
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22)  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2013-03-13 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
Plats och tid Dialogen, kommunkontoret, Storuman 2013-03-13 kl 10 00—16 00 
 
Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 
 Ulf Vidman (M) 
 Anna Hedman (M)  tjänstgörande ersättare 
 Lilian Mörtsell (C) 
 Sven-Ola Lönnback (C) tjänstgörande ersättare 
 Erold Westman (KL) § 1 Information 10 00—11 30 
 Gull-Britt Larsson (S) 
 Peter Åberg (S) 
 Gunnar Andersson (S) 
     
  
    
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Gerd Lindgren  ekonomisekreterare   
 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 
 Åsa Svahn  nämndsekreterare 
  
    
  
  
Utses att justera Anna Hedman   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2013-03-21 Paragrafer §§ 1-19 
 
 
Underskrift Sekreterare ………………………………………………….        
 Åsa Svahn 
                      
                    Ordförande …………………………………………………..      
 Johnny Holmgren      
 
                    Justerande  …………………………………………………. 

     Anna Hedman  

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 
  Organ                                             Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2013-03-13  
   
Datum för anslags uppsättande 2013-03-22 Datum för anslags nedtagande 2013-04-12 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 
   
Underskrift   
 Åsa Svahn 
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 
FKUN § 1 
   
Information 
 
Carina Johansson, P O Lycksell, Madeleine Sundin, Eva-Lis Svanberg,  
Gun Nyberg, Catarina Samuelsson, Kaarina Åström och Lina Forsebrant 
besöker nämnden för att berätta om arbetsmiljön på arbetsplatsen.  
 
Per-Daniel Liljegren, ny rektor på Luspengymnasiet presenterar sig. 
----  
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FKUN § 2 
   
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 13 december 
2012. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
 
 
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (22)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2013-03-13 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
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FKUN § 3  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 redovisar förvaltningschefen två fall av kränkande 
behandling samt vilka åtgärder enheterna har vidtagit för att komma tillrätta 
med dessa.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
---- 
 
 
 
  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (22)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2013-03-13 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 
FKUN § 4  FKUN/2012:87 – 609 
 
Utveckling av skolan 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-05, § 69 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag utreda vilka möjligheter det finns för att 
få en god kvalité med behöriga lärare på de små enheterna. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-11-15, § 92  
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-12-13, § 109 
 
Vid dagens sammanträde redovisar ordförande från besöken på Gunnarns 
skola den 17 januari samt Slussfors skola den 28 februari, ett nytt besök till 
Slussfors är planerat till den 25 mars.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen.  
---- 
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FKUN § 5  FKUN/2011:11 – 600 
 
Fadderbesök på enheterna 
 
Vid nämndens sammanträde 2012-12-13 togs frågan upp om fadderbesök 
på enheterna. Detta på grund av den låga besöksfrekvensen under flera år. 
 
Kommunen är skyldig att utöva egentillsyn, utvärdering och uppföljning 
och ett led i detta är att utse faddrar.  
 
För att understryka vikten av fadderverksamheten vill vi med detta 
dokument styra nämndens ledamöter till att utföra sitt uppdrag. Den 
viktigaste uppgiften med fadderverksamheten är mötet mellan politi-
ker och personal/elever. 
 
Tillämpliga arbetssätt kan vara: 

• En heldag på skolenheten för att följa med i undervisningen och 
övrig skolverksamhet. 

• Ett flertal tillfällen med deltagande i t ex föräldraråd, kursråd 
eller personalträffar. 

• Avtalade tider för personliga möten. 
 
Fadderrapporten skall vara skriftlig och personlig, och inte överskrida 
2 sidor.  
 
Fadderbesöken ska ske två gånger per år (en på höstterminen och en 
på vårterminen). 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att redovisning av fadderrapporterna sker vid nämnderna och blir en stå-
ende punkt på ärendelistan. 
---- 
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FKUN § 6  FKUN/2013:16 – 619 
 
Rutiner kontokort 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-28, § 16 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag undersöka vilka rutiner som gäller med  
kommunens kontokort. 
 
Vid dagens sammanträde meddelar förvaltningschefen att kommunstyrel-
sens behandlar detta ärende nu och går igenom riktlinjerna, innan dessa är 
fastställda gäller fortfarande kommunstyrelsens beslut 2005-08-30, § 64 
”reglerna för handhavande av kommunens kontokort”. 
 
Fritids- kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna meddelandet. 
---- 
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FKUN § 7  FKUN/2011:46 – 600 
 
Verksamhetsberättelse 2012 
 
Inför 2012 års bokslut skall nämnden upprätta verksamhetsberättelse.  
 
Verksamhetsberättelser är en redogörelse för alla som berörs av kommu-
nens verksamhet. 
 
Verksamhetsberättelsen ska därför innehålla 
 
Ekonomiskt resultat. 
Verksamhetsberättelse innehållande ekonomisk redogörelse, viktiga hän-
delser och kommentarer till avvikelser i verksamheten. 
Måluppfyllelse – bl a skall olika nyckeltal tas fram. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen arbetet med verksam-
hetsberättelsen och ekonomisekreteraren redogör det ekonomiska utfallet 
för 2012. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen förslag på verksam-
hetsberättelse och ekonomisekreteraren det ekonomiska utfallet för 2012 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2012, 
 
att överlämna verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige. 
---- 
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FKUN § 8  FKUN/2012:97 – 600 
 
Förteckning organisationsplan 2013 
 
I verksamhetsplanen står det att nämnden skall fastställa en förteckning och 
organisationsskiss som beskriver verksamhets- och ekonomiansvaret i 
nämnd och förvaltning. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen det utskickade försla-
get på förteckning och organisationsplanen för 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa förteckning och organisationsplan för 2013. 
---- 
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FKUN § 9  FKUN/2012:43 – 600 
 
Detaljbudget 2013 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-12-13, § 102  
 
att ge förvaltningschefen tillsammans med ekonomisekreteraren i uppdrag 
förklara i en konsekvensbeskrivning varför vi inte kommer att hålla bud-
getramen och meddela detta till kommunstyrelsen.  
 
Beredande organs förslag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-03-08 
 
I tjänsteutlåtandet föreslås följande omedelbara åtgärder: 
 

 

 
  

1. Resursfördelningssystemet för grundskolan omarbetas för att bättre 

passa rådande förhållanden. Det slår ibland orättvist utifrån elevantalet 

på aktuell skola. Att omarbeta resursfördelningen är emellertid en pro-

cess som tar tid och där det också är viktigt att arbetstagarna får full in-

syn och möjlighet till deltagande. Därför kan ett nytt resurssystem inte 

fullt ut användas för planering av kommande läsår utan först 2014/15. 

Under året kommer därför en mindre förändring kunna ske vilket bör 

kunna inbringa ca. 500 kkr på helårsbasis. 

 

2. Gymnasiekolan får ett sparbeting på 200 kkr som rektor får utreda vi-

dare och återkomma till nämnden med förslag på åtgärder. 

 

3. Användningen av lokaler och möjlighet till intäkter alternativ minskade 

kostnader genom uthyrning eller avyttrande av lokaler presenteras för 

nämnden under våren 2013. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna de förslagna sparåtgärderna. 

---- 
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FKUN § 10  FKUN/2012:68 – 600 
 
Investeringar 2013 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-12-13, § 104 
 
Skolledarnas förslag till prioritering för investeringar 2013 enligt följande: 
 
Parkskola 
Stolar och bord till klassrum 60 000 
 
Stensele skola 
Smartboard/datorer/ipads  40 000 
 
Förskolan Gungan 
Ipads   70 000 
 
Slussfors skola/förskola 
IT-utrustning   40 000 
 
Skytteanska skolan 
Trådlös nätverk   50 000 
 
Förskolan Granen 
Bord, stolar, skärmväggar och hyllor 40 000 
 
Luspengymnasiet 
Utrustning nya program  70 000 
 
Datorer till årskurs 7—9                   130 000 
Summa                    500 000 

 
Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna prioriteringsförslaget till investeringar för 2013. 
---- 
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FKUN § 11  FKUN/2013:13 – 600 
 
Budgetuppföljning februari 2013 
 
Vid dagens sammanträde redovisar ekonomisekreteraren budgetuppföljning 
för februari med riktpunkt16,7 %. Vi ligger på riktpunkt 15,0%.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att godkänna lämnad redovisning. 
---- 
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FKUN § 12  FKUN/2013:14 – 600 
 
Budgetdirektiv 2014 
 
Ekonomisekreteren meddelar att budgetramarna skall vara klara till kom-
munfullmäktige den 18 juni, det betyder att nämnden måste ta beslut senast 
den 30 maj. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att nämnden den 24 april träffas klockan 10 00—12 00 för att se över verk-
samhetsmålen  i förhållande till netto budgetram för 2014. 
---- 
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FKUN § 13  FKUN/2012:81 – 608 
 
Läsårstider 2013/2014 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta följande läsårstider: 
 
Grundskolan 
 
Höstterminen 2013 2013-08-19—2013-12-20 
Höstlov  2013-10-28—2013-11-01 (vecka 44) 
 
Vårterminen 2014 2014-01-08—2014-06-11 
Sportlov  2014-03-03—2014-03-07 (vecka 10) 
Påsklov  2014-04-14—2014-04-17 (vecka 16) 
Lov  2014-05-02 och 2014-05-30 
 
Gymnasiet 
 
Höstterminen 2013 2013-08-20—2013-12-20 
Höstlov  2013-10-28—2013-11-01 (vecka 44) 
 
Vårterminen 2014 2014-01-08—2014-06-12 
Sportlov  2014-03-03—2014-03-07 (vecka 10) 
Påsklov  2014-04-14—2014-04-17 (vecka 16) 
Lov  2014-05-02 och 2014-05-30 
---- 
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FKUN § 14  FKUN/2013:4 – 619 
 
Personlig tränare 
 
En skrivelse har inkommit från Luspengymnasiet, lärare och rektor och en 
vårdnadshavare till en elev har undertecknat skrivelsen. Skolan vill att 
kommunen ska köpa utbildning så att de elever som går Barn- och fritids-
programmet ska kunna bli licenserade personliga tränare. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-28, § 12 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-03-08 
 
I tjänsteutlåtandet föreslås följande förslag till beslut: 
 
Att rektor i samverkan med aktuellt programråd vidare utreder det lokala 
näringslivets intresse och behov av licenserade personliga tränare och i så 
fall inom vilka områden och med vilken kompetens. Finns behov och vilja 
att sedan gå vidare och erbjuda eleverna licensering bör det planeras in i ut-
bildningsplanen och aktuell budget. 
 
Fritids,- kultur– och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna förvaltningschefens förslag till beslut. 
---- 
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FKUN § 15  FKUN/2010:106 – 629 
 
Uppföljning ungdomar under 20 år i Storumans kommun 
 
Enligt skollagen 1 kapitlet, 18 § så är hemkommunen skyldig att fortlö-
pande hålla sig informerad hur de ungdomar som fullgjort skolplikten men 
som inte fyllt 20 år är sysselsatta, detta i syfte att kunna erbjud dem lämp-
liga individuella åtgärder. 
 
Beredande organs förslag 
Rektor Liselott Åströms tjänsteutlåtande 2013-02-16 
 
I tjänsteutlåtandet redovisas den årliga utvärderingen av det kommunala 
uppföljningsansvaret för ungdomar under 20 år. 
 
Fritids,- kultur– och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utvärderingen av det kommunala uppföljningsansvaret för 
2012. 
---- 
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FKUN § 16  FKUN/2013:20 – 614 
 
Vård- och omsorgscollege 
 
Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå 
mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. I Vård- 
och Omsorgscollege i Västerbotten ingår certifierade skolor med gymnasie-
skolans omvårdnadsprogram samt omvårdnadsutbildning inom vuxenut-
bildningen. 
 
Förutom vårdämnen är även svenska och samhällskunskap obligatoriska ka-
raktärsämnen. Detta kan ge en bättre kvalitet på utbildningen men det kan 
även verka hämmande på en del sökande då utbildningen kommer att för-
längas med ytterligare en termin. Den kommunala kostnaden för utbild-
ningen kommer också att öka i och med detta. 
 
Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningarna bidrar VO-college 
till att den studerande blir anställningsbar hos både kommuner och lands-
ting direkt efter studierna och kan ansöka om vidareutbildning på högskole-
nivå. 
 
Primärkommunala delegationen rekommenderar kommunerna i Västerbot-
tens län samt Västerbottens läns landsting att delfinansiera 0.50 samordnare 
för Vård- och omsorgscollege under certifieringsperioden 2013-03-01-
2016-12-31.  Kostnad för Storumans kommun under 2013 uppgår till 5150 
kronor och för 2014 blir kostnaden 6281 kronor. Inga kostnader har presen-
terats för de två näst följande åren. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag undersöka om nämnden och omsorgen 
kan dela på kostnaden, om det blir så godkänner nämnden finansieringen. 
----  
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FKUN § 17  FKUN/2013:21 – 609 
 
Allergirond i skolan 
 
Regelbunden allergirond på skolan är en metod att konsekvent införliva al-
lergiaspekten i internkontrollen. Genom detta kan kommunen få en över-
blick över eventuella allergirisker i skolmiljön. Allergironden kan med för-
del helt eller delvis samordnas med ordinarie skyddsrond. Det är önskvärt 
att rektor eller motsvarande initierar ronden och att den genomförs en gång 
per år.  
 
För att få en bedömning utifrån olika kompetensområden bör representanter 
för samtliga aktörer i skolan medverka i allergironden. Fastighetsskötaren 
har en viktig funktion för inomhusklimat och ventilation, måltidspersonal 
för kostfrågor, lokalvårdare etc. Skolsköterskan är ofta insatt i överkänsliga 
elevers besvärsbild och är därmed en viktig deltagare i allergironden. Elev-
skyddsombudet bör medverka, liksom skolans eventuella allergiombud. 
Föräldrar till elever med astma och allergi bör ges tillfälle att i förväg för-
medla synpunkter 
 
Utfallet från ronden ska föranleda åtgärdsplaner med tydlig ansvarsfördel-
ning och tidsplan för att genomföra föreslagna åtgärder. Det finns checklis-
tor som kan användas som stöd för att genomföra ronderna. 
 
Beredande organs förslag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-02-07 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att allergirond genomförs på enheterna i samband med den årliga skydds-
ronden. 
---- 
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FKUN § 18  FKUN/2013:22 – 609 
 
Ansökan om bidrag till studieresa 
 
En ansökan har inkommit från klass 4-5 Skytteanska skolan, Tärnaby, där 
de söker om bidrag till resekostnader för studieresa till Teknikens hus, Lu-
leå. 
 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ej bevilja något bidrag.  
---- 
 
 
 
Gunnar Andersson (S) deltog inte i handläggning och beslut på grund av 
jäv. 
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 FKUN § 19 
Meddelanden 
 
FKUN/2012.77 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden – Livsmedelstillsyn  2012. 
 
FKUN/2012.103 
Skolinspektionens beslut – Anmälan angående skolsituation för gymna-
sielev vid Luspengymnasiet i Storumans kommun. 
 
FKUN/2012.103 
Skolinspektionens beslut – Anmälan av lärare vid Luspengymnasiet i Sto-
rumans kommun. 
 
FKUN/2011.46 
Pu Kf/2012-11-27, § 114 – Delårsrapport januari—augusti 2012. 
 
FKUN/2012.43 
Pu Kf/2012-11-27, § 116 – Budget 2013—2014. 
 
FKUN/2011.11 
Fadderrapport från Gunnarns skola höstterminen 2012. 
 
FKUN/2012.12 
Minnesanteckningar från Gymnasiekonferensen i Umeå (Eva-Marie Stabb-
fors KD). 
 
FKUN/2013.3 
Region Västerbottens delegeringsbeslut -  Rekommendation om dispenser i 
engelska. 
 
FKUN/2011.124 
Skolinspektionens beslut – Uppföljning av beslut angående avgifter vid 
Luspengymnasiet i Storumans kommun. 
 
FKUN/2012.82 
SCB – Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet, bidragsåret 2013, utfall. 
 
FKUN/2012.105 
Skolverkets information – Dags att planera för karriärtjänster för lärare. 
 
FKUN/2012.107 
Skolverkets information – Matematiklyftet under läsåret 2013/2014. 
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FKUN § 19 
FKUN/2012.107 
Ansökan till Skolverket om statsbidrag i Matematiklyftet 2013/2014. 
 
FKUN/2012.111 
Migrationsverket – Ansökan och beslut om ersättning för utbildning av 
asylsökande barn i grundskolan. 
 
FKUN/2012.112 
Migrationsverket – Ansökan och beslut om ersättning för utbildning av 
asylsökande barn i gymnasieskolan. 
 
FKUN/2013.5 
Långsiktig överenskommelse mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten 
och Storumans kommun angående utvecklingsområden/insatser för peda-
gogiska målgrupper. 
 
FKUN/2013.6 
Skolverkets beslutsmeddelande – maxtaxa, fastställda bidragsramar för 
2013. 
 
FKUN/2013.6 
Skolverket – Information om statsbidrag för maxtaxa m.m. år 2013. 
 
FKUN/2013.6 
Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom 
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner 
som tillämpar maxtaxa. 
 
FKUN/2013.1 
Pu Kf/2012-11-27, § 121 – Upphandlingspolicy. 
 
FKUN/2013.2 
Pu Kf/2012-11-27, § 123 – Revidering av bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda - § 6 förlorad arbetsförtjänst. 
 
FKUN/2013.2 
Pu Kf/2012-11-27, § 134 – Tillämpningsanvisningar – fastställelse av förlo-
rad arbetsinkomst enligt § 6 i gällande ersättningsbestämmelser för förtro-
endevalda. 
 
FKUN/2013.2 
Pu Kf/2012-1-27, § 143 – Tolkning av gällande bestämmelser om ersätt-
ningar till kommunalt förtroendevalda. 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (22)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2013-03-13 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

FKUN § 19 
FKUN/2012.43 
Pu Kf/2012-11-27, § 117 – Verksamhetsplaner 2013. 
 
FKUN/2012.98 
Taxor och avgifter 2013. 
 
FKUN/2013.11 
Diskrimineringsombudsmannen – Lika rättigheter och möjligheter – försko-
lan ansvar. 
 
FKUN/2013.12 
Diskrimineringsombudsmannen – Lika rättigheter och möjligheter – sko-
lans ansvar. 
 
FKUN/2013.17 
Skolverket/Beslut - Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymn-
asial vuxenutbildning. 
 
FKUN/2013.18 
Skolverket/Beslut - Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbild-
ning. 
 
FKUN/2012.83 
Kvalitetsredovisning 2012 Park – Centralskolan. 
 
FKUN/2011.143 
Skolverket – Uppföljning av statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva 
och räkna. 
 
FKUN/2013.23 
Företagsam skola – Sök stipendier till företagsamma elever, lärare och sko-
lor. 
 
FKUN/2012.115 
Skolverket – Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. 
 
FKUN/2013.26 
SOCIUS - Uppdragsavtal avseende grupphandledning av skolsköterskor 
och skolkuratorer. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens au protokoll 2013-01-16. 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens au protokoll 2013-02-28. 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av med-
delanden. 


