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Närvaro- och omröstningslista  
                            
                           § 48                § 49                                
Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej  Avstår 

 
C 

 
Patrik Persson  

 
Nb 

 
1 

   
1 

  

 
S 

 
Gunilla Lundgren 

 
Nb 

 
1 

 
 

  
1 

  

 
C 

 
Jarl Folkesson 

 
- 

 
 

  
 

 
 

  

 
M 

 
Ulf Vidman 

Nb 34-39, 
41, 43-71 

 
1 

   
1 

  

 
M 

 
Veronika Håkansson 

 
- 

 
 

   
 

  

 
C 

 
Tomas Mörtsell 

Nb 34-39, 
41-58, 60-71 

 
1 

   
1 

  

 
C 

 
Jessica Bergfors 

Nb 34-39, 
41-71 

 
1 

   
1 

  

 
C 

 
Therese Granström 

Nb 34-39, 
42-71 

 
1 

   
1 

  

 
C 

 
Anders Persson 

Nb 34-39, 
41, 43-71 

 
1 

   
1 

  

 
C 

 
Klara Olofsson 

 
- 

 
 

     

 
C 

 
Peder Wiklund 

 
- 

 
 

     

 
C 

 
Jan-Elof Bergström 

 
- 

 
 

   
 

  

 
C 

 
Susanne Hanson 

 
- 

 
 

   
 

  

 
L 

 
Hans-Peter Carlson 

Nb 34-39, 
41-71 

 
 

 
1 

  
1 

  

 
L 

 
Per-Erik Sahlman 

 
- 

 
 

   
 

 
 

 

 
KD 

 
Roland Gustafsson 

Nb 34-39, 
42-71 

 
1 

   
1 

  

 
KD 

 
Ingela Forsman 

 
- 

      

 
S 

 
Karin Malmfjord  

Nb 34-39, 
41-58, 60-71 

 
1 

 
 

  
 

 
 

 
1 

 
S 

 
Christian Andersson 

 
- 

 
 

 
 

  
 

  

 
S 

 
Rickard Frohm 

 
Nb 

 
1 

 
 

  
1 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.  
 
           § 48                     § 49 
Ledamöter (forts.) Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

 
S 

 
Maria Gardfall 

  
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
S 

 
Kajsa Olofsson 

 
- 

  
 

      

 
S 

 
Peter Åberg 

Nb 34-39, 
41 ,43-58,  
60-71 

 
1 

   
1 

  

 
V 

 
Daniel Johansson  

Nb 34-39, 
41-71 

  
1 

   
1 

 

 
V 

 
Linda Glasin 

Nb 34-39, 
42-71 

  
1 

   
1 

 

 
V 

 
Torkel Stångberg 

 
- 

  
 

   
 

 

 
V 

 
Emilia Ronnhed 

 
- 

  
 

   
 

 

 
SD 

 
Elving Karlsson 

 
- 

 
 

 
 

  
 

  

 
SD 

 
Bengt-Erik Åkebrand 

 
- 

 
 

   
 

  

 
SD 

 
Marie Berglund 

Nb 34-39, 
41, 43-71 

 
 

 
1 

  
 

 
1 

 

 
KL 

 
Erold Westman 

 
Nb 

 
 

 
1 

   
1 

 

  16 11 5  11 4 1 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 34   
 
Information - reducerat kommunfullmäktige med anledning 
av Coronapandemin 
 
Ordföranden meddelar att kommunfullmäktiges presidium har samrått med 
företrädare för samtliga representerade partier i kommunfullmäktige om att 
kunna fullfölja fullmäktigearbetet och samtidigt ta hänsyn till ledamöters 
och medarbetares exponering för eventuell smitta. Detta har lett till en 
muntlig överenskommelse om att reducera antalet ledamöter vid dagens 
sammanträde från 31 till 16 enligt följande fördelning:  

 
Parti Antal 

mandat  
Antal ledamöter 
2020-04-21 

Centern 10 5 
Moderaterna 2 1 
Liberalerna 2 1 
Kristdemokraterna 2 1 
Socialdemokraterna 7 4 
Vänsterpartiet 4 2 
Sverigedemokraterna 3 1 
Kommunlistan 1 1 
Totalt 31 16 

 
Överenskommelsen gäller för kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
april. Inför kommunfullmäktiges junisammanträde får presidiet stämma av 
med partierna om det finns skäl att förlänga överenskommelsen eller inte.  
----- 
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KF § 35   
 
Allmänhetens frågestund - årsredovisning 2019 för  
Storumans kommun 
 
Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-
band med att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen.  
 
Av tillkännagivandet till dagens sammanträde framgår att allmänheten har 
möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 
 
Sammanträdet ajourneras kl. 13.05-13.50 för föredragning av ärendet  
Årsredovisning 2019 för Storumans kommun som följs av allmänhetens frå-
gestund.  
----- 
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KF § 36  KS/2020:132 - 007 
 
Information från kommunrevisionen 
 
Kommunrevisionen har framfört önskemål om att kommunfullmäktige vid 
varje sammanträde får information om de revisionsrapporter som kommun-
revisionen upprättat vid granskning av kommunens olika verksamheter.  
 
Följande revisionsrapporter redovisas:  
 

Revisionsrapport/ 
granskningsområde 

Ansvarig styrelse/ 
nämnd 

Upprättad 

Granskning årsredovisning 2019 
för Storumans kommun 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 

Grundläggande granskning –  
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 

Grundläggande granskning – 
Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden 2020-04-14 

Grundläggande granskning –  
Fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden 

Fritids-, kultur- och 
utbildningsnämnden 

2020-04-14 

Grundläggande granskning –  
miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden 

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden 

2020-04-14 

Grundläggande granskning – 
gemensam  
överförmyndarnämnd 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 

Grundläggande granskning –  
Storumans kommunföretag AB 

Storumans  
kommunföretag AB 

2020-04-14 

Grundläggande granskning –  
Fastighets AB Umluspen 

Fastighets AB  
Umluspen 

2020-04-14 

Grundläggande granskning –  
Industri- och logistikcentrum i  
Storuman AB 

Industri- och  
logistikcentrum i  
Storuman AB 

2020-04-14 

Grundläggande granskning –  
Hemavan Tärnaby Airport AB 

Hemavan Tärnaby  
Airport AB 

2020-04-14 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
-----  
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KF § 37  KS/2020:131 - 042 

KS/2020:177 - 042 
 
Verksamhetsberättelser 2019 
 
Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsberättelser för 
2019 för sina verksamhetsområden. Verksamhetsberättelserna är nämnder-
nas egen redovisning till kommunfullmäktige och innehåller kommentarer 
kring resultatet, redovisning av viktiga händelser samt uppföljningar av 
fastställda mål i verksamhetsplanerna. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 39. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 § 39 att överlämna styrelsens och 
nämndernas verksamhetsberättelser 2019 till kommunfullmäktige för god-
kännande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser 2019. 
----- 
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KF § 38  KS/2020:135 - 042 
 
Årsredovisning 2019 för Storumans kommun 
 
Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-
valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 
sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-
valtningsberättelsen ska bland annat innehålla en översikt över utvecklingen 
av verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat- 
och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess 
slut. 
 
Kommunens resultat uppgår till 6,5 mnkr. När de kommunala bolagen in-
kluderas uppgår resultatet till 7,9 mnkr och är i den delen sämre än föregå-
ende års resultat på 11,6 mnkr.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-03-06.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 29. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 40. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 § 40 att fastställa årsredovisning 
2019 för Storumans kommun och överlämna den till kommunfullmäktige 
för godkännande.  
 
Av upprättad revisionsberättelse för 2019 (KS/2020:269) framgår bland an-
nat att revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner årsredovis-
ningen.  
 
Yrkande 
Tomas Mörtsell (C) biträdd av Karin Malmfjord (S) yrkar att årsredovis-
ningen godkänns.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäk-
tige bifaller detta.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisning 2019 för Storumans kommun.  
----- 
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KF § 39  KS/2020:269 - 007 
 
Revisionsberättelse 2019 
 
Kommunrevisorerna har 2019-04-14 upprättat revisionsberättelse för år 
2019. 
 
Till revisionsberättelsen bifogas följande bilagor:  
 
o Revisorernas redogörelse 2019 
o Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2019, april 2020 
o Granskningsrapporter för kommunägda företag 2019 

 
Revisorernas bedömning 
 
o Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive gemensamma över-

förmyndarnämnden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
sätt. Kommunstyrelsen och övriga nämnder har endast delvis bedrivit 
verksamheten på avsett sätt.  
 

o Omsorgsnämnden respektive fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
har inte bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt. Framförallt omsorgsnämnden redovisar ett stort 
underskott i förhållande till budget. Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.  
 

o Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll har varit till-
räcklig. Den interna kontrollen inom kommunstyrelsen och övriga 
nämnder har delvis varit tillräcklig.  
 

o Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.  
 

o Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
som kommunfullmäktige uppställt.  
 

Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis att revisorerna tillstyr-
ker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ och att årsredovis-
ningen godkänns.  
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KF § 39 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera revisionsberättelsen för 2019. 
----- 
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KF § 40  KS/2020:269 - 007 
 
Ansvarsfrihet 2019 för kommunstyrelsen 
 
Kommunrevisorerna har 2020-04-14 upprättat revisionsberättelse för 2019. 
Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen och dess 
enskilda förtroendevalda avseende 2019 års förvaltning.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfri-
het avseende 2019 års förvaltning.  
 
Jäv 
Tomas Mörtsell (C), Jessica Bergfors (C), Therese Granström (C), Anders 
Persson (C), Ulf Vidman (M), Hans-Peter Carlson (L), Roland Gustafsson 
(KD), Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S), Daniel Johansson (V), Linda 
Glasin (V) och Marie Berglund (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
-----  
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KF § 41  KS/2020:269 - 007 
 
Ansvarsfrihet 2019 för omsorgsnämnden 
 
Kommunrevisorerna har 2020-04-14 upprättat revisionsberättelse för 2019. 
Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för omsorgsnämnden och dess 
enskilda förtroendevalda avseende 2019 års förvaltning.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfri-
het avseende 2019 års förvaltning.  
 
Jäv 
Therese Granström (C), Roland Gustafsson (KD) och Linda Glasin (V) del-
tar inte i beslutet på grund av jäv. 
-----  
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (61)  
    
Kommunfullmäktige 2020-04-21  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
KF § 42  KS/2020:269 - 007 
 
Ansvarsfrihet 2019 för fritids-, kultur- och utbildningsnämn-
den 
 
Kommunrevisorerna har 2020-04-14 upprättat revisionsberättelse för 2019. 
Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för fritids-, kultur- och utbild-
ningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2019 års för-
valtning.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja fritids-, kultur- och utbildningsnämnden och dess enskilda för-
troendevalda ansvarsfrihet avseende 2019 års förvaltning.  
 
Jäv 
Anders Persson (C), Ulf Vidman (M), Peter Åberg (S) och Marie Berglund 
(SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
-----  
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (61)  
    
Kommunfullmäktige 2020-04-21  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
KF § 43  KS/2020:269 - 007 
 
Ansvarsfrihet 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
Kommunrevisorerna har 2020-04-14 upprättat revisionsberättelse för 2019. 
Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2019 års förvalt-
ning.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess enskilda förtro-
endevalda ansvarsfrihet avseende 2019 års förvaltning.  
-----  
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KF § 44  KS/2020:44 - 750 
 
Interpellationssvar - nedläggning av socialtjänst i Tärnaby 
 
Torkel Stångberg (V) har 2020-01-24 lämnat in följande interpellation till 
omsorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson. 
 
Individ- och familjeomsorgen, IFO, samhällets yttersta skyddsnät och bä-
rare av ansvaret att vår kommuns invånare får det stöd och hjälp som de be-
höver. IFO hjälper och stöttar våra medborgare. Det innefattar alltifrån den 
ensamstående föräldern som behöver ekonomiskt hjälp, den våldsutsatta 
som behöver fly ifrån sin partner, ungdomen med psykisk ohälsa om behö-
ver hjälp i hemmet, barnet som inte längre kan bo hos sina föräldrar, männi-
skan med missbruksproblem som behöver vård för att överleva till pension-
ären som inte har råd att gå till tandläkaren.  
 
Omsorgsnämnden har nu tagit bort socialtjänstens bemanning i Tärnaby. 
Storumans kommun har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för 
våra medborgare och det är något som vi i Vänsterpartiet Storuman-
Tärnaby tar på största allvar och inte kan tumma på! 
 
Med anledning av detta och nedläggningen ställs följande frågor:  
 
o Vad får nedläggningen för konsekvenser för våra medborgare i  

Tärnabyområdet? 
o Hur mycket pengar beräknas omsorgsnämnden spara med nedlägg-

ningen? 
o Varför vill omsorgsnämnden inte längre ha personal anställd på soci-

altjänsten i Tärnaby? 
o Varför har inte kommunens invånare blivit informerade om nedlägg-

ningen? 
o Anser du inte att en sådan viktig fråga borde ha lyfts upp till kommun-

fullmäktige? 
o Tror du att en lägre bemannad socialtjänst kommer generera mindre 

kostnader för omsorgsnämnden? 
o Hur tror du att nedläggningen kommer att påverka IFO:s personal i 

Storuman som redan innan nedläggningen hade hög arbetsbelastning 
samt högst antal långtidssjukskrivna i hela kommunen? 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 2 att interpellationen får stäl-
las. Eftersom interpellanten Torkel Stångberg inte var närvarande vid det 
sammanträdet lämnas svar vid kommande sammanträde.  
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KF § 44 – forts.  
 
Då det konstateras att Torkel Stångberg inte är närvarande vid dagens sam-
manträde heller får interpellationssvar lämnas vid kommande sammanträde.  
----- 
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KF § 45  KS/2018:1006 - 315 
 
Motion - parkeringsplan för Hemavan 
 
Karin Malmfjord (S) har 2018-08-27 lämnat in följande motion:  
 
Det har under många år byggts fritidshus i Hemavanområdet. Det har inve-
sterats i liftsystem och köpcentra. Från grannlandet Norge kommer många 
som besöker och handlar på Bayhill vilket ökar behovet av parkeringsplat-
ser centralt. Ökat fritidsboende och besökare har gjort att trafiksituationen 
många gånger varit problematisk. Under 2018 färdigställer Trafikverket ge-
nomfarten förbi Hemavan men det räcker inte utan det behövs ett helhets-
grepp när det gäller parkeringsplatser i Hemavan, som det är brist på.  
 
Karin Malmfjord föreslår 
 
att en parkeringsplan tas fram för hela Hemavan.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25 § 58 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet överlämnades därefter till utre-
dare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande.  
 
Återremiss  
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet beslutades att 
återremittera ärendet för ytterligare utredning och bedömning avseende 
parkeringsplan för Hemavan.  
 
Koncernchefens utredning 
En parkeringsplan kan fungera som ett stöd i planerad utveckling samt ge 
förslag till åtgärder för att möta det framtida behovet av parkeringar. Parke-
ring kan vara ett styrmedel som kan användas för att skapa ett hållbart 
transportsystem. Parkeringsplanen brukar också vara ett styrdokument vid 
planering av parkering. Planen kan också tydliggöra ställningstagande och 
vara vägledande i avvägning mellan olika intressen. Parkering är en del av 
samhällsmiljön och bör därför integreras i all planering som berör tätorts-
miljön. Omfattningarna på parkeringsplaner brukar vara en hel kommun. 
Planen kan nog vara del av en kommun eller en utpekad tätort. Parkerings-
planen bör gälla vid både privat mark, i form av bygglovsärenden, samt vid 
planering och disponering av allmän platsmark. Parkeringsplanerna brukar 
vända sig främst till politiker och tjänstepersoner som arbetar med plane-
rings-, trafik- och driftsfrågor. 
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KF § 45 
 
Koncernchefens bedömning 
En parkeringsplan för Hemavan bedöms kunna vara ett stöd vid till exempel 
framtagande av fördjupade översiktsplaner, detaljplaner samt beslut om 
bygglov. Det borde övervägas att om motionen bifalls borde parkeringspla-
nen gälla alla tätorter i kommunen.   
 
Beredande organs förslag 
Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-02.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 2 och 2020-03-17 
§ 16. 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-03-05. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 24. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
----- 
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KF § 46  KS/2019:97 - 828 
 
Motion - alpint campus i Tärnaby 
 
Karin Malmfjord (S) har 2019-02-07 lämnat in följande motion:  
 
Tärnaby har en lång historia som skidort med många framstående alpina 
skidåkare.  
 
Idag kommer cirka hundra ungdomar varje år för att utbilda sig vid kom-
munens alpina gymnasium, folkhögskolans två alpina skidlinjer och hög-
skolestudier vid Tärna Skidakademi. Vid sidan av sina studier tränar ung-
domarna alpin utförsåkning.  
 
Det är inte bara utförsåkning som ungdomarna behöver träna utan de behö-
ver även ett gym för övrig träning. Ett gym med bra utrustning gynnar inte 
bara de idrottande ungdomarna utan är även en tillgång för ortsbefolkning 
och besökande.  
 
Om alla inblandade parter tillsammans arbetar fram en gemensam strategi 
kan dessa resurser utvecklas till ett alpint campus i Tärnaby.  
 
Både Folkhögskolan och Tärnaby skidakademi synliggör sig som alpina ut-
bildningsaktörer i Tärnaby genom skyltar på husfasaderna men detta gör 
inte alpina gymnasiet.  
 
Karin Malmfjord föreslår 
 
att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden avsätter medel för en skylt och 
ansöker om bygglov för att sätta upp skylt vid Skytteanska skolan 
 
att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans 
med andra utbildningsaktörer arbeta fram projektidén ”Alpint campus” 
 
att det i den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby görs utrymme för ett 
alpint campus med gym. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 209-02-26 § 9 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till fri-
tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande samt till kansliets utre-
dare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande.  
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Utredarens tjänsteutlåtande 2019-05-23 
En etablering av ett alpint campus i Tärnaby har gjorts möjlig i FÖP Tär-
naby genom ett utrymme för offentlig service i planen. Motionens tredje 
att-sats om utrymme i den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby föreslås 
därmed vara besvarad.  
 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2020-03-16 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 om fortsatt drift av Tärnaby  
alpina gymnasium samt att en översyn ska utföras av hela den gymnasiala 
verksamheten i kommunen i syfte att minska kostnaderna för verksamheten. 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår att en översyn av gymna-
sieskolorna genomförs som ett första steg och beroende på vad översynen 
visar så går man vidare med åtgärder för att utveckla och synliggöra verk-
samheten. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår att delar av motionen 
därmed anses besvarad.  
 
Beredande organs förslag 
Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2019-05-23. 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-03-16 § 22. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 17. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 25. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen därmed anses besvarad.  
----- 
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KF § 47  KS/2019:444 - 319 
 
Motion - mobil toalett ("bajamaja") vid Storhällas parkering 
 
Marie Berglund (SD) har 2019-04-05 lämnat in rubricerad motion där hon 
sammanfattningsvis skriver följande:  
 
Storhällas parkeringsficka är en bra rastplats som både resenärer och 
hundägare regelbundet besöker. Problemet med rastplatser är dock att 
många besökare kommit långväga och kan behöva uträtta sina behov. Tale-
sättet ”nöden har ingen lag” har aldrig varit så applicerbart som här och gäs-
ter kan tvingars uträtta sina behov ändå.  
 
Storumans kommun ska vara en ren kommun där befolkningen känner be-
hag och trygghet. Att en så bra och välbesökt rastplats inte har en toalett är 
för dåligt och det säger sig självt hur en toalett (”bajamaja”) skulle under-
lätta både för turister och för chaufförer.  
 
Storumans kommun bör tillhandahålla denna självklara service och se ut en 
lämplig plats. Lösningen behöver dessutom inte kosta särskilt mycket.  
 
Marie Berglund föreslår 
 
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram kostnads-
förslag på toalett (”bajamaja”) och därtill lämplig plats för placering.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tek-
nisk chef för tjänsteutlåtande. 
 
Bedömning 
Tömningsbar WC (”bajamaja”) är i drift i Tärnaby för den tunga trafiken, 
där problem uppstått med frysningar av spillet och tömning av spill från 
husbilar/husvagnar. 
 
Kostnad för tömningar uppgår till ca 8 300 kronor i  månaden för  denna an-
läggning. Därutöver tillkommer kostnader för städning, el, snöröjning och 
sandning. Totala driftkostnaden beräknas till 100 000 kronor per år. 
 
Anläggande av en mobil toalett vid Storhälla beräknas till 100 000-130 000 
kronor.  
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (61)  
    
Kommunfullmäktige 2020-04-21  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
KF § 47 – forts.  
 
Vid anläggande av en permanent rastplats efter väg E12 bör samråd ske 
med Trafikverket.  
 
Frågan om behov av toaletter har även aktualiserats av Storumans IK Fot-
boll som bedriver träningar och seriespelsmatcher på Storhälla idrottsplats. 
Under sensommaren och hösten 2019 har ett intensivt arbete genomförts i 
klubben med att planlägga och genomföra en ansökan om projektmedel för 
anläggande av en multiarena vid Storhällaområdet som ska erbjuda möjlig-
het till såväl utövning av flertalet idrotter som dagliga friskluftsaktiviteter 
och kulturevenemang. Storumans IK Fotboll har därför föreslagit en annan 
mer långsiktig lösning innebärande att hela parkeringen stängs av helt för 
lastbilstrafik och istället hänvisas till markerade rastplatser i närheten som 
till exempel vid E45 (Stensele) eller vid E12 (Buktes).  
 
Mot bakgrund av detta bedöms det i nuläget inte lämpligt att anlägga en 
mobil toalett på Storhällas parkering.  
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-03-02. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 19. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 27. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses besvarad vad gäller kostnadsförslag på toalett 
 
att avslå motionen vad gäller placering av toalett vid Storhällas parkering. 
----- 
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KF § 48  KS/2019:1363 - 611 
 
Motion - krav på beslut i kommunfullmäktige om förtätning 
av årskurs 4-6/flytt av elever från Stensele skola till Central-
skolan 
 
Erold Westman (KL) har 2019-11-21 lämnat in en motion med anledning 
av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens beslut om en förtätning av års-
kurs 4-6 innebärande att elever vid Stensele skola flyttas till Centralskolan i 
Storuman.  
 
Erold Westman anser att ärendet är av principiell karaktär att jämföra med 
verksamhetsöversynerna av Skidakademin och Tärnaby alpina gymnasium 
som kommunfullmäktige ska besluta om, eftersom nämndens beslut får 
konsekvenser för Stensele som ort. I motionen lämnar Erold Westman även 
ett sparförslag som innebär att partierna avstår sitt årliga partistöd om totalt 
300 000 kronor för att omfördela medlen till skola och omsorg.  
 
Erold Westman föreslår 
 
att ärendet om flytt av elever i årskurs 4-6 från Stensele skola ska beslutas 
av kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 9 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till fritids-, 
kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 
Svenska staten styr svensk grundskola genom regleringar i lagar, förord-
ningar och läroplan. Statens uppdrag till huvudmannen Storumans kom-
munfullmäktige, innebär att ansvara för att utbildningen utformas på ett så-
dant sätt att eleverna når kunskapsmålen.  
 
I varje kommun ska det enligt skollagen (2010:800) finnas en eller flera 
nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter. Reglemente för kommun-
styrelsen och nämnderna (KS/2018:1507) reglerar förekommande uppgifter 
och samverkansområden.  
 
Kommunfullmäktige styr bland annat genom den strategiska planen (anta-
gen av kommunfullmäktige 2019-06-11 § 65) där det tydligt uttrycks att vid 
konflikt mellan mål och medel är det den ekonomiska ramen som styr. 
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Ett av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens tilldelade ansvarsområden 
är att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter inom det 
offentliga skolväsendet. Utifrån detta har nämnden fattat beslut om att ele-
ver vid Stensele skolas årskurs 4-6 ska få sin undervisning vid Centralsko-
lan. Eleverna får redan i dag, i varierande omfattning undervisning i hem-
kunskap, slöjd, delar av idrottsämnet och moderna språk vid Centralskolan 
och Röbroskolan vilket medför att skolområdet och vissa lärare redan är 
bekanta. 
 
Med anledning av att det inte är frågan om nedläggning av en skolenhet an-
ses beslutet, om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan, 
ligga inom nämndens beslutsmandat. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-03-16 § 23. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 20. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 28. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
att beslutet om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan an-
ses ligga inom nämndens beslutsmandat eftersom det inte är en fråga om 
nedläggning av en skolenhet. 
 
att motionen därmed avslås.  
 
Yrkanden 
Erold Westman (KL) biträdd av Hans-Peter Carlson (L) yrkar att motionen 
bifalls.  
 
Anders Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen 
avslås.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Erold 
Westmans yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag. 
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KF § 48 – forts.  
 
Omröstning 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  
 
o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
o Nej-röst för bifall till Erold Westmans yrkande 
 
Omröstningsresultat (se sidan 2-3) 
Med 11 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunsty-
relsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att beslutet om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan an-
ses ligga inom nämndens beslutsmandat eftersom det inte är en fråga om 
nedläggning av en skolenhet 
 
att därmed avslå motionen.  
 
Reservation 
Erold Westman (KL), Hans-Peter Carlson (L), Daniel Johansson (V), Linda 
Glasin (V) och Marie Berglund (SD) reserverar sig över beslutet till förmån 
för Erold Westmans yrkande om att motionen ska bifallas.  
----- 
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KF § 49  KS/2019:1347 - 024 
 
Motion - sänkning av hel- och deltidsarvoden till förtroende-
valda 
 
Daniel Johansson (V), Linda Glasin (V) och Emilia Ronnhed (V) har  
2019-11-13 lämnat in en motion om sänkning av förtroendevaldas hel- och 
deltidsarvoden där de bland annat skriver följande: 
 
Storumans kommun står inför stora ekonomiska utmaningar där majoriteten 
föreslår stora besparingar inom välfärden. I en tid där besparingar läggs 
inom kommunens basverksamhet är det viktigt att titta på alla delar. Därför 
vill Vänsterpartiet att arvoden till hel- och deltidspolitiker ska vara en del 
denna besparing. Arvodesnivåerna höjdes kraftigt inför den här mandatpe-
rioden. Vänsterpartiet vill därför att arvodena till hel- och deltidspolitiker 
sänks, både för att spara pengar men även för att signalera till medborgarna 
att politiken drar sitt strå till stacken.   
 
Motionärerna föreslår 
 
att en genomlysning omgående görs av de heltids- och deltidsarvoden som 
finns och att ett förslag tas fram där arvoden sänks till den nivå som fanns 
under föregående mandatperiod.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
därefter 2020-01-14 att överlämna motionen till Arvodeskommittén för ut-
redning och yttrande.  
 
Arvodeskommittén har behandlat ärendet vid sammanträde 2020-02-14.  
 
Bakgrund 
Arvodeskommittén påbörjade augusti 2017 en översyn av då gällande  
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda inför mandatperioden  
2019-2022.  
 
Arvodeskommittén behandlade ärendet vid ett antal tillfällen under hösten 
2017. I översynsarbetet togs uppgifter in från andra kommuner i länet för att 
kunna göra jämförelser. Arvodeskommittén utvärderade också hur den då-
varande metoden för beräkning av ersättningens storlek - med ett jämförel-
sebelopp baserat på 1999 års basbelopp som grund och därefter årlig upp-
räkning med 2,4 % - följt löneutvecklingen. Eftersläpningen i jämförelse  
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med löneutvecklingen visade sig vara ca 20 %. En fråga som också diskute-
rades var kopplingen mellan uppdragets innehåll och tjänstgöringsgrad för 
deltidsarvoderade.  
 
Kommunfullmäktige fastställde 2018-04-24 § 33 ersättningsbestämmelser 
för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022 innebärande bland annat 
följande förändringar jämfört med mandatperioden 2015-2018:  
 
o Istället för tidigare tillämpning med ett särskilt fastställt jämförelse-

belopp med 1999 som basår och därefter årlig uppräkning med 2,4 
procent kopplas arvodena till riksdagens grundarvode (RG) som följer 
löneutvecklingen i hela landet.  

o Kommunstyrelsens ordförande: Oförändrad tjänstgöringsgrad samt 
årsarvode motsvarande 80 % av RG. 

o Kommunstyrelsens vice ordförande: ökad tjänstgöringsgrad från 50 % 
till 60 % samt årsarvode motsvarande 60 % av kommunstyrelsens ord-
förandes årsarvode 

o Omsorgsnämndens ordförande: ökad tjänstgöringsgrad från 40%  till 
50 % samt årsarvode motsvarande 50 % av kommunstyrelsens ordfö-
randes årsarvode. Beredskap ingår i den utökade tjänstgöringsgraden.  

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande: oförändrad 
tjänstgöringsgrad 40 % samt årsarvode motsvarande 40 % av kom-
munstyrelsens ordförandes årsarvode. 

 
Utredning 
Ett beräkningsunderlag har tagits fram där jämförelser gjorts av årsarvoden 
för åren 2019 och 2020 utifrån nu gällande bestämmelser och om tidigare 
bestämmelser skulle ha fortsatt gälla.  
 
Beredande organs förslag 
Arvodeskommitténs protokoll 2020-02-14 inkl. bilaga med beräknings-
underlag. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 21. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 29. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
att nu gällande ersättningsbestämmelser ska gälla innevarande mandatpe-
riod och att motionens innehåll får beaktas vid kommande översyn av er-
sättningar till förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026 
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att motionen därmed avslås.  
 
Yrkande 
Daniel Johansson (V) yrkar  
 
att arvodesnivåerna sänks till 2015-2018 års nivåer både gällande omfatt-
ning i tid och arvodesnivå 
 
att motionen därmed bifalls.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Daniel 
Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  
 
o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
o Nej-röst för bifall till Daniel Johanssons yrkande. 

 
Omröstningsresultat (se omröstningslista sid 2-3) 
Med 11 ja-röster, fyra nej-röster och en som avstår beslutar kommunfull-
mäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att nu gällande ersättningsbestämmelser ska gälla innevarande mandatpe-
riod och att motionens innehåll får beaktas vid kommande översyn av er-
sättningar till förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026 
 
att därmed avslå motionen. 
 
Reservation  
Daniel Johansson (V), Linda Glasin (V), Marie Berglund (SD) och Erold 
Westman (KL) reserverar sig över beslutet till förmån för Daniel  
Johanssons yrkande. 
----- 
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KF § 50  KS/2020:123 - 001 
 
Motion - antal ledamöter i fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden 
 
Anders Persson (C) har 2020-02-19 lämnat in en motion om minskning av 
antalet ledamöter i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.  
 
Storumans kommun står inför besparingsåtgärder då all verksamhet behö-
ver belysas, även den politiska. Med tanke på att omsorgsnämnden, som har 
större budget än fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, har sju ledamöter 
så bör fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ha samma antal ledamöter. 
Förändringen föreslås ske från och med nästa mandatperiod.  
 
Anders Persson föreslår 
 
att antalet ledamöter i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden minskas 
från nio till sju ledamöter.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
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KF § 51  KS/2020:254 - 730 
 
Motion - omsorgen i Tärnaby 
 
Hans-Peter Carlson (L) har 2020-04-03 lämnat in en motion om omsorgen i 
Tärnaby. 
 
Det har under lång tid varit svårt att bemanna hemtjänsten och äldreboendet 
Vikbacka i Tärnaby, vilket bland annat lett till förslag om att flytta de bo-
ende på demensboendet Stefansgården i Tärnaby 13 mil bort till Stensele. 
Förslaget har inte genomförts. Arbetsmiljö och ledarskap är två orsaker till 
bemanningsproblemen.  
 
De två delarna av verksamheterna i Tärnaby – Vikbacka och hemtjänsten i 
den västra delen och Granhöjden och Stefansgården i den östra – är inte sär-
skilt samordnade och därmed utgår möjligheten att utnyttja samordning-
vinster. Att ha verksamheten lokaliserad på två platser är inte optimalt och 
minskar flexibiliteten.  
 
Trots stora utvecklingsresurser har omsorgsförvaltningen inte på lång tid 
kunnat få fram en plan för utveckling av organisationen inklusive beman-
ning som gör att det fungerar tillfredsställande. Det behövs en genomlys-
ning av behov, organisation och inte minst arbetssätt och rutiner snarast för 
att skapa en omsorg som fungerar och är effektiv i den tid när resurserna är 
knappa. Organisationen måste anpassas till hur samhället ser ut idag.  
 
Hans-Peter Carlson (L) föreslår 
 
att omsorgsförvaltningen snarast får i uppdrag att ta fram en tydlig plan för 
utveckling av organisation och bemanning på kort och lång sikt med åter-
rapportering innan halvårsskiftet 2020.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
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Motion - kompostering av matavfall 
 
Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S) och Gunilla Lundgren (S) har  
2020-04-07 lämnat in en motion om kompostering av matavfall.  
 
I den nationella avfallsplanen är det långsiktiga målet en cirkulär ekonomi 
där avfall i princip inte uppstår och resurser behålls i samhällets kretslopp 
eller på ett hållbart sätt återförs till naturens eget kretslopp. Genom att ta 
hand om det egna matavfallet skapas förutsättningar att göra egen jord som 
kan användas till jordförbättring och odling istället för att beställa jord och 
gödning från andra delar av Sverige. Matavfall är en resurs som ska tas om 
hand nära källan.  
 
Motionärerna föreslår 
 
att en informationskampanj genomförs i syfte att uppmuntra hushåll till att 
kompostera avfall.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
 
 
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 32 (61)  
    
Kommunfullmäktige 2020-04-21  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
KF § 53  KS/2019:1213 - 346 
 
Medborgarförslag - gratis inkoppling av vatten i byar i  
Storumans kommun 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2019-09-28 där förslagsställaren före-
slår gratis anslutning till kommunalt vatten i byar i Storumans kommun. 
Förslagsställaren har fått uppgift om att det förut var gratis att koppla sig till 
det kommunala vattnet för de som bodde i byarna och tycker att detta ska 
införas igen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 § 110 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-
nats till va-ingenjören för tjänsteutlåtande.  
 
Bakgrund 
Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vatten-
försörjning och avlopp. När sådana tjänster tillhandahålls genom en allmän 
va-anläggning är de allmänna vattentjänster. Bara kommunala anläggningar 
kan enligt vattentjänstlagen vara allmänna va-anläggningar. 
 
Vattentjänstlagen finns för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp 
ordnas ur ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljö och männi-
skors hälsa. Enligt vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att 
ordna vattentjänster. 
 
Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen, den som ansva-
rar för utförandet av vattentjänster och vattenkonsumenten. Det finns rättig-
heter och skyldigheter för alla parter. Vattentjänstlagen är en så kallad spe-
ciallag. Det innebär att när en fråga är reglerad i vattentjänstlagen så gäller 
dessa regler före allmänna lagar som kommunallagen eller skadeståndsla-
gen. Vattentjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 2007. 
 
Enligt vattentjänstlagen är en fastighetsägare skyldig att betala avgifter för 
en allmän va-anläggning, om fastigheten finns inom va-anläggningens 
verksamhetsområde. 
 
Avgifter får bestämmas som anläggningsavgifter (anslutning) och bruk-
ningsavgifter. Avgifter får inte överskrida det som behövs för att täcka de 
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. Av-
gifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga 
enligt vad som är skäligt och rättvist. 
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KF § 53 – forts.  
 
Anläggningsavgifterna ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär 
att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastig-
hetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen. 
 
Avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas ska framgå av en taxa.  
 
Bedömning 
I vatten- och avloppstaxa för Storumans kommun finns anläggningsavgifter 
för bostadsfastigheter respektive annan fastighet. Va-taxan fastställs av 
kommunfullmäktige varje år. Att bevilja gratis anläggningsavgift för bo-
stadsfastigheter i byar i Storumans kommun strider mot ovan att kostnader-
na ska fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. 
Det innebär då att övriga abonnenter får stå för denna kostnad. 
 
Beredande organs förslag 
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-03-02. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 22. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget. 
----- 
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KF § 54  KS/2020:30 - 611 
 
Medborgarförslag - krav på beslut i kommunfullmäktige om 
förtätning av årskurs 4-6/flytt av elever från Stensele skola 
till Centralskolan 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med anledning av fritids-, kultur- och 
utbildningsnämndens beslut 2019-11-18 om förtätning av årskurs 4-6 inne-
bärande att elever vid Stensele skola flyttas till Centralskolan.  
 
I medborgarförslaget uppges att Stensele föräldraförening och andra aktiva 
föräldrar i Stensele, genom ordföranden i föreningen tillika förslagsställa-
ren, anser att nämndens beslut tagits på felaktiga grunder och i fel beslu-
tande organ/nämnd.  
 
Till medborgarförslaget bifogas fyra bilagor. 
 
Följande skäl anges till medborgarförslaget:  
 
o Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om en eventuell flytt 

av mellanstadiet eftersom det bör ses som ett ärende av principiell be-
skaffenhet och är av stor betydelse för kommunen. Att flytta mellan-
stadiet i Stensele ger en ökad risk att hela skolan läggs ner.  

o Väldigt många är emot beslutet av en flytt av mellanstadiet i Stensele 
till Storuman, vilket namninsamlingen visar (ca 700 underskrifter, 
namn tillkommer löpande). Bilaga 1. 

o Det finns stora felaktigheter/felaktiga antaganden i det ekonomiska 
underlaget som nämnden fattade beslut utifrån. Bilaga 2. 

o Utredningen innehåller ett flertal felaktigheter och spekulationer kring 
konsekvenserna för eleverna på Stensele skola och Centralskolan. Bi-
laga 3. 

o Utredningen innehåller ett flertal felaktigheter och spekulationer kring 
konsekvenserna för personalen på Stensele skola och Centralskolan. 
Bilaga 3. 

o Kommunfullmäktige ska utreda huruvida en flytt av mellanstadiet är 
rimligt mot bakgrund av den beslutade strategiska planen. Bilaga 4. 

o Kommunfullmäktige bör fatta beslut i frågan eftersom stora delar av 
den besparing som anges som skäl kommer innebära ökade kostnader 
för kommunstyrelsen. Bilaga 2.  
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Förslagsställaren föreslår  
 
att ärendet hanteras skyndsamt eftersom arbetet med flytten redan är i full 
gång 
 
att frågan om en eventuell förtätning tas upp och beslutas av kommunfull-
mäktige 
 
att arbetet med flytt av mellanstadiet stoppas i väntan på beslut av kom-
munfullmäktige 
 
att korrekta uppgifter (bekräftade av leverantörer/sakkunniga) finns med i 
beslutsunderlag till kommunfullmäktige 
 
att alla inskickade dokument, med källor, skickas ut (i god tid) som un-
derlag för beslutet 
 
att föräldrar på Central- och Parkskolan ges möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget (enligt Skollagen 2010:800, 4 kap, 13 §). 
 
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har medborgarförslaget komplet-
terats ytterligare med dokumentet Flytt av mellanstadiet med två bilagor in-
nehållande jämförelser av kostnader för flytt av årskurs 4-6 respektive en-
bart årskurs 6 i Stensele skola.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 13 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitte-
rats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 
Svenska staten styr svensk grundskola genom regleringar i lagar, förord-
ningar och läroplan. Statens uppdrag till huvudmannen Storumans kom-
muns kommunfullmäktige, innebär att ansvara för att utbildningen utformas 
på ett sådant sätt att eleverna når kunskapsmålen.  
I varje kommun ska det enligt skollagen (2010:800) finnas en eller flera 
nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter. Reglemente för kommun-
styrelsen och nämnderna (KS/2018:1507) reglerar förekommande uppgifter 
och samverkansområden. Kommunfullmäktige styr bl.a. genom den Strate-
giska planen (KF 2019-06-11 § 65) där det tydligt uttrycks att vid konflikt 
mellan mål och medel är det den ekonomiska ramen som styr. 
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Ett av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens tilldelade ansvarsområden 
är att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter inom det 
offentliga skolväsendet. Utifrån detta har nämnden fattat beslut om att ele-
ver vid Stensele skolas årskurs 4-6 ska få sin undervisning vid Centralsko-
lan. Eleverna får redan i dag, i varierande omfattning undervisning i hem-
kunskap, slöjd, delar av idrottsämnet och moderna språk vid Centralskolan 
och Röbroskolan vilket medför att skolområdet och vissa lärare redan är 
bekanta. 
 
I 4 kap. 13 § Skollagen (2010:800) regleras det som enligt det systematiska 
kvalitetsarbetet avser enheters interna planering och det som varje enskild 
rektor ansvarar över med en stark koppling mot enhetens systematiska kva-
litetsarbete gällande elev- och föräldrainflytande 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-03-16 § 24. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 23. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 31. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
att beslutet om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan an-
ses ligga inom nämndens beslutsmandat då det inte är frågan om nedlägg-
ning av en skolenhet 
 
att medborgarförslaget därmed avslås. 
 
Yrkande 
Hans-Peter Carlson (L) yrkar att medborgarförslaget bifalls.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  
Hans-Peter Carlsons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att beslutet om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan an-
ses ligga inom nämndens beslutsmandat då det inte är frågan om nedlägg-
ning av en skolenhet 
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att därmed avslå medborgarförslaget.  
 
Reservation 
Hans-Peter Carlson (L), Daniel Johansson (V), Linda Glasin (V), Marie 
Berglund (SD) och Erold Westman (KL) reserverar sig över beslutet till 
förmån för Hans-Peter Carlsons yrkande att medborgarförslaget ska bi-
fallas.  
----- 
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KF § 55  KS/2020:120 - 537 
 
Medborgarförslag - försäljning av Hemavans flygplats 
 
Ett medborgarförslag har 2020-02-18 lämnats in där förslagsställaren före-
slår att Hemavans flygplats säljs till högstbjudande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
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KF § 56  KS/2020:130 - 821 
 
Medborgarförslag - spontanträning i bollhallen 
 
Ett medborgarförslag har 2020-02-25 lämnats in där förslagsställaren efter-
frågar möjlighet att snabbt kunna boka tid i bollhallen då nuvarande bok-
ningsregler innebär att man måste boka tre dagar innan. Förslagsställaren 
föreslår därför en ändring av bokningsreglerna som innebär att spontanträ-
ning kan erbjudas när det är möjligt.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 
och beslut 
 
att kommunstyrelsens beslut i ärendet därefter ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige. 
----- 
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KF § 57  KS/2020:234 - 000 
 
Redovisning av motioner 
 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väck-
tes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad 
som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom 
samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare hand-
läggning eller låta beredningen av motionen fortsätta.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och novem-
ber.  
 
En sammanställning har tagits fram över de motioner som väckts i kom-
munfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats per den 31 mars 2020. Av 
sammanställningen framgår att det totalt finns tio motioner som inte har 
slutbehandlats av kommunfullmäktige, varav tre är äldre än ett år. Av de 
pågående motionerna beräknas fyra slutbehandlas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 april 2020.  
 
Beredande organs förslag 
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-03-31. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 36. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 41 (61)  
    
Kommunfullmäktige 2020-04-21  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
KF § 58  KS/2020:235 - 000 
 
Redovisning av medborgarförslag 
 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska ett medborgarförslag om möjligt be-
redas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna 
tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kom-
munfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning eller låta beredningen av 
medborgarförslaget fortsätta.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och övriga 
nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sam-
manträden i april och november.  
 
En sammanställning har tagits fram över de medborgarförslag som väckts i 
kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats eller återrapporterats 
till kommunfullmäktige per den 31 mars 2020. Av sammanställningen 
framgår att det totalt finns 15 pågående medborgarförslag. Av dessa avses 
två slutbehandlas av kommunfullmäktige den 21 april. Sex medborgarför-
slag har slutbehandlats och ska återrapporteras till kommunfullmäktige.  
 
Beredande organs förslag 
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-03-31.  
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 37. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
 
att följande medborgarförslag som slutbehandlats av styrelse/nämnd anses 
återrapporterade till kommunfullmäktige:  
 

Beteckning Medborgarförslag  Beslutsinstans 
KS/2018:917 Möjlighet till fungerande mobiltele-

foni i hela kommunen 
KS 2019-12-17 § 
171 

KS/2018:1866 Minnessten för veteraner KS 2020-04-07  
KS/2019:285 Solceller till en eller flera av kom-

munens fastigheter 
KS 2020-04-07 
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Beteckning Medborgarförslag  Beslutsinstans 
KS/2019:610 Upphandling av miljövänligare för-

packningar för matleveranser alter-
nativt införande av retursystem 

KS 2020-04-07 

KS/2019:724 Uppsnyggning av kättingen vid 
Fredens torg i Storuman 

KS 2020-04-07 

KS/2019:974 Småbåtshamn i Tärnaby KS 2019-12-17 § 
172 

----- 
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KF § 59  KS/2020:182 - 042 
 
Ansvarsfrihet 2019 - Kommunalförbundet LYSTKOM 
 
Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet LYSTKOM fastställdes av 
direktionen 2020-02-27. I samband med detta beslutades också att över-
lämna årsredovisningen till medlemskommunernas fullmäktige för beslut 
om ansvarsfrihet för direktionen för år 2019.  
 
Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets verk-
samhet 2019, vilket närmare framgår av upprättad revisionsberättelse date-
rad 2020-04-06 med tillhörande bilagor. Revisorerna tillstyrker att ansvars-
frihet beviljas för direktionen och dess enskilda förtroendevalda.  
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 41. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera årsredovisning 2019 för kommunalförbundet LYSTKOM  
 
att bevilja direktionen för kommunalförbundet LYSTKOM och dess en-
skilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Jäv 
Tomas Mörtsell (C), Karin Malmfjord (S) och Peter Åberg (S) deltar inte i 
beslutet på grund av jäv.  
----- 
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KF § 60  KS/2019:1341 - 045 
 
Borgen för kommunalförbundet LYSTKOM 
 
Direktionen i kommunalförbundet LYSTKOM har beslutat om att begära 
kommunal borgen av Lycksele och Storumans kommuner för finansiering 
av anläggningstillgångar. Borgen uppgår totalt till maximalt 25 000 000 
kronor.  
 
LYSTKOM köper anläggningstillgångar till ett värde på motsvarande 
17 260 000 från Lycksele kommun. I dessa tillgångar ingår även Storumans 
kommuns utrustning som tidigare sålts till Lycksele kommun under tiden 
Lycksele kommun var värdkommun för Samverkansnämnden LYST. 
LYSTKOM avser att finansiera anläggningstillgångarna samt ytterligare in-
vesteringsbehov via extern part. 
 
Borgen på sammanlagt 25 000 000 kronor fördelas med 16 361 366 kronor 
på Lycksele kommun och 8 638 634 kronor på Storumans kommun.   
 
Koncernchefens bedömning 2019-12-27 
Kommunens sakkunniga revisionsbiträde har inkommit med en skrivelse 
med invändningar mot den föreslagna finansieringen med externa lån och 
kommunal borgen. Revisionsbiträdet anför att med reversförfarande från 
kommunerna istället för externa lån belastas inte LYSTKOM med extern 
ränta som indirekt kommer att belasta medlemskommunerna. 
 
Revisionsbiträdet anför att det av kommunallagen (KL11:1) framgår att 
kommunal verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. 
Av förbundsordningen i LYSTKOM framgår att förbundets förvaltning ska 
handhas rationellt och ekonomiskt. Som sakkunnigt biträde till revisionen 
är uppfattningen att föreslagen finansieringsform (extern lånefinansiering) 
inte är i linje med vad som anges i kommunallagen och förbundsordningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04 § 13 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04 att återsända ärendet om borgen 
för kommunalförbundet LYSTKOM till direktionen med beaktande av det 
sakkunniga revisionsbiträdets invändningar.  
 
Förnyad begäran 
Direktionen i LYSTKOM har 2020-02-27 beslutat att man vidhåller sitt ti-
digare beslut och begär kommunal borgen med 8 638 634 kronor från Sto-
rumans kommun. I beslutet framgår det att direktionen har beaktat det sak-
kunniga revisionsbiträdets invändningar. Direktionens samlade bedömning  
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är att förslaget om reversförfarande skapar otydligheter mellan medlems-
kommunerna, komplicerar den ekonomiska uppföljningen och skapar stora 
mängder intern administration. Den räntekostnad som extern upplåning in-
nebär uppvägs mer än väl av en tydlig och enkel uppföljning och administ-
ration vilket kommer att gynna medlemskommunerna. Direktionen konsta-
terar vidare att Lycksele kommun redan har beslutat om kommunal borgen. 
 
Koncernchefens bedömning 2020-03-26 
Kommunens sakkunniga revisionsbiträden kvarstår med samma invänd-
ningar mot den föreslagna finansieringen med externa lån och kommunal 
borgen som denne framfört tidigare. Lycksele kommuns sakkunniga revis-
ionsbiträde anser att båda alternativen, dvs. borgen med externa lån och re-
versförfarande har samma påverkan på räntenettot för kommunerna. I un-
derlaget som legat till grund för direktionens beslut anförs att en anledning 
till den föreslagna finansieringen är att Lycksele kommun sedan ett par år 
tillbaka inte tillämpar vidareutlåning till de kommunala bolagen utan re-
spektive bolag tillgodoser sitt lånebehov genom extern upplåning.  
Storumans kommun tillämpar sedan många år tillbaka det motsatta, dvs. 
tillgodoser lånehovet i de kommunala bolagen genom vidareutlåning och att 
inte genom att respektive bolag gör egen extern upplåning. 
 
Bedömningen är att Storumans kommun och Lycksele kommun måste till-
godose finansieringen av LYSTKOM med likartad tillämpning.  
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtanden 2019-12-27 och 2020-03-26. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 11. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 13 och 2020-04-07 § 42.. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lämna en borgen till Kommunalförbundet LYSTKOM på 8 638 634 
kronor. 
----- 
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KF § 61  KS/2020:233 - 107 
 
Medgivande till Fastighets AB Umluspen att bilda intresse-
bolag för lägenhetsproduktion i Hemavan 
 
Styrelsen i Fastighets AB Umluspen har 2020-02-28 beslutat att bilda ett  
intressebolag för lägenhetsproduktion i Hemavan under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner beslutet. Enligt bolagets bolagsordning 
krävs kommunfullmäktiges godkännande för att bolaget ska få bilda intres-
sebolag. 
 
Bolaget anger som bakgrund att det under en längre tid funnits en konstate-
rad bostadsbrist i Hemavan-Tärnaby och att en lägenhetsproduktion i 
Hemavan stöds av kommunens gällande bostadsförsörjningsplan.  
 
Bolaget bedömer att det mest ändamålsenliga tillvägagångssättet för att få 
till stånd en lägenhetsproduktion i Hemavan är att Fastighets AB Umluspen 
bildar ett intressebolag tillsammans med privata aktörer vilka också är med 
i projektet.  
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-03-30. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 43. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
att kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Umluspen får bilda ett 
intressebolag för att främja bostadsförsörjningen i kommunen 
 
att ett aktieägaravtal ska upprättas mellan delägarna i intressebolaget.  
 
Skrivelse från kommunrevisorerna 2020-04-15 
Efter kommunstyrelsens behandling har kommunrevisorerna lämnat in en 
skrivelse till kommunfullmäktige av vilken framgår att kommunrevisionens 
uppfattning är att befintligt beslutsunderlag inte uppfyller kommunallagens 
intentioner om allsidighet och tillförlitlighet. Beslutsunderlaget beskriver 
inte i vilken utsträckning det tilltänkta bolaget ska kunna knytas till kom-
munalrättsliga principer (10 kap 3-4 §§ Kommunallagen) och inte vilka 
ekonomiska åtaganden/effekter som kan uppstå om kommunen går in som 
delägare i bolaget. Kommunrevisorerna ser risker i att överlåta vården av en 
kommunal angelägenhet till ett aktiebolag i vilket Storumans kommun inte 
får ett bestämmande inflytande. Kommunrevisorerna önskar därför att  
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KF § 61 – forts.  
 
kommunfullmäktige prövar om ärendet ska återremitteras till kommunsty-
relsen för att få ett mer komplett beslutsunderlag. 
 
Sakupplysning på sammanträdet 
Koncernchef Peter Persson lämnar följande sakupplysning:  
 
När en kommun eller region lämnar över skötseln av en kommunal angelä-
genhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 
 
o Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten. 
o Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala  

befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsord-
ningen.  

o Utse samtliga styrelseledamöter.  
o Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning 

till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet  
eller annars av större vikt innan de fattas.  

o Utse minst en lekmannarevisor.  
o Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verkasmhet som genom 

avtal lämnas över till privata utförare.  
 
Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt 
kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor 
som avses vid helägt bolag i en omfattning som är rimligt med hänsyn till 
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. 
 
Eftersom Fastighets AB Umluspen kommer att äga mindre än 50 procent 
måste en överenskommelse göras med övriga delägare om vilken omfatt-
ning villkoren i kommunallagen 10 kap 3 § som bolaget ska bli bundet av.    
 
Yrkanden 
Erold Westman (KL) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås.  
 
Hans-Peter Carlson (L) biträdd av Peter Åberg (S) yrkar att kommunstyrel-
sens förslag bifalls samt 
 
att aktieägaravtalet underställs kommunstyrelsen för godkännande innan 
bolaget bildas. 
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KF § 61 – forts.  
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 15.10 för paus/överläggningar och återupptas 
kl. 15.15.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Erold Westmans avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Peter Carlsons tilläggsyr-
kande och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att Fastighets AB Umluspen får bilda ett intressebolag för att 
främja bostadsförsörjningen i kommunen 
 
att ett aktieägaravtal ska upprättas mellan delägarna i intressebolaget  
 
att aktieägaravtalet ska underställas kommunstyrelsen för godkännande in-
nan bolaget bildas.  
 
Reservation  
Erold Westman (KL) reserverar sig över beslutet till förmån för eget av-
slagsyrkande. 
----- 
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KF § 62  KS/2018:1307 - 000 
 
Rekommendation till beslut om överenskommelse om  
regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg 
 
Den politiska styrgruppen för projektet Implementering av ny samverkans-
struktur  har 2020-02-07 översänt underlag med rekommendation till länets 
kommuner och Region Västerbotten att besluta om överenskommelse om 
regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg.  
 
Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Väster-
botten 2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan 
länets kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård och om-
sorg, ”Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets 
kommuner avseende vård och omsorg” (VLL 2105-2018). Utredaren inter-
vjuade närmare 60 personer inom befintlig struktur för att fånga deras upp-
levelse av samverkan. Utredningen visade att det fanns delar av samver-
kansstrukturen som upplevdes fungera bra, men att strukturen som helhet 
inte var effektiv eller ändamålsenlig. Den övergripande strukturen för sam-
verkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets 
kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma be-
slut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa huvud-
punkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.  
 
Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där samtliga 
parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade utformningen och 
anpassningar som upplevts nödvändiga av den nya strukturen för samver-
kan.  Därför har projektets arbete byggt på en kontinuerlig kommunikation 
med samtliga sexton parter. Den viktigaste delen i processen har varit de 
lokala dialogerna i kommunerna och i regionen, som skett i huvudsak i två 
omgångar. De synpunkter som framkommit vid dessa dialoger har inarbe-
tats i ett förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur. Ny 
samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsätt-
ning av behöriga beslut under våren 2020.  
 
Utöver förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur, bil-
äggs till ärendet en redovisning av implementeringsprojektets arbete och 
ställningstaganden som gjorts under processen med att ta fram de slutliga 
formerna för samverkansstrukturen och den regionala överenskommelsen.  
 
Av de beslutade huvudpunkterna för samverkansstrukturen, framgår att tyd-
liga överenskommelser om formerna även för lokal samverkan, ska slutas  
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KF § 62 – forts.  
 
mellan regionen och varje enskild kommun. Förutom den regionala över- 
enskommelsen om samverkanstrukturen, upprättas således överenskommel-
ser mellan Region Västerbotten och respektive kommun om deras lokala 
samverkan. Implementeringsprojektet arbetar vidare med stöd till att slut-
föra dessa överenskommelser under våren 2020.  
 
Parallellt med arbetet kring lokala överenskommelser pågår också under vå-
ren 2020, ett utvecklingsarbete för att ta fram en digital plattform för att un-
derlätta kommunikation såväl inom samverkansstrukturens olika delar, som 
med medarbetare som inte själva deltar direkt i samverkansorganen.   
 
Projektet avslutas i maj 2020. 
 
Den politiska styrgruppen för implementeringsprojektet, rekommenderar 
länets kommuner och Region Västerbotten att besluta  
 

- att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 
- att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende 

vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, 
enligt bilaga 2 

- att uppdra till berörda hos huvudmannen att utse representanter till 
Samråd vård och omsorg samt Länssamverkansgruppen 

 
Ärendet har internremitterats till omsorgsnämnden. Omsorgsnämndens ord-
förande har 2020-04-06 yttrat sig i ärendet av vilket framgår att nämnden 
ställer sig bakom rekommendationen.  
 
Beredande organs förslag 
Omsorgsnämndens ordförandes yttrande 2020-04-06. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 44. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna projektets redovisning enligt bilaga 1 
 
att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård 
och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten enligt bilaga 
2  
 
att uppdra till omsorgsnämnden att utse representanter till Samråd vård och 
omsorg samt Länssamverkansgruppen.  
----- 
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KF § 63  KS/2020:198 - 456 
 
Obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall 
 
Den så kallade Avfallshierarkin anger en hierarki för i vilken ordning olika 
metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-
direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. Inom Avfallshierar-
kin är det gemensamma målet för hela EU att i första hand ska uppkomsten 
av avfall förebyggas. Men det avfall som ändå uppstår måste hanteras på ett 
miljö- och hälsomässigt säkert sätt. 
 
Genom utsortering av matavfall från hushåll, storkök, butiker och restau-
ranger kommer Storumans kommun att klättra ett steg upp på avfallstrappan 
i Avfallshierarkin.  
 
Målet med lagstiftningen på avfallsområdet är att gå från avfallshantering 
till resurshushållning. Visionen om ett kretsloppssamhälle utvecklades i 
Sverige på nittiotalet och sedan dess har en mängd styrmedel införts för att 
styra bort från deponering och istället öka energi- och materialåtervinning-
en. I dag används framförallt begreppet cirkulär ekonomi men syftet är det-
samma, det vill säga att produkternas mervärde ska bevaras så länge som 
möjligt i slutna kretslopp och avfall ska förebyggas. 
 
Bakgrund 
I enlighet med det regeringsbeslut som togs i juni 2018 och som trädde i 
kraft 1 januari 2019, Förordning (2018:1466), ska kommunen senast den 1 
januari 2021 tillhandahålla ett system för att samla in matavfall som hushål-
len har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt 
från annat avfall. 
 
Beredande organs förslag 
Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2020-02-25.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 30. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 45. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

att kommunen ansöker om dispens från kravet enligt Avfallsförordningen 
§15a om att tillhandahålla ett insamlingssystem för matavfall från hushåll 
för tidsperioden fram till att ny insamlingsentreprenad startar 2023-12-31 
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KF § 63 – forts.   

att obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall inom Storumans kommun införs från 2024-01-01.  
 
Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att inarbeta frågan om utsortering av 
matavfall som en del i det förslag till kommande avfallsplan som ska tas 
fram och fastställas av kommunfullmäktige.  

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Karin 
Malmfjords ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt ändringsyrkandet.  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att inarbeta frågan om utsortering av 
matavfall som en del i det förslag till kommande avfallsplan som ska tas 
fram och fastställas av kommunfullmäktige.  
----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 53 (61)  
    
Kommunfullmäktige 2020-04-21  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
KF § 64  KS/2020:164 - 341 
 
Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hemavans 
grundvattentäkt, Klippavan 
 
Kommunen har i mer än 30 års tid arbetat aktivt för att hinna en råvatten-
täkt i Hemavan som långsiktigt kan uppfylla krav på kvalitet och kvantitet. 
Vid prospektering, och senare provpumpning, har ett brunnsområde lokali-
serats i anslutning till Klippavan. Två filterbrunnar har anlagts under 2016 
och utgör grunden för Hemavans nya grundvattentäkt. 
 
Förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter har upp-
rättats för Hemavans grundvattentäkt. Syftet med vattenskyddsområdet och 
skyddsföreskrifterna är att skydda vattentäkten och grundvattenmagasinet, i 
vilken den är belägen, i ett långsiktigt perspektiv. Ett motiv till att inrätta ett 
skyddsområde är att kommunen får ett verktyg för att aktivt kunna mini-
mera riskkällor och att verka för en säkrare dricksvattenförsörjning. 
 
Beredande organs förslag 
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-03-05. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 31. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 46. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter 
 
att ansöka hos Länsstyrelsen Västerbotten om fastställelse av vatten-
skyddsområde med skyddsföreskrifter 
 
att begära att länsstyrelsen i samband med lagakraftvunnet beslut om nytt 
vattenskyddsområde för Hemavans grundvattentäkt upphäver skyddsom-
råde och tillhörande skyddsbestämmelser för Mortsbäcken/Storbäckens yt-
vattentäkt 
 
att uppdra till teknisk chef Tomas Nordström signera ansökan. 
-----  
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KF § 65  KS/2020:184 - 206 
 
Markpriser - området Ackjaspåret i Hemavan 
 
Kommunfullmäktige har 2019-11-26 fastställt taxa för försäljning av kom-
munal mark. I taxan anges att tomtpris för nytillkomna detaljplanelagda 
områden för permanentboende och industriändamål beslutas separat.  
 
Storumans kommun äger marken inom detaljplan benämnd Lassoskogen på 
del av fastigheten Björkfors 1:64 i Hemavan. Detaljplanen för området fick 
laga kraft 2017-11-13. I detaljplanen finns byggrätt för förskola, flerbo-
stadshus och permanentbostäder, för totalt 15 781 m2. Gatan i området har 
fått namnet Ackjaspåret. Området kommer hädanefter att ha samma be-
nämning. 
  
Markpriset ska täcka kostnader för detaljplan, arkeologisk undersökning, 
avverkning, projektering inkl. geoteknik, anläggningskostnader för infra-
struktur, inköp av mark, lantmäterikostnader samt personalkostnader. 
 
För mark för flerbostadshus föreslås ett högre pris jämfört med mark för 
permanentbostäder.  
 
I markpriset ingår inte anslutningsavgifter. 
 
Beredande organs förslag 
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2020-03-05. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 32. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 47. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa markpris för flerbostadshus till 350 kronor/m2 
 
att fastställa markpris för friliggande enfamiljshus för permanentboende till 
200 kronor/m2. 
----- 
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KF § 66  KS/2019:87 - 214 
 
Antagande av detaljplan för Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan 
 
Storumans kommun äger idag större delen av marken inom planområdet 
och har under 2016 haft en markanvisningstävling för området. Ett bidrag 
inkom, benämnt som ”Hemavan Resort”. Förslaget innefattade bostäder, 
hotell, lokaler för handel och parkeringsytor. Nuvarande exploatör tog un-
der andra hälften av 2017 över markanvisningen och har även köpt till en 
fastighet söder om området för markanvisningstävlingen (Björkfors 1:673) 
med syfte att exploatera enligt tidigare planer.  
 
Exploatören beskriver projektet med ”3 x K” – insikt om koncentration (le-
vande ort med verksamheter och besökande), koppling (koppla ihop Hema-
van genom nybyggnation av hotell och bostäder) och kommunikation (fan-
tastiska kommunikationer bara 600 meter till flygplats blir det ”fly-in-ski-
out”-läge).  
 
Planområdet utgör del av centrala Hemavan och omfattar ca 2,5 hektar. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-28 § 80 att lämna 
ett positivt planbesked. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande då 
den anses ha stor betydelse för allmänheten. 
 
Ett öppet informationsmöte hölls i Hemavan den 7 februari 2018 för att i ett 
tidigt skede informera om bland annat aktuellt planärende. Mötet var välbe-
sökt och inga särskilda synpunkter framkom över förslaget.  
 
En behovsbedömning upprättades 2018-03-07 och utifrån den har exploatö-
ren tagit fram följande utredningar: 
 
o Trafikbullerutredning daterad 2018-06-28 
o Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik daterad 2018-07-20,  

reviderad 2018-11-27 
o Geoteknisk undersökning daterad 2018-09-20, reviderad 2018-11-27 
o Riskutredning farligt gods daterad 2018-08-21 
o Trafikutredning daterad 2018-09-07 
o Dagvattenutredning daterad 2019-02-01 

 
En skuggstudie utifrån planerad byggnation är utförd.  
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Bestämmelser 
Riksintressen 
Området ligger inom riksintresse för Friluftsliv (Vindelfjällen enligt 3 kap. 
6 § miljöbalken) och rörligt friluftsliv – geografiska bestämmelser för kust, 
turism och friluftsliv (enligt 4 kap. 2 § miljöbalken) samt riksintresse för 
kommunikationer (E12). E12 är en rekommenderad väg för transporter av 
farligt gods. Området ligger också i närheten av riksintresse för naturvård 
(enligt 3. kap. 6 § miljöbalken)  
 
Fördjupad översiktsplan för Hemavan 
Planområdet är utpekat för handel och service samt alpint intresseområdet. 
Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för 
Hemavan. 
 
Detaljplaner 
Fastigheten ligger inom redan planlagt område (akt 2421-P90/9), lagakraft-
vunnen 1989-06-22, genomförandetiden upphörde 1995-12-31. Gällande 
detaljplan är detaljerad vad gäller till exempel byggnaders totalhöjd.  
 
Rennäring 
Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker.  
 
Granskningsutlåtande och bedömning 
Samråd har skett under perioden 2019-02-13—2019-03-11. Ett välbesökt 
samrådsmöte hölls i Hemavan den 19 februari 2019. Inkomna yttranden har 
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Granskning har 
skett under perioden 2019-06-18—2019-11-11. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-11 § 189 godkänt för-
slaget till detaljplan och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.  
 
Beredande organs förslag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-11 § 189.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 7. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 49. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag till detaljplan för Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan, 
Storumans kommun, Västerbottens län. 
----- 
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KF § 67  KS/2018:1466 - 101 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige 
 
Ingela Viktorsson (V) har 2020-03-02 trätt in som ersättare i kommunfull-
mäktige för Vänsterpartiet resterande del av innevarande mandatperiod.  
 
Ingela Viktorsson har 2020-03-24 inkommit med en avsägelse av uppdraget 
på grund av personliga skäl.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avsägelsen  
 
att begära ny rösträkning hos länsstyrelsen.  
----- 
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KF § 68  KS/2018:1803 - 101 
 
Fyllnadsval - ledamot i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige har 2018-11-20 § 78 utsett Kristina Fredriksson till  
ledamot i kommunstyrelsen innevarande mandatperiod 2019-2022. 
 
Kristina Fredriksson har 2020-02-04 inkommit med en avsägelse av upp-
draget.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 26 att godkänna avsägelsen 
samt att genomföra fyllnadsval vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
april.  
 
Beredande organs förslag 
Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförandes förslag 2020-04-21. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Bo-Anders Johansson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter 
Kristina Fredriksson (S) resterande del av innevarande mandatperiod 
 
att utse Kurt Forsberg (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter  
Bo-Anders Johansson (S) resterande del av innevarande mandatperiod.  
----- 
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KF § 69  KS/2019:111 - 107 
 
Fyllnadsval - ledamot i styrelsen för Storumans kommun-
företag AB 
 
Kommunfullmäktige har 2019-02-26 § 17 utsett Kristina Fredriksson (S) till 
ledamot i styrelsen för Storumans kommunföretag AB innevarande man-
datperiod fram till ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
Kristina Fredriksson har 2020-02-04 inkommit med en avsägelse av upp-
draget.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 27 att godkänna avsägelsen 
och genomföra fyllnadsval vid kommunfullmäktiges sammanträde i april.  
 
Beredande organs förslag 
Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförandes förslag 2020-04-21. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Peter Åberg (S) till ny ledamot i styrelsen för Storumans kommun-
företag AB efter Kristina Fredriksson (S) resterande del av innevarande 
mandatperiod.  
----- 
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KF § 70  KS/2020:267 - 107 
 
Ombud vid bolagsstämma med Storumans kommunföretag 
AB 2020 
 
Storumans kommunföretag håller ordinarie bolagsstämma den 2 juni. 
 
Kommunfullmäktige ska utse kommunens ombud vid bolagsstämman.  
 
Beredande organs förslag 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2020-04-08. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att utse kommunens ombud 
vid bolagsstämman med Storumans kommunföretag AB.  
----- 
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KF § 71   
 
Meddelanden 
 
KS/2018:1466 
Länsstyrelsens beslut 2020-03-02 att utse Christian Andersson till ny leda-
mot i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna reste-
rande del av innevarande mandatperiod efter Kristina Fredriksson. Till ny 
ersättare har Gull-Britt Larsson utsetts.  
 
KS/2018:1466 
Länsstyrelsens beslut 2020-03-02 att utse Maria Gardfall till ny ledamot i 
kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna resterande del 
av innevarande mandatperiod efter Fredrik Boström. Till ny ersättare har 
Sven-Åke Pennling utsetts.  
 
KS/2018:1466 
Länsstyrelsens beslut 2020-03-02 att utse Ingela Viktorsson till ny ersättare 
i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet resterande del av innevarande 
mandatperiod efter Johan Karlberg. 
 
KS/2019:17 
Omsorgsförvaltningens redovisning av inrapportering till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) över beviljade insatser till enskilda personer som 
inte verkställts.  
 
Lagrum Tidsperiod 
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – individ- och 
familjeomsorg 
 

Kvartal 4 år 2019 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – äldreomsorg 
 

Kvartal 4 år 2019 

§ 9:2-10 Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Kvartal 4 år 2019 

----- 
 
 

  
  
 


