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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2020-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Dialogen, kommunhuset Storuman, kl. 11.00 – 11.35 

 

Beslutande Anders Persson (C)* ordförande  

 Malin Svensson (C)* 

 Karin Holmner (M)*  

 Lotten Wahlström (L)* 

 Per-Daniel Liljegren (KD)* 

 Leif Karlsson (S)* tjänstgörande ersättare för Kajsa Olofsson (S) 

 Peter Åberg (S)* 

 Emilia Ronnhed (V) 

 Marie Berglund (SD)* 

 
 *) deltar på distans 

 

  

Övriga Mikael Rombe förvaltningschef  

Sandra Lundsten nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Emilia Ronnhed   

Justeringens 

plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-10-19 

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 72-73  

  Sandra Lundsten   

 Ordförande  

  Anders Persson 

 Justerande  

  Emilia Ronnhed 

 
Bevis om anslag 

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

anslag på kommunens anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2020-10-19   

   

Datum för anslags uppsättande 2020-10-19 Datum för anslags nedtagande 2020-11-10 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 72 

 

Information 

 
Ordförande Anders Persson och förvaltningschef Mikael Rombe  

informerar från träff med föräldraföreningen i Stensele 2020-10-15 

om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan där en ef-

terkalkyl presenterades. Den visar att fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden har fått minskade kostnader med 2 454 000 kronor. Kom-

munstyrelsen har fått utökade kostnader på 272 000 kronor. Detta blir 

en total kostnadsminskning för Storumans kommun med 2 182 000 

kronor. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

 

FKUN § 73  FKUN/2020:111 - 600 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhets-

plan 2021 
 

Kommunfullmäktige antog 2019-06-11, § 65 förslag till strategisk 

plan 2020–2023. Planen innehåller dels beskrivningar som i samman-

drag visar gemensamma budgetförutsättningar men även kommunens 

vision samt kommunens definition på god ekonomisk hushållning. 

Planen innehåller dessutom budget-, investerings- och nyupplånings-

ramar för åren 2020–2023. Den beskriver även kommunens ekonomi- 

och verksamhetsstyrningsprinciper samt budgetprocessen. Planen  

innehåller också prioriteringar för all kommunal verksamhet oavsett 

om den bedrivs i kommunal förvaltning eller kommunalt bolag. 

 

Utifrån detta ska fritids-, kultur- och utbildningsnämnden upprätta 

verksamhetsplan för 2021. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26, § 117, i samband med 

budgeten för 2020 samt plan för 2021, 2022 och 2023, att kommun-

styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner från och med år 2021 

ska behandlas i kommunfullmäktige, den 17 november 2020, vilket 

gör att detaljbudgeten för 2021 hanteras i otakt med verksamhets-

planen. Detaljbudgeten för 2021 kommer att behandlas vid nämndens 

sammanträde den 14 december 2020. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har en aviserad nettoram för 

2021 på 160 731 tkr. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2020-10-16. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till verksamhetsplan för 2021. 

 

att överlämna upprättat förslag till kommunfullmäktige för  

godkännande. 

----- 

 


