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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  2021-12-13  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2021-12-13 kl. 10.30 – 12.17 

 Ajournering för partiöverläggningar kl.11.17 – 11.25 

 

Beslutande Anders Persson (C) ordförande   

 Malin Svensson (C)  

 Karin Holmner (M) 

 Lotten Wahlström (L) 

 Per-Daniel Liljegren (KD) 

 Leif Karlsson (S) tjänstgörande ersättare för Fredrik Boström (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Emilia Ronnhed (V) 

 Marie Berglund (SD) 

     

 

Övriga   

 

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Marie Berglund   

Justeringens 

plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-12-15  

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 75 - 90  

  Sandra Lundsten   

 Ordförande  

  Anders Persson 

 Justerande  

  Marie Berglund 

 
Bevis om anslag 

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

slag på kommunens anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2021-12-13   

   

Datum för anslags uppsättande 2021-12-15 Datum för anslags nedtagande 2022-01-06 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Sandra Lundsten  
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FKUN § 75  FKUN/2021:116 - 805 

 

Information 
 

Förvaltningschef Mikael Rombe informerar om: 

 

• skrivelse och svarsskrivelse från Tärna IK Fjällvinden om före- 

ningsbidrag. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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FKUN § 76  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 rektor. 

 

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 Mikael Rombe redovisar inkomna kränkningsan-

mälningar för perioden 2021-10-19 till 2021-11-21. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-11-22. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-29, § 58. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 77  FKUN/2021:23 - 600 

 

Budgetuppföljning januari - november 2021 
 

Budgetuppföljning för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  

har upprättats för perioden januari – november 2021. Uppföljningen 

innehåller förbrukning till och med 30 november jämfört med budget. 

Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter har gjorts för  

perioden. 

 

Prognosen för hur året kan sluta har förbättrats till ett positivt resultat. 

Orsaken till det är att gymnasiet ser ut att göra större kostnadsminsk-

ning mot för tidigare beräkningar. Inom förskolan i östra delen av 

kommunen är det flera verksamheter som ser ut att göra överskott  

avseende personalkostnader. På grund av pandemin har sjukfrånvaron 

varit hög både bland barn och personal. Det är och har varit svårt att få 

tag på vikarier vilket medfört att personalkostnaderna hållits nere. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2021-12-10. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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FKUN § 78  FKUN/2021:107 - 600 

 

Budget 2022 
 

Förvaltningsekonom Jessica Boström har tillsammans med förvalt-

ningschef Mikael Rombe upprättat förslag till detaljbudget för 2022. 

 

Förändringar från föregående års budget 

 

Moderna språk 

Storumans kommun kommer att betala för del av tjänster till Lycksele 

kommun. 

 

Utmaning 

Då elevantalet ökar inom barnomsorg behövs utbildad och kvalifice-

rad personal inom alla verksamheter samt att det behövs lokaler. 

Blocket barnomsorg har en ökad budget med ca 1,6 mkr till en följd 

av ökat barnantal och fler avdelningar. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram ökar med 1% 

från 2021 till 2022 och detta ska täcka alla kostnader som omfattas 

inom nämnden. Löneökningar är budgeterade med ett snitt på 2,5%.  

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid behöver förstärkas med mer perso-

nalresurs för att nuvarande verksamhet ska kunna organiseras på ett 

hållbart sätt. Om denna verksamhet ska utökas med t. ex. barnomsorg 

nattetid kommer kostnaderna att öka betydligt. 

 

Tillskottet i budget på 2 mkr motiveras framförallt av det ökande bar-

nantalet i förskoleverksamheten där fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden beslutat att inrätta en ny förskoleavdelning i Storumans 

tätort. 

 

Besparingskravet på ca 5,2 mkr blir mycket svårt att klara då det 

skulle krävas beslut om betydande strukturella förändringar i nämn-

dens verksamheter. Obalansen i budgeten inkluderar drygt 2 mkr som 

förs över från nämndens rambudget till gymnasieförbundet för netto-

kostnaderna på Tärnaby alpina gymnasium. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2021-11-23. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-29, § 59. 
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FKUN § 78 – forts. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till detaljbudget för verksamhetsåret 2022. 

----- 
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FKUN § 79  FKUN/2021:108 - 600 

 

Förteckning och organisationsplan 2022 
 

I fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan står det 

att nämnden ska fastställa en förteckning och organisationsskiss som 

beskriver verksamhets- och ekonomiansvaret i nämnd och förvaltning. 

 

Förvaltningsekonom Jessica Boström har upprättat förslag till förteck-

ning och organisationsplan för 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-29, § 60. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till förteckning och organisationsplan 

för 2022. 

----- 
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FKUN § 80  FKUN/2021:119 - 600 

 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem, 

och pedagogisk omsorg 2022 
 

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår un-

der januari månad varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning 

att kommunen följer villkoren i förordningen (2001:160). 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-14, § 94 

att fastställa nytt inkomsttak för taxor inom förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 

 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas uti-

från hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som 

kommunen kan få ersättning för är 50 340 kronor per månad under 

2021. 

 

Den första januari 2022 kommer denna summa att höjas till 52 410 

kronor (hushållets bruttoinkomst) per månad. Följden av detta är att  

de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs.  

 

De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2022 till 31 de-

cember 2022: 

 

Avgiftstak för förskola/pedagogisk omsorg 2022 

Barn 1: 3% 1 572 kronor 

Barn 2: 2% 1 048 kronor 

Barn 3: 1%    524 kronor 

 

Avgiftstak för fritidshem 2022 

Barn 1: 2% 1 048 kronor 

Barn 2: 1%    524 kronor 

Barn 3: 1%    524 kronor 

 

Beredande organs förslag 

Barnomsorgsassistent Maria Vikströms tjänsteutlåtande 2021-12-01. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa nytt inkomsttak från den 1 januari 2022 för taxor inom 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt upprättat förslag. 

----- 
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FKUN § 81  FKUN/2021:114 - 605 

 

Taxa interkommunal ersättning - förskola och grund-

skola 2022 
 

Följande förslag till taxa för interkommunala avgifter år 2022, för 

barn och unga under 16 år, har utarbetats enligt utbildningsdelegation-

ens riktlinjer: 

 

159 300 kronor/år/barn för förskola 

118 100 kronor/år/barn för pedagogisk omsorg 

43 900 kronor/år/barn för fritidshem 

83 900 kronor/år/barn för förskoleklass 

103 700 kronor/år/barn för grundskola årskurs 1-6 

111 900 kronor/år/barn för grundskola årskurs 7-9 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2021-11-23. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-29, § 61. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till taxa för interkommunal ersättning år 

2022 för barn och unga under 16 år.  

----- 
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FKUN § 82  FKUN/2021:102 - 605 

 

Taxa interkommunal ersättning - gymnasieskola 2022 
 

Beräkningen av IKE för gymnasiet följer skollagen 16 kap. 50–51 §§, 

principerna i bidrag på lika villkor samt Region Västerbottens riktlin-

jer för beräkning av interkommunala avgifter. Beräkning för bidrag till 

fristående gymnasium följer skollagen 16 kap. 52–55 §§.  

 

IKE – Interkommunal ersättning 

Huvudregeln är att det IKE-belopp som betalas är lika som anordna-

rens kostnad. Undantaget är att IKE-beloppet som betalas är det lägsta 

av anordnarens och hemkommunens kostnad. 

 

Avvikande avtal om ersättning mellan kommuner är tillåtet. 

 

Bidrag till fristående huvudman 

Följande gäller för bidrag till fristående huvudman: 

1. kommunens egen prislista tillämpas om motsvarande program 

eller inriktning erbjuds i kommunen. 

2. samverkansområdets prislista (länsprislistan) tillämpas om  

   kommunen inte själv har motsvarande utbildning men den finns

   i samverkansområdet.  

3. ”Riksprislistan” tillämpas när kommunen/samverkansområdet inte  

   erbjuder motsvarande utbildning. 

4. Avtal om bidragsbelopp mellan kommunen och fristående är inte 

tillåtet. 

 
 

FKUN § 82 – forts. 
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Introduktionsprogram 

IKE och bidrag till fristående för introduktionsprogrammen (se skol-

lagen 17 kap. 2 §) ska betalas ut enligt vad som anges i skollagen 17 

kap. 24-36 §§. Hemkommunen och mottagande kommun kommer 

överens om IKE-belopp för språkintroduktion, yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ. För dessa introduktionsprogram råder begrän-

sad skyldighet för fristående huvudman och bidragets storlek regleras 

därför inte i lagen. 

 

Södra Lapplands gymnasieförbund är, efter läsårsskiftet 2021/2022, 

huvudman för gymnasieskolorna i Storumans kommun varpå fritids-, 

kultur- och utbildningsnämnden endast kan föreslå förbundet att fast-

ställa upprättat förslag till interkommunal ersättning för gymnasiesko-

lorna hösten 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Skoladministratör Anna Sandbergs tjänsteutlåtande 2021-10-27. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-29, § 62. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till interkommunal ersättning för gym-

nasieskola i Storumans kommun våren 2022.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 

 

att upprättat förslag till interkommunal ersättning för Södra Lapplands 

gymnasium hösten 2022 fastställs. 

----- 
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FKUN § 83  FKUN/2021:109 - 600 

 

Taxor och avgifter 2022 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till 

taxor och avgifter inför 2022 inom fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden verksamhetsområde.  

 

På simhallen föreslås samma badavgift för kommunbo som icke 

kommunbo, att taxan för hänglås tas bort då de inte säljs samt att en 

taxa på 65 kr tas ut för armpuffar.  

 

På bowlinghallen i Storuman föreslås att kvällstaxan tas bort. Vidare 

föreslås att bowlingavgifterna i Tärnaby är samma som i Storuman. 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef för fritid och kultur Catarina Samuelssons tjänsteutlåtande 

2021-11-23. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-29, § 63. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att upprättat förslag till taxor och avgifter för 2022 inom fritids-, kul-

tur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde antas. 

 

Yrkande 

Emilia Ronnhed (V) yrkar 

 

att ärendet återremitteras för översyn av bowlingtaxorna i kommunen. 

 

att nuvarande taxor för 2021 gäller till dess att nya taxor antagits. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

vid senare tillfälle. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid se-

nare tillfälle vilket innebär bifall till återremissyrkandet. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att återremittera ärendet för översyn av bowlingtaxorna i kommunen. 

 

att nuvarande taxor för 2021 gäller till dess att nya taxor antagits. 

-----  
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FKUN § 84  FKUN/2021:73 - 600 

 

Huvudmannarapport - systematiskt kvalitetsarbete  

läsåret 2020/2021 
 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän 

och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksam-

heten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och 

utifrån det planera och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat 

behöver dessutom följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till 

vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt 

i genomförandet. 

 

Nya rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under 

2020/2021 och implementeras till att börja med i grundskolan. Försko-

lor, fritidshem och gymnasieskolorna har än så länge redovisat som ti-

digare men ska även de så småningom omfattas av de nya rutinerna.  

 

De nya rutinerna ska främja systematiken i huvudmannens kvalitets-

arbete och kommer i sitt slutskede vara utformat som en årscykel där 

varje moment är klarlagt och samordnat med kommunens tidsschema 

för bland annat budgetberedning och fastställande av budget. Ambi-

tionen är även att rutinerna ska säkra att det finns tillräckligt med are-

nor för återkommande dialog mellan ansvarsnivåerna på huvudmanna- 

och enhetsnivå. 

 

De områden som kommer att redovisas är; 

• normer och värden samt trygghet och studiero 

• kunskaper, bedömning och betyg 

• ansvar och inflytande 

• skola och hem 

• övergång och samverkan 

• skolan och omvärlden 

• rektors ansvar 

De områden som redovisas till nämnden i december 2021 är; 

• områdena 2, 3 och 7 för grundskolan. 

• samtliga områden för övriga skolformer. 

 

Man kan av enheternas redovisningar utläsa att verksamheterna tydligt 

har påverkats av pandemin covid-19. 
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FKUN § 84 – forts. 

 

Trots pandemins stora påverkan har verksamheternas uppgifter och 

ansvar kunnat fullgöras med begränsade störningar mycket tack vare 

professionellt agerande och stort engagemang av rektorer och perso-

nal.   

 

Kvaliteten i enheternas rapporter har påverkats negativt av en svår  

arbetssituation under pandemin. 

 

Dialog med, och information till, vårdnadshavare har försämrats under 

läsåret 2020/2021. Detta gäller framförallt den dagliga dialogen kring 

hämtning/lämning samt uteblivna föräldramöten på förskola och fri-

tidshem. 

 

Problem med kompetensförsörjningen har påverkat kvaliteten nega-

tivt. Till exempel försvåras möjligheterna för förskolornas pedago-

giska utvecklingsarbete och korttidsfrånvaro har varit mycket svårt att 

lösa med vikarier. 

 

Behörighet till gymnasieutbildning åk 9 (riksgenomsnitt 2020 = 85,6%) 

-har ökat på Röbroskolan sedan 2020 (81,0% - 78,8%). 

-har minskat på Skytteanska skolan sedan 2020 (83,0 % - 86,7 %). 

 

Skillnaderna i genomsnittligt meritvärde mellan flickor och pojkar i 

årskurs 9 har minskat från 2020 till 2021 och skillnaden i meritvärden 

är detta år 5 enheter (riksgenomsnittlig skillnad i meritvärde 2020 = 

26,7 enheter). 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningschef Mikael Rombes tjänsteutlåtande 2021-11-29. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att uppdra åt förvaltningschef att utreda förskolornas kompetensför-

sörjning och arbetsmiljö. 

----- 
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FKUN § 85  FKUN/2021:110 - 610 

 

Uppföljningsplan 2022 
 

Nämndsekreterare Sandra Lundsten har upprättat förslag till årlig plan 

för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-29, § 64. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens uppföljningsplan för 2022. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (20)  

   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2021-12-13  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 86  FKUN/2021:111 - 600 

 

Sammanträdesplan 2022 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat följande 

förslag till sammanträdesplan för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden och dess arbetsutskott för 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-29, § 65. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande sammanträdesplan för fritids-, kultur- och  

utbildningsnämnden och dess arbetsutskott för 2022: 

 

Arbetsutskott   Nämnd 

 

måndag 24 januari  måndag 14 februari 

 

måndag 28 februari  måndag 21 mars 

 

måndag 25 april  måndag 9 maj 

 

måndag 5 september  måndag 19 september 

 

måndag 31 oktober  måndag 14 november 

 

måndag 28 november  måndag 12 december 

----- 
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FKUN § 87  FKUN/2021:115 - 889 

 

Styrgrupp för släktforskningsprojekt på biblioteket i 

Storuman 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har beviljats bygdeav-

giftsmedel för ett släktforskningsprojekt under perioden 2022-01-01 

till 2023-12-31 på biblioteket i Storuman. 

 

Projektet ska ta tillvara det stora intresset för släktforskning i kommu-

nen tillsammans med allt material som finns i ”Fotoarkivet”, dels som 

ett bidrag för en fortsättning av Storumans kommun som en berättande 

kommun (Årets berättarkommun under 2021-2022), och dels som ett 

underlag för att känna sina rötter och sin släkts historia i syfte att 

stärka sin identitet och förhoppningsvis den sociala gemenskapen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-08, § 173 att projektets styr-

grupp ska fastställas av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden innan 

projektet påbörjas. 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef för fritid och kultur Catarina Samuelssons tjänsteutlåtande 

2021-11-23. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-29, § 66. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställs 

som styrgrupp för släktforskningsprojektet under perioden 2022-01-01 

till 2023-12-31. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2021-12-13  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 88  FKUN/2021:112 - 600 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförandes 

tjänstgöringsdagar 2022 
 

Enligt gällande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda ska del-

tidsarvoderade förtroendevaldas tjänstgöringsdagar fastställas av re-

spektive nämnd senast den 31 januari varje år. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson 

har, den 23 november 2021, lämnat in tjänstgöringslista för år 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-29, § 67. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa tjänstgöringsdagar för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens ordförande år 2022 enligt inlämnat underlag. 

----- 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2021-12-13  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 89  FKUN/2021:14 - 600 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

 

 

 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 

Beslut Beslutsdatum 

Beslut om ställföreträdande för rektor 

på Storumans Lärcentrum för perioden 

2021-11-29 till 2021-12-05  (1.2) 

2021-11-26 
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2021-12-13  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

FKUN § 90   

 

Meddelanden 
 

FKUN/2021:113 

Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2021-11-08, § 166 – Skolskjuts-

reglemente för Storumans kommun och själva skolskjutsreglementet 

för Storumans kommun, antaget av kommunstyrelsen 2021-11-08, § 

166, börjar gälla från och med 2023-01-01. 

 

FKUN/2021:105 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, tillsynsrapport om hälsoskydd 

2021-11-10, Stensele skola (Fjärdingsmannen 6). 

 

FKUN/2021:106 

Räddningstjänsten Storumans kommun, 2021-11-11 - Beslut efter till-

syn med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 5 kap. 

1 § på fastigheten Björkfors 1:125, förskolan Björken. 

 

FKUN/2021:98 

Södra Lapplands gymnasieförbund, protokoll från arbetsutskottet 

2021-11-17. 

 

FKUN/2021:117 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, tillsynsrapport om hälsoskydd 

2021-11-24, Luspengymnasiet (Skolan 1). 

 

FKUN/2021:118 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, tillsynsrapport om hälsoskydd 

2021-11-25, Vallnässkolan (f.d. Centralskolan och f.d. Röbroskolan, 

Ormen 14). 

----- 

 


