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FKUN § 31   

 

Information 
 

Tillförordnad förvaltningschef Malin Lindberg informerar om: 

• hur de förändringar som gjordes under år 2020 i resurstilldelningen  

till kommunens fritidshem påverkar de yngsta barnen.  

• hur arbetet kring uppföljning av kommunens aktivitetsansvar fungerar  

i praktiken. 

• coronaviruset, covid-19 och planering för återöppning av gym-,  

bowling- och biblioteksverksamheten. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 32  FKUN/2021:1 - 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.  

 

Tillförordnad förvaltningschef Malin Lindberg redovisar anmälda 

kränkningsärenden för perioden 2021-02-22 till 2021-03-28. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-04-07. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-19, § 25. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälda kränkningsärenden för perioden 

2021-02-22 till 2021-03-28. 

----- 
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FKUN § 33  FKUN/2021:24 - 600 

 

Tertialrapport och verksamhetsberättelse januari-april 

2021 
 

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

nämnden har upprättats för perioden januari – april 2021. 

 

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 2021. 

 

Verksamhet, tkr Nettokostn. Kostnader 
Intäk-

ter 

Netto-

kostn 
Budget % av 

 Jan-apr 2020 
Jan-apr 

2021 

Jan-

apr 

2021 

Jan-apr 

2021 
2021 

bud-

get 

Politisk  

verksamhet 
212 221 0 221 663 33 

Fritid och kultur 2 889 3 838 1 035 2 803 9 142 31 

Förskola och 

skolbarnsomsorg 
13 369 15 777 3 193 12 584 37 618 33 

Grundskola 20 363 21 476 2 411 19 065 54 499 35 

Gymnasieskola  11 886 13 831 2 748 11 082 33 358 33 

Vuxenutbildning 2 229 2 010 274 1 736 4 730 37 

Gemensam verk-

samhet 
7 706 9 607 1 275 8 332 20 282 41 

Flykting 450 880 526 354 1 062 33 

Summa 59 104 67 640 11 462 56 177 161 354 35 
       

Kommentar till resultatet 

Större delen av verksamhetsåret kvarstår, varpå det är svårt att dra 

säkra slutsatser av nuvarande resultat. Om pandemin covid-19 fortgår 

med betydande verksamhetsstörningar under resterande delen av året 

kommer resultatet att påverkas negativt, med ett större antal elever i 

behov av särskilda stödinsatser. Grundskolan redovisar också ett högt 

kostnadsläge, framför allt i västra rektorsområdet.  

 

Prognos 
Tkr Redovisn Budget Prognos Avvikelse 

 2021 2021  2021  
Intäkter 11 462 17 151 17 651 500 

Kostnader 67 640 178 505 182 940       -4 435 

Nettokostnader 56 177 161 354 165 289 -3 935 
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FKUN § 33 – forts. 

 

Kommentar till prognosen 

Eleverna i Tärnaby kommer att få sin simundervisning i Storuman 

från och med höstterminen 2021 vilket bland annat ökar personalkost-

naderna för simundervisning. De ökade kostnaderna för bussresor tas i 

kommunstyrelsens budget. Det sparbeting som lades i budgeten för 

gemensam verksamhet bedöms inte kunna nås i någon betydande om-

fattning då kostnadsminskningarna inom gymnasieskolan motsvaras 

av de ökade kostnaderna i andra verksamhetsområden. Gymnasieför-

bundsfrågan beslutas i juni och för kommande budgetår har det myck-

et stor betydelse för fritids-, kultur- och utbildningsnämndens totala 

ekonomi när det gäller storleken på den budget som lämnas till gym-

nasieförbundet att hantera. Prognosen för 2021 visar på ett stort un-

derskott och de kommande åren kommer innehålla stora utmaningar 

för att nå en budget i balans. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-05-07. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att en fördjupad information om de budgetavvikelser som finns presenteras 

vid nämndens sammanträde den 14 september. 

 

att överlämna tertialrapporten och verksamhetsberättelsen för perioden  

januari – april 2021 till kommunstyrelsen. 

----- 
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FKUN § 34  FKUN/2021:5 - 600 

 

Redovisning av fördelade investeringsmedel för 2021 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har tilldelats investerings-

medel på 3000 tkr (4*750 000 kr) för perioden 2020-2023. Under 

2020 har 635 023 kronor av tilldelade medel förbrukats. 

 

För 2021 har alla enheter inom fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens verksamhetsområde möjlighet att lämna in investerings-

önskemål under första kvartalet 2021. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-15, § 6 att 

uppdra förvaltningschef Mikael Rombe att fördela investeringsmedlen 

inom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

samt att redovisning av fördelade investeringsmedel sker vid nämndens 

sammanträde den 10 maj 2021. 

 

Ordförande Anders Persson meddelar att ärendet flyttas till nämndens 

sammanträde den 14 september. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna meddelandet. 

----- 
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FKUN § 35  FKUN/2021:38 - 600 

 

Revisorernas grundläggande granskning av fritids-,  

kultur- och utbildningsnämnden 2020 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska förvalta och genomföra 

verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och före-

skrifter. För att fullgöra uppdraget ska nämnden bygga upp system 

och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt 

säkerställa att rutinerna tillämpas på avsett sätt.  

 

Enligt kommunallagen och god revisionssed ska revisorerna årligen 

granska alla styrelser och nämnder. Syftet med granskningen är att ge 

kommunens revisorer ett underlag för uttalande i revisionsberättelse. 

 

Granskning av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har genom-

förts med hjälp av sakkunniga från PwC för revisionsåret 2020 och 

omfattar följande granskningsområden: 

 

• Styrning, kontroll och åtgärder. 

• Måluppfyllelse för verksamheten. 

• Måluppfyllelse för ekonomin. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 36  FKUN/2021:26 - 610 

 

Uppföljning resursfördelning inom barnomsorgen vecka 

6-9 
 

Storumans kommun har ett resursfördelningssystem för barnomsorg 

(förskola och fritidshem). Resursfördelningssystemet baseras på antal 

barn med en viktning för barnets ålder. Förutsättningarna inom barn-

omsorgen förändras under verksamhetsåret, nya barn anmäls till för-

skola/fritidshem, barn flyttar osv.  

 

Enligt nämndens uppföljningsplan ska resursfördelningen följas upp 

två gånger per år, i oktober respektive maj. I uppföljningen redovisas 

även skillnaden mellan den tid som vårdnadshavarna anmäler och den 

faktiska tid som barnen är på plats i verksamheten. Resursfördelning-

en baseras på den anmälda tiden. 

 

I tabellen nedan är utfallet av uppföljningen vecka 6-9 2021 samman-

ställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljningen visar att resursbehovet i antal tjänster sammantaget har 

minskat något jämfört med den resurs som tilldelats. Eftersom pande-

min covid-19 påverkar statistiken behöver tolkningen göras med hän-

syn till denna omständighet. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-04-07. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-19, § 26. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
 

  
Antal 
barn 

Faktisk 
tid (h) 

Anmäld 
tid (h) Resursbehov 

Tilldelad 
resurs 

Diff be-
hov/ 

        
(antal tjäns-
ter) 

(antal 
tjänster) tilldelning 

Summa 
Östra 325 6257 8267 57,1 58,7 1,6 

Summa 
Västra 113 1777 2345 15,8 14,9 -0,9 

Summa 
Total 438 8034 10612 72,9 73,6 0,7 
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FKUN § 37  FKUN/2021:2 - 600 

 

Internremiss - Motion om kostnadsfri utdelning av mens-

skydd till elever upp till 22 år 
 

Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) har 2020-12-02 lämnat 

in rubricerad motion där de sammanfattningsvis skriver följande: 

 

Menstruation har länge varit ett närmast tabubelagt ämne trots att det 

berör alla kvinnor varje månad under en stor del av deras liv. Mens 

och mensskydd är inte heller något givet tema på den politiska arenan 

och en biologiskt orättvis könsfråga. Problemen kan vara extra lad-

dade för de unga och borde dessutom inte vara en klassfråga. Ofta har 

den unga kvinnan det svårt ekonomiskt och kanske inte kan byta 

skydd tillräckligt ofta vilket kan innebära en hälsorisk. Vänsterpartiet 

föreslår därför att en verksamhet startas för att erbjuda unga kvinnliga 

elever att via besök hos skolsköterska eller kurator få kostnadsfri ut-

delning av mensskydd. Åldersgränsen föreslås då sträcka sig till och 

med 22-års ålder. Detta kan ses som en satsning på ungas psykiska 

och fysiska hälsa. De unga kvinnornas kontinuerliga kontakt med sin 

skolsköterska eller kurator kan förväntas skapa förtroendefulla relat-

ioner som underlättar för de unga att söka stöd och råd också om 

andra frågor. 

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunen startar en verksamhet som erbjuder elever upp till 22 år 

att via besök hos skolsköterska eller kurator få kostnadsfri utdelning 

av mensskydd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22, § 140 att överlämna mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen/kansliet har i sin tur 2021-01-11 över-

lämnat en internremiss till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för 

yttrande och förslag om motionen ska bifallas, avslås eller anses be-

svarad senast den 30 juni 2021. 

 

I förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande står bland annat 

följande att läsa: 

 

Motionen belyser en relevant jämställdhetsfråga som återkommande 

aktualiserats i många kommuner och andra politiska instanser via till 

exempel motioner och medborgarförslag.  Försvarsmakten har infört  
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FKUN § 37 – forts. 

 

kostnadsfria mensskydd för alla värnpliktiga. Flera länder, till exem-

pel Skottland och Nya Zeeland har genomfört detta på nationell nivå. 

 

Kostnaden för mensskydd beräknas per person variera mellan cirka 

500-1 500 kronor per år så det råder en betydande ekonomisk ojäm-

ställdhet i denna fråga. 

 

Storumans kommun tillhandahåller idag mensskydd tillgängliga på 

samtliga skolor och utdelas gratis av skolsköterska eller annan skol-

personal vid behov som uppstår under skoltid. 

I den aktuella motionen yrkas att elever upp till 22 års ålder via besök 

hos skolsjuksköterska eller kurator få kostnadsfri utdelning av mens-

skydd. Den föreslagna lösningen är problematisk av flera skäl. Till-

gången på skolsköterskor och kuratorer är för begränsad på våra sko-

lenheter för att kunna leverera den förslagna funktionen på ett tillräck-

ligt bra och jämlikt sätt och det kan också vara problematiskt med 

hänsyn till den enskildes behov av integritet.  

 

Det finns olika sätt att organisera ett genomförande av kostnadsfria 

mensskydd i praktiken.  

I Österåkers kommun, som har haft kostnadsfria mensskydd sedan år 

2018, har kommunen löst den kostnadsfria utdelningen av mensskydd 

i samarbete med Regionens Ungdomsmottagning som hanterar utdel-

ningen.  

I Smedjebackens kommun har man nyligen fattat beslut att erbjuda 

kostnadsfria mensskydd. För att kunna erbjuda mensskydd kommer 

varje kommunal toalett (450 toaletter) i Smedjebackens kommun att 

utrustas med automatisk anordning där tre olika typer av mensskydd 

kommer finnas till förfogande. Personalen som ansvarar för lokalvår-

den kommer att hantera dessa automater/hygienartiklar. 

 

Då frågan om kostnadsfria mensskydd inte kan anses ligga inom sko-

lans/elevhälsans ansvarsområde är det inte rimligt att fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden tar kostnaden för material och hantering av 

utdelning. Detta kan inte genomföras med befintliga resurser och i 

motionen beskrivs ingen plan för hur förslaget ska finansieras. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-04-07. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-19, § 27. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
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FKUN § 37 – forts. 

 

att godkänna upprättat förslag till yttrande. 

 

att överlämna upprättat förslag till kommunstyrelsen. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att motionen avslås. 

 

Reservation 

Emilia Ronnhed (V) reserverar sig över beslutet med följande  

motivering:  

”Jag anser att yttrandet saknar innehåll såsom mer ekonomisk analys 

samt kring möjligheter att kunna genomföra förslaget utifrån vår egen 

kommuns förutsättningar.” 

----- 
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FKUN § 38  FKUN/2021:9 - 600 

 

Redovisning - översyn av gemensam verksamhet 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-15, § 7 att 

uppdra förvaltningschef Mikael Rombe att genomföra en översyn av 

gemensam verksamhet samt att översynen av den gemensamma verk-

samheten redovisas vid nämndens sammanträde den 10 maj 2021. 

 

Den gemensamma verksamheten innefattar bland annat elevhälsa,  

minoritetsspråk, licenskostnader, inventarier, ledningsfunktioner och 

administrativ personal.  

 

Nedanstående redovisning följer budgetstrukturen och indelas efter 

verksamhetskonton under ansvarskonto 4011. 

 

Verksamhet 4424 – Elevvård 

Budget 2021 8 307 800 

Budget 2020 8 249 000 

 

Verksamhet 4424 utgörs helt av personalkostnader för elevhälsa 

såsom kuratorer, specialpedagoger/speciallärare, logoped, skolskö-

terskor samt tjänsteköp (skolpsykolog, skolläkare). I verksamhet 4424 

har för år 2021 tillförts 25 % tjänsteutrymme för uppdraget Medi-

cinskt Ledningsansvar, MLA. För år 2021 har 25 % tjänsteutrymme 

för specialpedagog omvandlats till 25 % tjänsteutrymme för rektor 

och kostnaderna för detta har flyttats till verksamhet 49011 – Skolled-

ning personal. 

 

Förvaltningschefens bedömning 

Behovet av insatser från elevhälsan ökar, en bedömning som delas av 

övriga skolchefer i region 10. Behovet uttrycks dels i skolenheternas 

fortlöpande interna elevhälsoarbete, dels i ökat utredningsbehov till 

exempel för tal-, läs- och skrivsvårigheter och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. En ökad andel mycket unga elever agerar ut 

fysiskt gentemot skolkamrater och personal vilket skapar otrygghet 

och är resurskrävande att hantera. Det ökade behovet omfattar även 

verksamhet 4425 – Stödinsatser. 

 

Verksamhet 4425 – Stödinsatser 

Budget 2021 8 144 000 

Budget 2020 5 562 300  
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FKUN § 38 – forts. 

 

Verksamhet 4425 utgörs helt av personalkostnader för elevassisten-

ter/elevcoacher samt resurslärare för verksamheten Skeppet på Röbro-

skolan. Kostnaderna har ökat från och med höstterminen 2021 då det 

tillkommit flera elevbehov som inte bedömts kunnat lösas på annat 

sätt än med utökning av stödpersonal.  

 

Förvaltningschefens bedömning 

Skolledningen har tillsammans med nämnden börjat se över alterna-

tiva sätt att organisera skolverksamheten, t.ex. har skolrepresentanter 

från Lycksele presenterat en alternativ organisationsmodell som ge-

nomförts på Norrängsskolan. Detta utredningsarbete behöver fortsätta 

under 2021. 

 

Verksamhet 44289 – Minoritetsspråk 

Budget 2021 767 900 

Budget 2020 502 300 

 

Verksamhet 44289 utgörs av personalkostnader för undervisning i  

minoritetsspråk, framförallt i de olika samiska språkvarieteterna. Bud-

geten varierar mellan olika år då antalet elever varierar och undervis-

ningen genomförs i stort sett helt och hållet som fjärrundervisning 

med externa lärare. 

 

Förvaltningschefens bedömning 

Budgetbehovet för verksamheten kommer att fortsätta att variera mellan 

olika år. 

 

Verksamhet 4426 – Kulturakademin 

Budget 2021 858 600 

Budget 2020 845 900 

 

Verksamhet 4426 utgörs av kostnader för avtal med Kulturakademin. 

 

Förvaltningschefens bedömning 

Verksamheten bedöms fortsätta i nuvarande organisationsform på lång 

sikt. 

 

Verksamhet 49011 – Skolledning personal 

Budget 2021 6 969 000 

Budget 2020 6 461 800 

 

Verksamhet 49011 utgörs av personalkostnader för förvaltningschef, 

rektorer och utbildningsstrateg. För år 2021 har 25 % tjänsteutrymme  
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FKUN § 38 – forts. 

 

för specialpedagog omvandlats till 25 % tjänsteutrymme för rektor 

och kostnaderna för detta har flyttats till verksamhet 49011. Under 

läsåret 20/21 har 20 % extra skolledarresurs tillfälligt tillförts Central-

skolan/Röbroskolan under implementeringsfasen av den nya organi-

sationen. 

 

Förvaltningschefens bedömning 

Verksamheten bedöms ha tillräcklig omfattning för nuvarande skolor-

ganisation i kommunen men stödfunktioner, till exempel att alla rekto-

rer har allmänt administrativt stöd och stöd för vikarieanskaffning har 

stor betydelse för rektorernas arbetsmiljö och för möjligheten att utöva 

rektorsuppdragets alla delar. 

 

Verksamhet 49015 – Administrativ personal 

Budget 2021 1 251 500 

Budget 2020 1 224 000 

 

Verksamhet 49015 utgörs av personalkostnader för administrativ per-

sonal 2,5 tjänster. 

 

Förvaltningschefens bedömning 

Verksamheten behöver utökas med 25 % personalresurs för att avlasta 

rektorer med vikarieanskaffningsfunktion. 

 

Verksamhet 49018 – Övrigt gemensamt 

Budget 2021  -5 888 300 

Budget 2020 -3 825 300 

 

Verksamhet 49018 inrymmer besparingskrav, kostnader för telefon-

anknytningar, arbetsmiljöinsatser/företagshälsovård/rehabilitering, lit-

teratur, inventarier, rekryteringskostnader, annonser, IT-strateg Reg-

ion 10, licenser övergripande IT-system, viss IT-utrustning, årsavgift 

hälsoskydd miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Verksamhet 49018 inrymmer också intäkter för förvaltningens olika 

projekt. 

 

Förvaltningschefens bedömning 

De fasta kostnaderna bedöms öka i stort sett enligt kostnadsindex. 

Storleken på vissa kostnader, till exempel rekrytering, rehabilitering, 

varierar mellan olika år. Besparingskraven i verksamhet 49018 be-

döms att inte uppfyllas under 2021. 

 

Beredande organs förslag 
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FKUN § 38 – forts. 

 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-04-07. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-19, § 28. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 39  FKUN/2020:108 - 612 

 

Bildande av gymnasieförbund 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-03-15, § 27 

att uppdra förvaltningschef redovisa kringeffekter av eventuell föränd-

ring inom gymnasieverksamheten i Storumans kommun vid nämndens 

sammanträde den 10 maj 2021. 

 

Inför beslut om Storumans kommun ska ingå i ett gymnasieförbund 

har förutsättningarna för de båda gymnasieskolorna, Luspengymnasiet 

och Tärnaby alpina gymnasium, utretts. Utredningsarbetet har bedri-

vits på regional nivå (Region 10) samt på lokal nivå och ett antal un-

derlag har tagits fram inför nämndens avgörande beslut om gymnasie-

verksamhetens framtid i Storumans kommun under de kommande 

åren.  

 

Nämnden behöver dessutom fatta beslut om någon av kommunens 

gymnasieskolor ska avvecklas i samband med förbundsbildningen. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-04-12. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-19, § 29. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att inrätta en interimistisk styrelse för förbundet under perioden 2021-

09-01 till 2021-12-31. Den interimistiska styrelsen ska ha samma 

sammansättning som den direktion som beslutas för förbundet. 

 

att uppdra förvaltningschef fortsätta utreda frågan om gymnasieför-

bund avseende förbundsordning, ekonomi och organisation. Arbetet 

ska mynna ut i ett fördjupat avtal mellan parterna.  

 

att särskilt beakta Tärnaby alpina gymnasiets framtid i den fortsatta 

utredningen. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att inrätta ett kommunalförbund inom gymnasieskola med start 1 ja-

nuari 2022 med medlemmarna Vilhelmina kommun och Storumans 

kommun. 
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FKUN § 40  FKUN/2021:25 - 805 

 

Fritids- och kulturstipendiater 2021 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden delar årligen ut stipendier till 

kommunmedborgare/föreningar som berikat kommunen med insatser 

inom fritids- och kulturområdet. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2013-08-26, § 63 

att anta följande riktlinjer för utdelning av stipendium: 

 

• ett fritids- och ett kulturstipendium delas ut, vilket blir totalt två  

stipendier i hela kommunen. Detta under förutsättning att förslag 

på lämplig kandidat finns. 

• stipendiat ska vara skriven i Storumans kommun. 

• stipendiat ska inte ha fått Storumans fritids- och kulturstipendium  

tidigare. 

 

Stipendierna delas vanligtvis ut under Storumandagarna samt Gräns-

handelsmarknaden i Tärnaby under juli månad. På grund av corona-

pandemin, covid-19, kommer stipendierna att delas ut på annat sätt. 

 

Stipendierna har utlysts med annonsering i Bladet vecka 14 och 16 

samt på kommunens hem- och Facebooksida. Senast den 30 april ska 

förslag på stipendiater inkommit. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-19, § 30. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse Harald Kristiansen till fritidsstipendiat 2021. 

 

att utse Leif-Göran Johansson till kulturstipendiat 2021. 

----- 
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FKUN § 41  FKUN/2021:14 - 600 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut Beslutsdatum 

Ordförandebeslut om distansundervisning för 

årskurs 7-9 på Röbroskolan under perioden 

2021-03-08 – 2021-04-01. Stor personalfrån-

varo delvis p.g.a. coronaviruset, covid-19. 

2021-03-04 

Ordförandebeslut om distansundervisning för 

årskurs 7-9 på Skytteanska skolan och Tärnaby 

alpina gymnasium under perioden 2021-04-23 

– 2021-04-30. Stor personalfrånvaro p.g.a. 

coronaviruset, covid-19. 

2021-04-21 

Ordförandebeslut om distansundervisning för 

årskurs 7-9 på Skytteanska skolan och Tärnaby 

alpina gymnasium under perioden 2021-05-03 

– 2021-05-07. Stor personalfrånvaro p.g.a. 

coronaviruset, covid-19. 

2021-04-29 

Ordförandebeslut om distansundervisning för 

årskurs F-5 samt fjärr- och distansundervisning 

för årskurs 6-9 på Skytteanska skolan under 

perioden 2021-05-10 – 2021-05-12. Stor per-

sonalfrånvaro p.g.a. coronaviruset, covid-19. 

2021-05-06 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 42   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2021:27 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-09, tillsynsrapport för 

hälsoskyddsverksamhet – Storumans simhall. 

 

FKUN/2021:30 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-12, tillsynsrapport för 

hälsoskyddsverksamhet – förskolan Björken. 

 

FKUN/2021:31 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-12, tillsynsrapport för 

hälsoskyddsverksamhet – förskolan Granen. 

 

FKUN/2021:32 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-12, tillsynsrapport för 

hälsoskyddsverksamhet – förskolan Gungan. 

 

FKUN/2021:33 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-12, tillsynsrapport för 

hälsoskyddsverksamhet – förskolan Villa Villekulla. 

 

FKUN/2021:34 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-12, tillsynsrapport för 

hälsoskyddsverksamhet – förskolan Blåklockan. 

 

FKUN/2021:35 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-12, tillsynsrapport för 

hälsoskyddsverksamhet – förskolan Regnbågen. 

 

FKUN/2021:36 

Skolverket 2021-03-24, Remiss - föreskrifter om vilka kurser i gym-

nasieskolan och gymnasiesärskolan fjärrundervisning får användas i 

samt föreskrifter om vilka kurser inom vidareutbildning i form av ett 

fjärde tekniskt år som fjärrundervisning får användas i. 

 

FKUN/2021:37 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-21, tillsynsrapport för 

hälsoskyddsverksamhet – förskolan Solbacken. 

-----______________________  

  

 


