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FKUN § 30   

 

Information 
 

Förvaltningschef Barbro Åkesson informerar om: 

 

• förslag till samverkan med Vilhelmina kommun om skolgång i   

Dikanäs-Slussfors. 

• skrivelse från Vänsterpartiet Storuman-Tärnaby om Covid-19 och  

kommunala åtgärder. 

• anmälan om tillbud i Parkskolans korridor på fritids 2020-02-26. 

• revisorernas granskning av kommunstyrelsen och nämnder. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 31  FKUN/2020:69 - 600 

 

Tertialrapport januari – april 2020 
 

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

nämnden har upprättats för perioden januari – april 2020. 

 

Uppföljningen innehåller förbrukning till och med 30 april jämfört 

med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med budget för 

hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter har 

gjorts för perioden januari till april 2020. 

 

Kommentar till resultatet 

Större delen av verksamhetsåret ligger fortfarande framför oss och 

därför är det svårt att dra säkra slutsatser av nuvarande resultat. De 

verksamheter som sticker ut genom att ligga speciellt högt är förskola, 

vuxenutbildning och gemensam verksamhet. Förskolans högre kost-

nader än budget kommer sig av att vi från januari har en ny pedago-

gisk verksamhet i Norrskenet. Under grundskola är det högre inter-

kommunala avgifter som drar ner resultatet och för vuxenutbildning är 

det främst Skidakademin som påverkar de höga kostnaderna. Under 

gemensam verksamhet ligger sparbetinget som lades in i budget inför 

2020 och där har det ännu inte fattats beslut som bidragit till tillräck-

liga kostnadsminskningar. 

 

Prognos 

 

 

 

 

 

 

Kommentar till prognosen 

Antalet barn i förskolan ökar och från januari behövdes nya platser för 

16 barn. Detta löstes genom att nämnden startade pedagogisk omsorg i 

en lokal som hyrs för ändamålet av Umluspen. Kostnader för en för-

skoleavdelning till kommer att finnas under hela 2020 och mest troligt 

även 2021. Hur det blir sedan lär bero på hur det framledes kommer 

att se ut med flyktingmottagandet i kommunen samt hur pandemin  

påverkar sysselsättningen i näringslivet. Beroende på vilket beslut 

nämnden fattar när det gäller samlokalisering av Lärcentrum och 

Luspengymnasiet påverkar även det. En anpassad resursfördelning för 

fritidshemmen kommer att få positiv effekt på budget men ger inte så 

stor effekt för 2020 utan kommer att slå igenom helt under 2021. 

Tkr Redovisn Budget Prognos Avvikelse 

 2 020  2 020  2 020  
Intäkter 10 699 16 980 17 723 743 

Kostnader 69 781 177 297 180 949       -3 652 

Nettokostnader 59 082 160 317 163 226 -2 909 
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FKUN § 31 – forts. 

 

Tärnaby alpina gymnasium (TAG) har ett stort sparkrav som för  

närvarande ter sig svårt att kunna nå upp till då det fortfarande är färre 

elever inskrivna än planerat. Till detta kommer också att kostnader för 

tidig snöläggning efter halvårsskiftet, ensamt ska bäras av TAG. Till 

hösten planeras för att ta in två elever fler än brukligt och det kommer 

att påverka positivt men räcker inte ända upp till en balanserad budget. 

Det finns i dagsläget inte heller särskilt stora utsikter att gemensam 

verksamhet ska kunna ta in hela underskottet därav blir prognosen 

som ovan. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-05-08. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att överlämna tertialrapporten och verksamhetsberättelsen för januari 

– april 2020 till kommunstyrelsen. 

----- 
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FKUN § 32  FKUN/2020:54 - 600 

 

Budgetplanering inför 2021 
 

Från och med budgetåret 2021 tillämpar Storumans kommun arbets-

metodiken prislappsmodellen, modellens syfte är att ge tekniska  

förutsättningar för en ekonomi i balans och en ökad transparens vad 

gäller beslut om budgetfördelning mellan styrelsen och nämnderna.  

 

Modellen har införts genom ett projekt som letts av Sveriges  

kommuner och regioner i samverkan med flertalet kommuner i  

Region 10. Modellen ger en budgetram som baseras på demografi 

och kommunens strukturella förutsättningar, den kallas teknisk ram 

och ger en bild av vad verksamheten borde kosta om vi väljer att  

bedriva verksamheten till en genomsnittlig kvalitet. Vi kan i vår 

kommun se att nästan all verksamhet kostar mer än den borde göra.  

 

Förvaltningsekonom Jessica Boström har tillsammans med förvalt-

ningschef Barbro Åkesson upprättat förslag till prioriteringar inför 

verksamhetsåret 2021.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-04-30. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till prioriteringar inför verksamhetsåret 

2021. 

 

att överlämna upprättat förslag till budgetberedningen. 

----- 
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FKUN § 33  FKUN/2020:2 - 600 

 

Redovisning av fördelade investeringsmedel 2020 
 

Alla verksamheter inom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde har haft möjlighet att lämna in investerings-

önskemål inför 2020. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-02-17, § 8  

att uppdra förvaltningschef Barbro Åkesson att fördela investerings-

medlen inom fritids-, kultur- och utbildningsnämnden verksamhets-

område samt att redovisning av fördelade investeringsmedel ska ske 

vid nämndens sammanträde den 11 maj 2020. 

 

Förvaltningschef Barbro Åkesson redovisar inkomna investeringsönske-

mål för 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-27, § 8. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-02-17, § 8. 

 

Fritids, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att uppföljning av fördelade investeringsmedel sker vid nämndens 

sammanträde den 22 juni 2020. 

----- 
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FKUN § 34  FKUN/2020:58 - 716 

 

Förändrad resurstilldelning till kommunens fritidshem 
 

Med anledning av nämndens besparingskrav har en översyn av stan-

dardresurstilldelningen för fritidsverksamheten i Storumans kommun 

gjorts under inledningen av 2020. Översynen visar att fritidshems-

verksamheten är förhållandevis dyr i jämförelse med liknande kom-

muner i kommungruppen samt i jämförelse med övriga kommuner i 

landet.  

Storumans kommun har t.ex. en låg avgiftsfinansieringsgrad, en hög 

personaltäthet och en högre kostnad per barn jämfört med liknande 

kommuner i kommungruppen samt riket i övrigt.  

 

Med anledning av detta bör de faktorer som styr tilldelningen kunna 

anpassas så att de yngsta barnen (6–8 år) tilldelas resurs med 0,85  

(tidigare 1,0) och de äldsta barnen (9–12 år) tilldelas resurs 0,45  

(tidigare 0,5).  

 

Faktorerna för förskolans tilldelning ändras inte i detta läge.  

Själva beräkningsgrunderna i övrigt kommer inte att förändras. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-04-08. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-04-20, § 25. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att upprättat förslag till ny resurstilldelning till kommunens fritidshem 

fastställs. 

 

Yrkande 

Per-Daniel Liljegrens (KD) tilläggsyrkande biträdd av Anders Persson 

(C) och Karin Holmner (M) 

 

att uppföljning sker vid första nämnden år 2021. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och 

sedan på Liljegrens tilläggsyrkande och finner att fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden bifaller både arbetsutskottets förslag samt till-

läggsyrkandet. 
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FKUN § 34 – forts. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att upprättat förslag till ny resurstilldelning till kommunens fritidshem 

fastställs. 

 

att uppföljning sker vid första nämnden år 2021. 

----- 
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FKUN § 35  FKUN/2020:65 - 710 

 

Utökning av platser vid Stensele förskola 
 

Kommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige  

och som inte har börjat i förskoleklassen eller grundskolan. Normalt 

ska barn erbjudas förskola från och med ett års ålder. De ska få gå i 

förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas för-

värvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund 

av familjens situation i övrigt.  Barn vars föräldrar är arbetslösa eller 

föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola från och med 

ett års ålder under minst 15 timmar i veckan. Barn ska också erbjudas 

förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av för-

skola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Från och med 

höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda  

förskola i minst 525 timmar om året (8 kapitlet 3–7 §§ och 25 kapitlet 

5 § skollagen). 

 

Inför hösten 2020 står vi fortfarande inför en större efterfrågan på  

förskoleplatser än antalet tillgängliga platser. Sedan januari 2020 hyrs 

lokal av FABU i tidigare Oasens gruppboende där den pedagogiska 

verksamheten Norrskenet har verksamhet och där 16 barn för  

närvarande är inskrivna. Norrskenet blev klassat som pedagogisk 

verksamhet då det i januari inte fanns några förskollärare att anställa  

vilket är ett krav för förskoleverksamhet.  För närvarande finns 16 

barn inskrivna och det finns ännu inga signaler som visar på minskad 

efterfrågan inom närområdet Stensele/Storuman. 

Då Stensele skola från Ht-20 endast kommer att ha årskurserna F-3 

friställs en del lokalyta i byggnaden vilket möjliggör att delar av  

skolbyggnaden från hösten kan användas till ytterligare en förskole-

avdelning vid Stensele förskola Solbacken. Detta skulle innebära att 

platser vid Solbackens förskola ökas till ett 50-tal vilket det idag  

också finns efterfrågan på. Som barnantalet ser ut idag behöver 2  

förskollärare anställas för att arbeta i verksamheten och den tredje 

platsen kan täckas av redan anställd personal i pedagogisk verksam-

het. 

Start av verksamheten med inskolning av barn sker från augusti 2020. 

Uppskattad kostnad för Norrskenet under första halvåret 2020 uppgår 

till 800 000 kr. Dessa kostnader tillkom efter att budget 2020 blev  

beslutad så hela den kostnaden ligger utanför budgetramen. Kostnad  
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FKUN § 35 – forts. 

för ytterligare en förskoleavdelning i Stensele beräknas till 700 000 kr 

för tiden augusti – december. Kommunfullmäktige anger i den strate-

giska planen att vid konflikt mellan mål och medel är det den ekono-

miska ramen som styr med företräde för den lagbundna verksamheten.  

Enligt skollagen ska kommunen kunna erbjuda förskola till barn  

vars vårdnadshavare är i behov av detta varför ett beslut om att utöka 

antalet förskoleplatser kan anses ligga inom det lagen styr och således 

behöver genomföras även om det för närvarande inte finns budget-

utrymme för det. Således behöver det ske nya prioriteringar mellan 

nämndens verksamheter. 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-04-30. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att starta en förskoleavdelning till i Stensele från augusti 2020. 

----- 
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FKUN § 36  FKUN/2020:68 - 612 

 

Gymnasieförbund inom Region 10 
 

Frågan om gymnasiebildning och gymnasieskolor i Region 10,  

tidigare Region 8, är en fråga som varit uppe till diskussion vid flera 

tillfällen. Frågan har också vid många tillfällen diskuterats länsöver-

gripande i Västerbotten och då har särskilt situationen i Västerbottens 

inland uppmärksammats. 

 

Så sent som hösten 2017 ombads kommunerna fatta beslut om hur de 

ville gå vidare i samverkan inom de gymnasiala utbildningarna men 

vid det tillfället fanns ingen konsensus i frågan mellan kommunerna 

och ett fördjupat samarbete lades på is. 

 

Under vintern 2019 aktualiserades frågan på nytt av kommunernas 

skolchefer som menade att kostnaderna för gymnasieutbildning var för 

höga och att åtgärder måste vidtas.  

 

Under senare delen av 2019 och i början av 2020 har flera kommuner 

aviserat, och i vissa fall beslutat om, neddragningar inom gymnasie-

skolan som kan hota programutbud och i vissa fall existensen av  

skolorna. Samtidigt har skarpa samarbeten påbörjats i väntan på  

formella beslut, Vilhelmina, Storuman, Åsele, Dorotea har inlett ett 

fördjupat samarbete och likaså Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele. 

 

Den 12 december 2019 beslutade styrelsen i Region 10 att det senast 

den 31 mars 2020 ska finnas ett beslutsunderlag tillgängligt för  

kommunerna.  

 

Samtliga kommuner inom Region 10 har tagit del av beslutsunderlaget 

om kommunernas medverkan i ett gymnasieförbund. Beslut i samtliga 

tio kommuner ska enligt önskemål från Region 10:s styrelse fattas 

senast under första halvåret 2020.  

 

De kommuner som fattar beslut om en förbundsbildning kallas till 

möte under augusti 2020 för att gå vidare med arbetet. 

 

Beredande organs förslag 

Region Västerbottens utbildningsstrateg Tobias Thomsons utlåtande 

2020-03-30. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 
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FKUN § 36 – forts. 

 

att Storumans kommun ska ingå i fortsatt arbete med gymnasie-

förbund tillsammans med andra kommuner i Region 10.  

----- 
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FKUN § 37  FKUN/2019:108 - 619 

 

Samarbete mellan Luspengymnasiet och Lärcentrum 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska, precis som andra  

nämnder och bolag i kommunen, se över kostnader och föreslå  

besparingar. Nämnden har på grund av många enheter höga  

kostnader för lokaler och därför har frågan om att se över  

möjligheterna att effektivisera användandet av lokaler lyfts. 

 

Rektorerna vid Luspengymnasiet och Lärcentrum har påbörjat ett  

arbete att se över samnyttjande av lokaler. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-18, § 91 

att godkänna redovisad tidsplan över Luspengymnasiets och Lärcent-

rums samarbete samt att arbeta för en samlokalisering av Lärcentrum i 

Luspengymnasiets lokaler från höstterminen 2020.  

 

I rektorernas utredning 2020-04-07 står bland annat att läsa följande: 

Utifrån den schemasimulering som genomförts bedöms att verksam-

heterna kan rymmas i de föreslagna gemensamma lokalerna. 

 

Förutom den positiva ekonomiska effekten av effektivt lokalnyttjande 

leder en samlokalisering med stor sannolikhet till bättre förutsättning-

ar för utveckling av samarbete mellan de båda verksamheterna vad 

gäller exempelvis utbildningsutbud och kollegialt lärande. 

 
Rektorerna anser vidare att mer tid för omställning krävs. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-18, § 91. 

Rektorerna Mikael Rombe och Lina Forsebrants utredning 2020-04-07. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-04-20, § 26. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att samlokalisering av Lärcentrum i Luspengymnasiets lokaler ska ske 

under 2020. 

----- 
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FKUN § 38  FKUN/2020:64 - 600 

 

Lärarlyftet i musik 
 

Lärares undervisning är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig 

samt uppnå fastställda mål. Kommunen har i överlag en god tillgång 

till behöriga legitimerade lärare i de flesta ämnen. Det finns dock ett 

undantag, musik, där det inte finns någon behörig för undervisning  

i årskurserna 8-9. Höstterminen 2019 fick en lärare möjlighet att  

komplettera sin lärarutbildning med musik för årskurserna 4-6 och 

samma lärare har visat intresse att läsa ytterligare kurser för att kunna 

få behörighet i hela grundskolan. 

 

Genom Lärarlyftet kan lärare komplettera sin legitimation med fler 

behörigheter. Arbetsgivaren kan söka statsbidrag vilket kan användas 

till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löne-

avdrag. Bidraget för att läsa musik inom Lärarlyftet är 500 

kr/högskolepoäng och torde räcka till resor och kurslitteratur.  

 

Läraren kommer, om det blir aktuellt, att begära tjänstledigt på 20% 

och ska då, om beslut fattas, ersättas av kommunen med 90% lön  

under studietiden. För att få full behörighet krävs tre terminers studier.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-04-27. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att läraren beviljas studier i musik med 90% lön och tjänstledigt för 

studier på 20%. Ersättning för kurslitteratur och resor till studieorten 

bekostas av, för ändamålet, sökta statsbidrag. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (23)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-05-11  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 39  FKUN/2020:46 - 880 

 

Internremiss - Regional biblioteksplan 2020–2023 
 

Region Västerbotten har upprättat förslag till regional biblioteksplan 

för Region Västerbotten åren 2020–2023. 

Planen avser att synliggöra regionbibliotekets uppdrag, 

ansvarsområden och kompetens och att identifiera strategiska 

utvecklingsområden för den regionala biblioteksverksamheten 

(inklusive sjukhusbiblioteken).  

 

Storumans kommun anser att planen tar upp de väsentliga delarna i 

folkbibliotekens uppdrag, att stå som garanter för demokratin, skapa 

demokratiska mötesplatser och att fungera som aktiva noder i 

samhället. Det trycks också särskilt på synliggörandet av den samiska 

kulturen och dialogen med kommunerna kring skolbiblioteken. 

Planen är övergripande skriven med sammanfattande 

utvecklingsområden, vilka också väl kan användas i kommunens 

arbete under perioden 2020–2023. 

 

Ett förtydligande kan dock vara på plats under Utvecklingsområde 2, 

biblioteksverksamhetens digitala kompetens. Det uttrycks något oklart 

var ansvaret ligger när det gäller att minska det digitala utanförskapet. 

Är det bibliotekets huvudsakliga roll att hjälpa människor till att 

kunna använda bibliotekets olika elektroniska tjänster eller förutsätts 

det också att biblioteken ska stödja allmänheten i alla sammanhang 

där man stöter på problem med teknik och handhavande? Detta med 

tanke på den osäkerhet som i dagsläget råder kring detta samt de 

begränsade resurser som finns inom folkbibliotekens verksamhet. 

 

I övrigt stödjer Storumans kommun skrivningarna i Region Väster-

bottens förslag. 

 

Beredande organs förslag 

Biblioteks- och kulturansvarig Gunilla Petterssons tjänsteutlåtande 

2020-04-28. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-05-11  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

FKUN § 39 – forts. 

 

att godkänna upprättat förslag till yttrande. 

 

att överlämna upprättat förslag till kommunstyrelsen. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-05-11  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 40  FKUN/2020:53 - 860 

 

Internremiss - Årets berättarkommun i Västerbotten 

2020–2021 
 

Storumans kommun har fått erbjudande om att efterträda Vindeln som 

Årets Berättarkommun (ÅBK) 2020–2021. 

 

Under ÅBK-året arbetar Nordiskt Berättarcentrum och Västerbottens 

museum i nära samverkan med den kommun som accepterat 

utnämningen. Utnämningen syftar till att ge inspiration till att utöva 

muntligt berättande på den egna hemorten, öka berättandets betydelse 

och stärka lokal utveckling i den kommun där verksamheten bedrivs. 

 

Under året kommer det att utbetalas ett visst ekonomiskt stöd för att 

kunna genomföra ett antal olika aktiviteter under ÅBK-året. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat 

frågan och ser att kommunen på olika sätt får chans att under ett år ta 

del av professioner från Nordiskt Berättarcentrum och Västerbottens 

museum och därmed få möjlighet till goda och stimulerande 

berättaraktiviteter inom hela Storumans kommun med byar. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2020-04-20, § 27 att uppdra förvaltningen 

utarbeta förslag till yttrande om att anta utnämningen till Årets 

Berättarkommun 2020–2021. 

 

Biblioteks- och kulturansvarig Gunilla Pettersson har utarbetat förslag 

till yttrande om att anta utnämningen till Årets Berättarkommun 

2020–2021. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-04-20, § 27. 

Biblioteks- och kulturansvarig Gunilla Petterssons tjänsteutlåtande 

2020-04-28. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-05-11  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

FKUN § 40 – forts.  

 

att godkänna upprättat förslag till yttrande. 

 

att överlämna upprättat förslag till kommunstyrelsen. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att Storumans kommun antar utnämningen som Årets 

Berättarkommun 2020–2021. 

----- 
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___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 41  FKUN/2020:66 - 805 

 

Utbetalning av lokalt aktivitetsstöd för år 2020 
 

Lokalt aktivitetsstöd utbetalas till föreningar med ungdomsverksamhet 

inom Storumans kommun. Stödet betalas ut 2 gånger per år, i april för 

den föregående höstens verksamhet och i oktober för våren innan. Det 

innebär att verksamhet som bedrivs nu under våren 2020 redovisas 

under hösten. Höstens verksamhet redovisas under våren 2021. 

Stödet är 50 kr per sammankomst där man har aktivitet för barn och 

ungdom upp till 20 år. Man registrerar deltagare med personnummer 

och närvaro och gör sedan en sammanställning som skickas till 

handläggare på biblioteket som gör själva utbetalningen. 

Med tanke på den pågående coronaepidemin finns stor risk att 

föreningarnas verksamheter inte kan bedrivas på samma sätt som 

under mer normala förhållanden. 

 

Beredande organs förslag 

Biblioteks- och kulturansvarig Gunilla Petterssons tjänsteutlåtande 

2020-04-28. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lokalt aktivitetsstöd för våren och hösten 2020 betalas ut enligt de 

belopp som utbetalades till aktuella föreningar för år 2019 med kom-

plettering av de belopp som kommer att utbetalas för hösten 2019 (ca 

30 000 kr totalt). Om det kommer in redovisning från en ny förening 

under perioden utbetalas beloppet enligt föreningens redovisade verk-

samhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korpen MIF Storuman 5100  

Luspens Ryttarförening 3400  
Skol-IF Falken 950  
Slussfors IK 1900  
Stensele SK 3650  
Storuman Jikishin Aikidoklubb 1200  
Storumans IK 15800  
Summa Storumanområdet: 32000  
     

Hemavan Aktiv Ungdom 850  
Tärna IK Fjällvinden 10150  
Summa Tärnaområdet: 11000  
     
Totalsumma hela kommunen 43000  
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___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 42  FKUN/2020:57 - 805 

 

Kultur- och fritidsstipendiater 2020 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden delar vanligtvis årligen  

ut stipendier till kommunmedborgare som berikat kommunen med  

insatser inom fritids- och kulturområdet.  

 

Stipendierna brukar delas ut under Storumandagarna respektive 

Gränshandelsmarknaden i Tärnaby under juli månad.  

 

Det har under de senaste åren varit väldigt få nomineringar av  

stipendiater varför en översyn av alternativa metoder att lyfta  

kommunmedborgare som utmärker sig genom att bidra till  

kommunens kultur- och fritidsliv bör ses över. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 2020-04-08. 

Arbetsutskottets protokoll 2020-04-20, § 28. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att inte utse några kultur- och fritidsstipendiater 2020 på grund av  

rådande omständigheter kring Covid-19. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-05-11  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 43  FKUN/2020:56 - 600 

 

Omval - ersättare till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens 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 upp-

dragen. 

 

Kommunfullmäktige har 2020-02-18, § 30 utsett Kajsa Olofsson (S) 

till ny ledamot i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden efter Fredrik 

Boström (S). 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2020-03-16, § 26 utsett 

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

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

resterande del av innevarande mandatperiod. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska välja ny ersättare efter 

Peter Åberg (S) till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbets-

utskott resterande del av innevarande mandatperiod. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-04-20, § 29. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Kajsa Olofsson (S) utses till ny ersättare i fritids-, kultur- och  

utbildningsnämndens arbetsutskott efter Peter Åberg (S) resterande 

del av innevarande mandatperiod. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-05-11  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 44  FKUN/2020:20 - 600, FKUN/2020:9 - 600 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

  

  

  

  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 

Beslut Beslutsdatum 

Beslut att godkänna upprättat förslag 

till yttrande i ärende till  

Justitieombudsmannen dnr: 8524-2019  

om bidrag till körkortsutbildning. 

2020-04-01 
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FKUN § 45   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2020:47 

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

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid förskolan Granen. 

 

FKUN/2020:63 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, beslut 2020-04-21 om årligt 

tillsynsbehov för hälsoskyddsverksamhet vid Storumans badhus. 

----- 

 


