om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid Centralskolan. 

 

FKUN/2020:39 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2020-02-18, § 15 – Folkhälso-

politiskt program för Storumans kommun 2020–2022. Kommunfull-

mäktige beslutade att anta upprättat förslag till folkhälsopolitiskt pro-

gram för Storumans kommun 2020–2022. 

 

FKUN/2020:40 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2020-02-18, § 14 – Tillgäng-

lighetspolitiskt program för Storumans kommun. Kommunfullmäktige 

beslutade att rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor hädan-

efter ska benämnas rådet för pensionärs- och tillgänglighetsfrågor 

samt att fastställa Tillgänglighetspolitiskt program för Storumans 

kommun 2020–2023 enligt upprättat förslag. 

 

FKUN/2020:41 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2020-02-18, § 16 – Strategi för 

CO2-effektiva resor i Storumans kommun. Kommunfullmäktige beslu-

tade att anta Strategi för CO2-effektiva resor i Storumans kommun, 

med tillhörande handlingsplan, enligt upprättat förslag samt att strate-

gin ersätter energieffektiviseringsstrategin Energismarta Storuman 

2020, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-21 och reviderad av 

kommunstyrelsen 2014-02-04. 

 

FKUN/2019:97 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2020-02-18, § 18 – Verksam-

hetsöversyn av Skidakademin i Tärnaby. Kommunfullmäktige beslu-

tade att avveckla Skidakademin i Tärnaby i enligt med fritids-, kultur- 

och utbildningsnämndens förslag. 
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FKUN/2019:98 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2020-02-18, § 19 – Verksam-

hetsöversyn av Tärnaby alpina gymnasium. Kommunfullmäktige be-

slutade att Tärnaby alpina gymnasium ska drivas vidare samt att en 

översyn ska utföras av hela den gymnasiala verksamheten i kommu-

nen i syfte att minska kostnaderna för verksamheten. 

----- 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


