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Närvaro- och omröstningslista  

                        O m r ö s t n i n g ar 

                        § 116            § 118                                

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej  Avstår 

 

C 

 

Patrik Persson  

 

Nb 

 

1 

   

1 

  

 

S 

 

Gunilla Lundgren 

 

Nb 

 

1 

   

1 
  

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

1 

  

 

 

1 

  

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

   

1 

  

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

  

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

Nb §§  

95-116 

 

1 

     

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb 

 

1 

   

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

Nb §§  

95-116  

 

1 

     

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

  

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

- 

 

 

     

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

- 

 

 

     

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

Nb 

 

1 

   

1 

  

 

C 

 

Susanne Hanson 

 

- 

 

 

     

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

 

- 

 

 

     

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

 

Nb 

 

1 

   

1 

  

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

  

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

- 

      

 

S 

 

Karin Malmfjord  

 

Nb 

 

1 

   

1 

  

 

S 

 

Kristina Fredriksson 

Nb §§  

95-117 

 

1 

 

 

  

 

  

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

- 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.  

    O m r ö s t n i n g a r 

    § 116                     § 118 

Ledamöter (forts.) När- 

varo 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

 

S 

 

Fredrik Boström 

 

- 

 

 

 

 

    

 

S 

 

Kajsa Forsberg 

 

- 

  

 

    

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

 

1 

 

 

  

1 

  

 

V 

 

Daniel Johansson  

Nb §§  

95-116  

  

1 

   

 

 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb 

  

1 

   

1 

 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

- 

  

 

   

 

 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

Nb 

  

1 

   

1 

 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

 

-  

  

 

    

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

- 

      

 

SD 

 

Marie Berglund 

Nb §§  

95-117 

  

1 

   

 

 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

 

1 

 

 

   

1 

 

Tjänstgörande ersättare När- 

varo 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ersättare för  

ledamot 

 

C 

 

Pereric Stenvall 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

Klara Olofsson 

 

C 

 

Ella-Pia Lönnback 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

Peder Wiklund 

 

L 

 

Karl-Anders Åkerblom 

Nb §§  

95-119 

 

1 

   

1 

   

Hans-Peter Carlson 

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb 

 

 

 

1 

  

1 

   

Ingela Forsman 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb  

 

1 

   

1 

   

Rickard Frohm 

 

S 

  

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

Fredrik Boström 

 

S 

 

Bo-Anders Johansson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

Kajsa Forsberg 

 

V 

 

Mats Eliasson 

Nb §§  

95-119 

  

1 

   

1 

  

Torkel Stångberg 
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Närvaro- och omröstningslista – forts. 

      O m r ö s t n i n g a r 

      § 116                       § 118  

Tjänstgörande ersättare (forts.) När- 

varo 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ersättare för  

ledamot 

 

SD 

 

Ali Rubertsson 

Nb §§  

95-121 

  

1 

   

1 

  

Elving Karlsson 

 

SD 

 

Laila Löfdahl 

 

Nb 

  

1 

   

1 

  

Bengt-Erik Åkebrand 

  30 22 8  19 6   

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 95   

 

Allmänhetens frågestund - budget 2020 samt plan för 2021, 

2022 och 2023 
 

I tillkännagivandet av dagens kommunfullmäktigesammanträde framgår att 

allmänheten har möjlighet att ställa frågor i ärendet Budget 2020 samt plan 

för 2021, 2022 och 2023.  

Sammanträdet ajourneras för Allmänhetens frågestund. Information lämnas 

om det upprättade förslaget till budget för 2020 samt plan för 2021, 2022 

och 2023. Allmänheten bereds därefter möjlighet att  ställa frågor i ärendet.  

----- 
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KF § 96  KS/2019:1194 - 040 

 

Interpellation - Storumans kommuns ekonomi idag och en 

prognos för framtiden 
 

Erold Westman (KL) har 2019-09-18 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

Med anledning av Uppdrag gransknings program om svenska kommuners 

dåliga ekonomi ställs följande frågor angående Storumans kommuns eko-

nomi idag och en prognos för framtiden.  

 

o Enligt SKL:s majrapport skulle 110 svenska kommuner hamna på  

minusresultat 2019. Hur ser det ut för vår kommun? 

o Vilka styrelser och nämnder beräknas klara budgetmålet under 2019? 

o Vilka styrelser och nämnder beräknas inte klara budgetmålet 2019? 

o Vilka kostnadsställen belastar nämnder och styrelser mest och hur ser 

framtiden ut för dessa enligt prognos? 

o Specificera dessa kostnadsställen i begripliga siffror så att gemene 

man kan läsa i klartext.  

o Finns några planer på en skattehöjning i kommunen? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Vid sammanträdet lämnar kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell 

följande interpellationssvar.  

 

Interpellanten ställer frågor om hur kommunens resultat prognostiseras för 

2019 och åren framåt. 

 

Som man kan se i den delårsredovisning som presenterats för kommunfull-

mäktige under dagens möte, så prognostiserar fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden och omsorgsnämnden att de kommer att redovisa underskott 

för 2019. Totalt sett, så är prognosen för kommunen i sin helhet att man 

kommer att redovisa ett överskott för 2019. 

 

Om man ser hur prognoserna för kommuner och regioner i landet ser ut, så 

kan jag konstatera att man generellt står inför stora utmaningar för att 

klara sina budgetar. Den uppräkning av generella statsbidrag som staten 

gör, kompenserar inte på långa vägar för kostnadsökningarna.  
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KF § 96 – forts.  

 

Det finns i debatten från den nationella politiken en tydlig vilja att öka upp-

räkningarna till kommunerna, men så här långt har det inte visats i konkret 

handling. 

 

Sammanfattningsvis, så är Storumans kommun på väg in i en period där de 

ekonomiska resurserna blir knappare och där vi måste hitta vägar för att 

använda de resurser vi har på ett ännu mer effektivt sätt än tidigare. Den 

verkligheten delar vi med de allra flesta kommuner i vår omvärld. 

 

Vi är nu på väg att arbeta med kommunens budget enligt den så kallade 

prislappsmodellen. Tanken med detta, är att det ska bli tydligare än tidi-

gare om olika verksamheter bedrivs till en högre eller lägre kostnad än 

andra kommuner. Förhoppningsvis, ska det arbetssättet tydligare visa om vi 

har prioriterat fördelningen av kommunens budget på rätt sätt. 

 

Erold Westman tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 97  KS/2019:1329 – 009 

 

Interpellation - Är det rimligt att Storumans kommun lägger 

medel på resor till Italien? 
 

Marie Berglund (SD) har 2019-11-01 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

Är det rimligt att Storumans kommun lägger medel på resor till Italien? 

 

Sammanfattning 

Storumans kommuns ekonomiska situation är i ett särskilt oangenämt läge. 

Storumans kommunledning passar på att resa till Italien. Detta skickar väl-

digt dåliga signaler. Varför väljer inte ledningen att leda med gott exempel? 

 

Bakgrund 

Principen att leda genom exempel är en av de mest grundläggande koncep-

ten inom ledarskap. Det är också en viktig del av att vara en förebild. Natur-

ligtvis är de två förknippade. Storumans kommun strävar efter att vara en 

attraktiv arbetsgivare, är detta verkligen rätt sätt att visa den avsikten? Det 

handlar mycket om att symboliskt agera riktigt jämte de som arbetar inom 

en organisation. Storumans kommun har idag en särskilt ansträngd ekono-

misk situation. Det är svårt att balansera arbete och fritid, och det är svårt 

att hinna med sitt arbete under arbetstid. 

 

Kommunledningen leder genom exempel när man reser till Bologna i Ita-

lien. Vilka signaler skickar detta? 

 

Med anledning av ovanstående ställs följande frågor: 

 

o Hur kommer det sig att kommunens ledning gör en resa till Italien  

under kommunens synnerligen tuffa ekonomiska läge? 

 

o Hur påverkar detta personalens syn på den politiska ledningen? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar:  
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KF § 97 – forts.  

 

Interpellanten ställer i interpellationen frågor angående kommunens delta-

gande i regionresan 2019. 

 

Storumans kommun har under en lång följd av år, valt att strategiskt vara 

aktiva i tillväxt och utvecklingsfrågor på lokal, regional, nationell och in-

ternationell nivå. Detta inom ramen för det som ofta benämns som flerni-

våstyrning. Storumans kommun har en i förhållande till jämförbara kom-

muner god tillväxt med en i jämförelse hög investeringsnivå av privat nä-

ringsliv i kommunen. Att vi har kombinerat anpassnings- och tillväxtstra-

tegi i vår kommun, har så här långt varit framgångsrikt för oss. 

 

För att ta några exempel, så har kommunen fått betydande medel för inve-

steringar i bl.a. Hemavans flygplats, NLC Storumanterminalen och den ny-

ligen påbörjade investeringen i triangelspår kopplat till NLC Storumanter-

minalen. Enbart dessa tre projekt har inneburit ca 150 miljoner kronor i ex-

terna investeringsmedel. Investeringarna har bidragit till tillväxt bland 

kommunens företag, vilket i förlängningen också bidragit med ökade intäk-

ter för kommunen i form av skatteintäkter och en minskad utflyttning.  

 

Förutom dessa exempel bör det också nämnas investeringstakten i det pri-

vata näringslivet, som ligger på en i jämförelse hög nivå. Storumans kom-

mun ligger även i framkant i landet avseende bredbandsutbyggnad, ett re-

sultat av att kommunen har varit framgångsrik i att tillsammans med andra 

kommuner hitta externa medel för investeringar i IT-infrastruktur. En rela-

tivt stor del av dessa medel har kommit från olika former av EU-

medfinansiering. 

 

Att Storumans kommun har varit aktiva i tillväxtarbetet på olika nivåer, har 

varit en förutsättning för den här typen av investeringar. 

 

Regionresan, som tillsammans med Västerbotten på Grand, Mötesplats 

Lycksele och Västerbotten i Almedalen är regionens återkommande större 

arrangemang, har Storumans kommun valt att vara delaktiga i. 

 

Regionresan, som interpellanten ställer frågor om, lägger stor vikt vid  

lärande från andra framgångsrika regioner och kommuner beträffande till-

växt och utveckling, inte minst via nyttjande av EU:s utvecklingsmedel. 

 

På årets regionresa, deltog kommunstyrelsens vice ordförande Karin 

Malmfjord och koncernchefen Peter Persson. Karin Malmfjord valde att 

göra resan på sin fritid och avstod från att ta ut arvode för dagarna. 
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KF § 97 – forts. 

 

Marie Berglund tackar för svaret men vill framhålla att hon saknar den  

moraliska aspekten i detta. Interpellationen anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 98  KS/2019:1330 - 532 

 

Interpellation - Inlandsbanan 
 

Karin Malmfjord (S) har 2019-11-04 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

I samband med att industrisamhället fick fart sågs behovet av järnvägar för 

att transportera gods och människor. Tack vare drivande och framsynta po-

litiker kom Storuman att få två järnvägar, Tvärbanan och Inlandsbanan.  

 

Omlastningsterminalen och byggande av triangelspåret är två exempel på 

investeringar i nutid för att kunna skicka gods på järnhjul istället för gum-

mihjul.  

 

Kommer du Tomas arbeta för att Inlandsbanan blir en transportlänk längs 

inlandskommunerna från Kristinehamn till Gällivare? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar.  

 

Efterfrågan på järnvägstransporter har de senaste åren ökat kraftigt i om-

fattning. Ett lokalt tecken på detta, är omfattningen av verksamhet på NLC 

Storumanterminalen. 

 

Vi är sedan några år i ett läge, där även kapaciteten på tvärbanan är an-

strängd, beroende på ålderstiget signalsystem och avsaknad av mötesplat-

ser. 

Inlandsbanan har på precis samma sätt som övriga banor, sett ett ökat in-

tresse för transporter, framförallt av gods, men även avseende persontrafik. 

Detta faktum, kombinerat med en stambana i dåligt skick, som dessutom ut-

nyttjas till bristningsgränsen talar för ökade satsningar på Inlandsbanan. 

 

Jag har, tillsammans med övriga kommunalrådskollegor drivit på för ökade 

satsningar på Inlandsbanan. Ett tydligt exempel är att Storumans kommun 

tillsammans med bl.a. Inlandskommunernas ekonomiska förening var starkt 

pådrivande i arbetet med finansiering av den så kallade tredje spåret-

utredningen. 
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KF § 98 – forts.  

 

Med detta som bakgrund, är svaret på frågan som interpellanten ställer ja. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 99  KS/2019:1331 - 009 

 

Interpellation - social hållbarhet 
 

Karin Malmfjord (S) har 2019-11-04 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

För fjärde gången har Dagens samhälle gjort en rankning av hur kommu-

nerna klarar målen i Agenda 30 och denna gång gällde undersökningen 

hälsa och välbefinnande bland medborgarna. I undersökningen hamnade 

Storuman bland de femton sämsta småstads- och landsbygdskommuner i 

Sverige.  

 

Hur kommer du och dina allianskamrater arbeta för att förbättra kommu-

nens sociala hållbarhet? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Vid sammanträdet lämnar kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell 

följande interpellationssvar.  

 

Frågan om social hållbarhet har en framträdande del i den strategiska pla-

nen för Storumans kommun, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2019. 

 

Vad avser hälsa och välbefinnande, som är en del i social hållbarhet, så är 

det bara att konstatera att vi i vår kommun har bland de högsta ohälsotalen 

i landet. Att få ned ohälsotalen är en uppgift för både kommunen och reg-

ionen. Vi avsätter resurser på både folkhälsoråd och folkhälsosamordnare 

för att kunna arbeta med alla samhällsaktörer i vår kommun. Exempel på 

detta är samarbeten på olika nivåer med region, skola, socialförvaltning 

och polis. Som den största arbetsgivaren i kommunen, så är det rimligt att 

frågorna får ett stort utrymme. På senare tid, så har vi också tillskjutit re-

surser bl.a. bestående av en rehabkoordinator och en arbetsmiljöhandläg-

gare. Det är min förhoppning att det arbete som gjorts och kommer att gö-

ras, kommer att ge till resultat att ohälsotalen sjunker. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 100  KS/2019:1344 - 009 

 

Interpellation - policydokument 
 

Kristina Fredriksson (S) har 2019-11-12 lämnat in följande interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

Ett policydokument är ett väldigt viktigt dokument och ska vara en hjälp i 

det dagliga arbetet i den kommunala organisationen. Utifrån dokumentet 

ska det skrivas handlingsplaner och tidsschema med ansvarsfördelning och 

tid för uppföljning och utvärdering. Blev det som vi ville enligt det poli-

cydokument som är skrivet.  

  

Det finns också de som är gamla eller till och med väldigt gamla, som till 

exempel:  

 

Strategisk plan för utveckling av turism 2010 

Upphandlingspolicy 2012 

Uthyrningsprinciper idrottsanläggningar 2012 

Kommunikationsprogram 2013 

 

Hur jobbar man med alla de policydokument som är skrivna? 

 

Har man utvärderat och följt upp om det har blivit som man skrev i doku-

menten? 

 

Exempel 

I Strategisk plan för utveckling av turismen står det ”Östra delen av Storu-

mans kommun ska utvecklas till Lapplands främsta område för skogstur-

ism”. 

 

I dokumentet Uthyrningsprinciper idrottsanläggningar står det:  

 

”Fördelningskriterier 

 

1. Aktivitetstyp  

 

Fördelning av tider i lokaler/anläggningar sker utifrån typ av aktivitet med 

följande prioritering:  
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KF § 100 – forts. 

 

1. Tävlingsverksamhet 

2. Träning 

2.1 Tävlingssäsong 

2.2 Serietillhörighet 

2.3 Ungdomsverksamhetens omfattning 

2.4 Ålder 

 

3. Motion  

3.1 Föreningar som bedriver motions- och ungdomsverksamhet, men 

som inte deltar i tävlingsverksamhet, ska också beredas tid i kommunens 

idrotts- och motionshallar 

 

4. Annan verksamhet (ex. privatpersoner och företag)”.  

   

Ligger dokumenten på en hylla och samlar damm eller använder man dem 

till att göra handlingsplaner utifrån den policy man skrivit? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Vid sammanträdet lämnar kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell 

följande interpellationssvar.  

 

Kristina Fredriksson tar i interpellationen upp frågor om bl.a. uppföljning 

och utvärdering av kommunens olika policydokument. 

 

Jag kan konstatera att kommunen har ett stort antal dokument, som på olika 

sätt fungerar som policydokument, styrdokument eller på andra sätt ska ge 

styrning och vägledning för kommunens verksamhet. Vissa dokument,  

exempelvis Strategisk plan, är tidsatta medan andra inte är det. Vissa  

dokument, varav några nämns i interpellationen, har tjänat ut men finns 

fortfarande kvar i systemet. 

 

Jag ser en förbättringspotential inom flera områden, vad gäller den här  

typen av dokument. 

 

Till att börja med, är min uppfattning att de dokument som tas fram ska 

vara tidsatta och användas. Den strategiska planen är ett bra exempel på 

detta. 
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KF § 100 – forts.  

 

Vidare, så behöver dokument som inte längre är aktuella rensas ut. 

 

Vad gäller uppföljning av policys och styrdokument, så fungerar det till viss 

del, men även här finns det en förbättringspotential.  

 

Jag anser sammanfattningsvis, att vår hantering av styrdokument, till viss 

del fungerar bra, men att det finns utrymme för förbättringar. Interpella-

tionen är därför välkommen och är en anledning att lägga ett större fokus 

på frågorna. 

 

Kristina Fredriksson tackar för svaret och interpellationen anses därmed be-

svarad.  

----- 
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KF § 101  KS/2019:1345 - 600 

 

Interpellation - fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

prioriterade områden i den strategiska planen 
 

Kristina Fredriksson (S) har 2019-11-12 lämnat in följande interpellation 

till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson.  

 

I den strategiska planen står det: 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden förväntas särskilt att prioritera 

 

o Entreprenörskap i skolan för att stimulera företagande i tidig ålder. 

o Stärka elevhälsan som ett led i det förebyggande arbetet.  

 

Hur tänker du jobba i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för att detta 

ska bli möjligt? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson läm-

nar följande interpellationssvar. 

 

1. Entreprenörskap i skolan för att stimulera företagande i tidig ålder 

Genom att lärarna ger eleverna möjlighet att använda sin kreativa förmåga 

för att testa och lösa problem stimuleras förmågan att själv och tillsam-

mans med andra lösa problem. Inte minst förmågan att hantera föränd-

ringar är viktiga egenskaper som barn och elever behöver utveckla. 

 

Förutom det ständiga pågående arbetet som ska prägla undervisningen ge-

nomför skolorna andra insatser tillsammans med Ung Företagsamhet och 

Framtidsfrön. Senast i fredags hade grundskolan workshop ledd av Fram-

tidsfrön. 

 

2.  Stärka elevhälsan som ett led i det förebyggande arbetet 

Hälsofrämjande arbete är som att arbeta med skolans jordmån, i syfte att 

skapa förutsättningar för lärande. Elevhälsan är en del i det främjande ar-

betet. 
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KF § 101 – forts.  

 

Pulspassen är ett exempel som är ett led i att få unga att må bättre då vi vet 

att fysisk aktivitet är bra för både fysisk och psykisk hälsa. Rörbroskolan 

och Luspengymnasiet har haft möjlighet att ha elevcaféer som blivit en 

samlingsplats med personalbemanning på raster. 

 

Det handlar också om att arbeta med att utveckla förtroendefulla relationer 

som i sig ökar möjligheten till lärande, trivsel och trygghet. 

Rektorerna jobbar med vår elevhälsoplan upprättad 2018-02-20 och redo-

visar i kvalitetsrapporterna det som man lägger fokus på varje enhet. 

 

Svaret på dina frågor är: Skolorna arbetar redan med dessa frågor och vi i 

nämnden följer upp det. 

 

Kristina Fredriksson tackar för svaret och interpellationen anses därmed be-

svarad. 

----- 
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KF § 102  KS/2019:1346 - 700 

 

Interpellation - socialt och förebyggande arbete samt brotts-

förebyggande arbete 
 

Kristina Fredriksson (S) har 2019-11-12 lämnat in följande interpellation 

till omsorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson. 

 

Vi vet att det förekommer droger i Storumans kommun, vi vet också att an-

vändandet av droger sker i lägre och lägre åldrar.  

 

I medborgarlöftet som är undertecknat tillsammans med polisen 2019 står 

det att:  

 

”Polisen och kommunen ska arbeta förebyggande för att tidigt upptäcka 

unga personer som brukar narkotika i Storuman”. 

 

Visserligen så börjar den strategiska planen att gälla först 2020 men frågan 

till dig är:  

 

Hur tänker du jobba i omsorgsnämnden för att förbättra socialt och före-

byggande arbete samt brottsförebyggande arbete? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Vid sammanträdet lämnar omsorgsnämndens ordförande Roland  

Gustafsson följande interpellationssvar.  

 

Idag bedrivs ett brett samarbete mellan olika aktörer som syftar till att för-

bättra socialt och brottsförebyggande arbete. Den samverkan som ligger 

närmast att nämna är: 

 

- B4 (Before). En satsning mot psykisk ohälsa som startade 2016. B4 består 

dels av en samverkansgrupp och dels av olika aktiviteter och satsningar 

som genomförs årligen utifrån en beslutad och regelbundet reviderad akti-

vitetsplan. I samverkansgruppen ingår personer på beslutsnivå från sjuk-

stugan, regionen, folkhälsoenheten, psykiatrin, skolan, individ- och familje-

omsorgen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, fritidsverksamheten 

samt polisen.  
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KF § 102 – forts.  

 

- FRIDA-gruppen. En samverkansgrupp som består av representanter från 

individ- och familjeomsorgen, polisen, skolan/elevhälsan samt fritidsverk-

samheten. Målet med denna samverkan är att tillsammans uppmärksamma 

och arbeta med problemområden som är aktuella. Det för att främja trygg-

het, förebygga psykisk ohälsa, missbruk och beroende av alkohol och dro-

ger samt brott. Arbeta med frågor som rör alkohol, narkotika, doping och 

tobak (ANDT) och uppmärksamma tidiga tecken runt våldsbejakande extr-

emism. Gruppen anordnar olika aktiviteter utifrån målsättningen, bland 

annat informationskvällar/föreläsningar riktade mot föräldrar.  

 

- Lokal överenskommelse gällande missbruk. Storumans kommun ingår i 

en lokal överenskommelse med regionen gällande missbruk och beroende. 

Utifrån denna överenskommelse finns en samverkansgrupp med represen-

tanter från individ- och familjeomsorgen, vuxenpsykiatrin, polisen, sjuk-

stugorna i Storuman och Tärnaby samt hemsjukvården. Syftet med överens-

kommelsen har varit att tydliggöra ansvarsfördelningen gällande stöd och 

behandling till personer i missbruk. Utifrån överenskommelsen finns en  

ansvars- och arbetsfördelning framtagen som revideras regelbundet.  

 

- Det finns även en lokal överenskommelse om samverkan mellan individ- 

och familjeomsorgen och närpolisen (Näpo).  

 

Som Du ser av sammanställningen är det ett brett nätverk som är involve-

rad i arbetet, och jag ser det som en bra grund för att utveckla arbetet vi-

dare. Jag konstaterar vidare att ingen av de olika samverkansparterna själv 

kan lösa alla frågor kring droger, socialt arbete och brottsförebyggande 

arbete. Det jag ser framför mig är att civilsamhället med föreningar, föräl-

dragrupper med flera behöver inkluderas i arbetet. Det här är frågor som 

berör hela samhället och inte bara myndigheter. 

 

Kristina Fredriksson tackar för svaret och interpellationen anses därmed be-

svarad.  

----- 

           

___________________  
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KF § 103  KS/2019:176 - 294 

 

Motion - införande av folkbokföringskrav vid uthyrning av 

alla kommunalt ägda bostäder 
 

Ulla-Maria Åkerblom (L) och Hans-Peter Carlson (L) har 2019-03-04 läm-

nat in rubricerad motion där de sammanfattningsvis skriver följande:  

 

Storumans kommun är en attraktiv kommun, inte minst för delårsboende. 

Andelen fritidshus är stor och turismen är en viktig näring. Behovet av bo-

städer, inte minst små lägenheter, är stort. I den västra kommundelen har 

det tidvis varit stor bostadsbrist som bland annat berott på en stor volym  

säsongsarbetare och studenter.  

 

En stor del av de bostäder som kommunen upplåter i hela kommunen, an-

tingen direkt eller indirekt via Fastighets AB Umluspen (FABU), är attrak-

tiva både för fastboende, säsongsarbetare och studenter. Kommunens upp-

gift är att i första hand tillgodose kommuninvånarnas intressen. Bostadsför-

sörjning är en av kommunens många uppgifter.  

 

För att säkerställa skatteintäkter och därmed möjligheter till en god kom-

munal verksamhet är det viktigt att de som bor i kommunen också betalar 

skatt genom att vara folkbokförda här.  

 

Ett folkbokföringskrav föreslås därför i kommunalt ägda fastigheter. Vid 

alla nya kontrakt som tecknas för kommunalt ägda bostäder, direkt eller in-

direkt via FABU, ska hyresgästen antingen vara folkbokförd i kommunen 

eller utfästa sig för att göra detta. Att vara folkbokförd i kommunen ska 

vara ett villkor för att få teckna ett förstahandskontrakt i av kommunen ägda 

bostäder. Detta leder till ökade skatteintäkter och fler kommuninvånare. 

Som en bieffekt kan också den privata marknaden för hyreslägenheter bli 

mer definierad och öppnas upp som alternativ för de som inte vill eller kan 

folkbokföra sig här av ett eller annat skäl.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att ett villkor om folkbokföring införs vid uthyrning av alla kommunalt 

ägda bostäder.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 34 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnas till kans-

liets utredare för tjänsteutlåtande.  
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Utredarens tjänsteutlåtande 
Vid dialog med FABU framkommer att bolagets uthyrningspolicy, fast-

ställd 2018-12-01, anger som ett av grundkraven att: 

 

Du som har hyreskontraktet ska också vara den som bor i lägenheten och 

du ska vara folkbokförd på adressen. Undantag görs för företag och stu-

derande minderåriga barn boende i lägenheten. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-09-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-06 § 65. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 122. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KF § 104  KS/2015:398 - 260 

 

Motion - liftsystem i Tärnaby 
 

Tina Kerro (FP) har 2015-09-10 lämnat in en motion om tillgången till lift-

system i Tärnaby där hon skriver följande:  

 

Under de senaste åren har tillgången på snö för utbildningarna i Tärnaby 

varit ett problem. Snöläggning och tillgång till backarna har inte varit bra 

för utbildningarna i Tärnaby som drivs av kommunen och av landstinget.  

 

Kan inte tillgången på väl preparerade backar tidigt och under hela sä-

songen tillfredsställas hotas samtliga utbildningar i Tärnaby och bygden 

tappar ca 80 ungdomar som idag studerar där.  

 

Kerro föreslår 

 

att kommunen avtalar med Svenska kyrkan alternativt IK Fjällvinden om 

att ta över avtalet om mark vid liftarna i Tärnaby 

 

att kommunstyrelsen undersöker kostnadsbilden för ett förvärv av liftsy-

stemet i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22 § 112 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Kommunen och Region Västerbotten har för sina alpina utbildningar avtal 

om tillgången till backarna med Tärnaby Alpint AB som äger liftanlägg-

ningen. Ägaren av liftanläggningen bedömer både utifrån förhållanden som 

väder och lönsamhet när snö ska läggas i backarna samt hur öppethållan-

dena ska vara under säsongen.  

  

Situationen omkring 2015 präglades av stor osäkerhet vad gäller snölägg-

ning och tillgång till backarna för de alpina utbildningarna i Tärnaby som 

drivs både av Storumans kommun och Region Västerbotten. Osäkerheten 

uppkom av motstridiga intressen som ställdes mot varandra i form av äga-

rens bedömning om lönsamhet och utbildningarnas behov av backarna för 

sin utbildning. Bedömningen är att osäkerheten vad gäller snöläggning och 

tillgång till backarna för de alpina utbildningarna har minskat de senaste 

åren. Ändrade förhållanden för liftägaren såsom försämrad lönsamhet eller 

förändrad strategi kan på nytt givetvis skapa ny osäkerhet vad gäller  
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snöläggning och tillgång till backarna för de alpina utbildningarna i  

Tärnaby.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-10-25. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 134. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

----- 
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KF § 105  KS/2017:841 - 105 

 

Motion - digitala informationsskärmar vid infarterna till  

Storuman, Tärnaby och Hemavan 
 

Daniel Johansson (V) har 2017-10-27 lämnat in rubricerad motion. 

  

Att göra reklam och sprida information om Storumans kommuns aktiviteter 

och övriga händelser borde göras i större utsträckning i anslutning till orter-

na Storuman, Tärnaby och Hemavan.  

 

Vid infarterna till kommunens större samhällen borde det finnas digitala in-

formationsskärmar, så som det finns i exempelvis Arvidsjaur och Umeå. 

Detta för att underlätta för både kommunens invånare samt genomresande 

och turister att delta i aktiviteter och uppmärksamma händelser i närområ-

det. 

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att digitala informationsskärmar införskaffas till infarterna till Storuman, 

Tärnaby och Hemavan 

 

att layout på skärmar, övrig reklam och information ses över så att de är en-

hetliga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 87 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till 

kommunstyrelseförvaltningen för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Företagarna i Storuman har för ett par år sen ansökt om bygdeavgiftsmedel 

för att sätta upp infartsskyltar med information vid infarterna till Storuman 

från väg E45 och väg E12. Skyltarna ska fyllas med information från lokala 

företag och hälsa besökare välkomna. Arbetet pågår och beräknas vara av-

slutat under 2020.  

 

Företrädare för näringslivet och besöksnäringen i kommunens västra del har 

möjlighet att sätta upp infartsskyltar med information till infarterna i Tär-

naby och Hemavan. Eftersom bygdeavgiftsmedel beviljades för ändamålet i 

Storuman borde det vara möjligt att använda bygdeavgiftsmedel för samma 

ändamål i Tärnaby och Hemavan.  
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Att layout på skärmar, övrig reklam och information ska vara enhetliga kan 

vara svårt att uppnå annat än på frivillig basis när medel till infartsskyltarna 

i Storuman redan har beviljats. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-04. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 135. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

 

Yrkande 

Daniel Johansson (V) yrkar  

 

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning där 

civilsamhället tas med i bedömningen.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller vid 

senare tillfälle, vilket innebär bifall till Daniel Johanssons återremiss-

yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla återremiss-

yrkandet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning där 

civilsamhället tas med i bedömningen. 

----- 
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KF § 106  KS/2019:1239 - 000 

 

Motion - inrättande av visselblåsarfunktion för medborgare 

och kommunens anställda 
 

Marie Berglund (SD) och Erold Westman (KL) har 2019-09-17 lämnat in 

en motion om inrättande av visselblåsarfunktion för medborgare och kom-

munens anställda.  

 

Denna tjänst innebär att kommunställda eller medborgare i kommunen kan 

anmäla korruption, trakasserier eller andra oegentligheter inom kommunen. 

Idag kan man lämna anonyma synpunkter på kommunens egen hemsida 

men detta är opersonligt och inte tillräckligt. Storuman saknar idag ned-

tecknade rutiner som visar hur kommunen ska hantera sådan information. 

Det är viktigt att anställda inte behöver vända sig till en chef som kan vara 

inblandad och partisk.  

 

Mediagranskning har visat att det finns problematik i närområdet och det är 

viktigt att Storumans kommun gör det vi kan för att stävja problem med 

tystnadskultur.  

 

Funktionen bör inte uppfattas som ett negativt angiverisystem utan något 

som ska stärka kommunens demokrati, etik och organisation. Det är viktigt 

att funktionen har förtroende och är opartisk. Vi tror att alla vill att  

Storumans kommun ska vara Sveriges bästa kommun, men då är det viktigt 

att man ser till att kommunen har de verktygen att bli det. Det finns många 

fördelar med en organisation som vågar utvecklas och därför behöver vi 

detta.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram förebyg-

gande åtgärder inklusive anvisningar för hur missförhållanden på arbets-

platsen ska anmälas.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 107  KS/2019:1343 - 455 

 

Motion - införande av avfallsinsamling på omlastningstermi-

nalen i Storuman 
 

Maria Gardfall (S) har 2019-11-12 lämnat in en motion om införande av av-

fallshantering på omlastningsterminalen i Storuman.  

 

I motionen skriver Maria Gardfall bland annat följande:  

 

Avfall är en av vår tids stora frågor, både vad gäller för klimatet men det 

finns även en stor ekonomisk aspekt. Den återvinningscentral som finns i 

Storuman idag varken ägs eller sköts av kommunen. Att kommunen inte 

äger marken är ett problem vid upphandling av tjänsten då det försvårar för 

andra aktörer att konkurrera. Detta leder i längden till en dyrare lösning för 

kommunen.  

 

Därför är det viktigt att utreda möjligheten till att ha mottagning och mel-

lanlagring av avfall på omlastningsterminalen (NLC Storumanterminalen). 

Läget gör det till en optimal plats, både genom dess tillgänglighet men även 

genom att vidare transport kan ske på järnväg. Idag skickas allt avfall från 

kommunen med lastbil vilket begränsar volymen samt ger stora kostnader i 

tid och körda kilometrar. Det finns stora fördelar att kommunen äger åter-

vinningscentralen för att sköta den i egen regi alternativt köper in tjänsten 

för drift av anläggningen.  

 

Att kunna nyttja platsen för att underlätta för andra kommuner genom att 

kunna ta emot deras avfall känns som en nödvändighet. Det allt hårdare 

ekonomiska läget och långa avstånd som råder i inlandet gör det nödvändigt 

för små kommuner att samverka. För att kunna få till ett samarbete över 

kommungränser krävs det en dialog i tid eftersom kontrakt på transporter 

kan sträcka sig över flera år.  

 

Maria Gardfall föreslår 

 

att en utredning görs om möjlighet att anlägga en avfallsmottagning alter-

nativt återvinningscentral på omlastningsterminalen (NLC Storumantermi-

nalen) i Storuman 

 

att kommunen inleder diskussioner med närliggande kommuner att kunna 

erbjuda mellanlagring av deras avfall samt att kunna samköra detta på järn-

väg via omlastningsterminalen (NLC Storumanterminalen).  
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 108  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 beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 109  KS/2019:1202 - 311 

 

Medborgarförslag - snöröjning vintertid av promenadslinga 

runt Badsjön i Storuman 
 

Stina Evertsson har 2019-09-23 lämnat in ett medborgarförslag där hon fö-

reslår att Storumans kommun ombesörjer snöröjning vintertid så att prome-

nadstråket runt Badsjön även kan användas vintertid.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

----- 
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KF § 110  KS/2019:1213 - 346 

 

Medborgarförslag - gratis anslutning till kommunalt vatten i 

byar i Storumans kommun 
 

Maria Hallman har 2019-09-28 lämnat in ett medborgarförslag där hon  

föreslår gratis anslutning till kommunalt vatten i byar i Storumans kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 111  KS/2019:1339 - 843 

 

Medborgarförslag - ny välkomstskylt vid infarten till  

Tärnaby 
 

Janolof Hagelberg har 2019-11-11 lämnat in ett medborgarförslag där han 

föreslår en ny välkomstskylt anläggs vid infarten till Tärnaby med texten 

Välkommen till Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

----- 
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KF § 112  KS/2019:344 - 000 

 

Redovisning av pågående 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 oktober 2019. 

Av sammanställningen framgår att det totalt finns tio motioner som inte har 

slutbehandlats av kommunfullmäktige, varav fem är äldre än ett år. Av de 

pågående motionerna beräknas två slutbehandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i november.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-10-31.  

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 136. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KF § 113  KS/2019:345 - 000 

 

Redovisning av pågående 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 oktober 2019. Av sammanställningen 

framgår att det totalt finns elva medborgarförslag som inte har slutbehand-

lats av kommunfullmäktige eller styrelse/ nämnd. Två av dessa har inte 

slutbehandlats inom ett år från att de väcktes varav det ena istället beräknas 

slutbehandlas av kommunstyrelsen i december och det andra av kommun-

fullmäktige under 2020. Fyra medborgarförslag har slutbehandlats och ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige i november. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-10-31.  

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 137. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen 

 

att följande medborgarförslag som slutbehandlats av styrelse/nämnd där-

med är återrapporterade till kommunfullmäktige:  

 

Beteckning Medborgarförslag  Beslutsinstans 

KS/2017:935 Återvinningsstation på 

Vallnäsområdet i Storuman 

KS 2019-05-28 § 63 
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KF § 113 – forts.  

 

Beteckning Medborgarförslag  Beslutsinstans 

KS/2018:471 Parkering med möjlighet till 

motorvärmare vid kors-

ningen E45-väg 110 (till 

Långsjöby) 

KS 2019-05-28 § 64 

KS/2019:1 Ljusshow vid Badsjön i Sto-

ruman 

FKUN 2019-05-10 § 53 

KS/2019:48 Gratis hyra och träning i 

varmvattenbassängen för 

reumatiker 

FKUN 2019-05-10 § 52 

----- 
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KF § 114  KS/2019:1206 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2019 för Storumans kommun 
 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Storumans 

kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsrapporten 

ska, förutom styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelse, innehålla en 

förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, sjukfrånvaro och 

måluppfyllelse utifrån den strategiska planen. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2019 på ca 500 000 kronor, vilket 

är sämre än budget för året. Detta innebär att resultatmålet för god ekono-

misk hushållning inte ser ut att nås.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-09-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-06 § 67. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 124. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-22 § 124 att uppmana nämnderna att 

se över verksamheterna för att minimera underskotten samt att notera att de 

i år och kommande år omfattas av den långsiktiga målsättningen att hålla 

tilldelad budgetram. Nämnderna ska i samband med antagande av verksam-

hetsplan och detaljbudget för 2020 ska redovisa vidtagna åtgärder samt 

handlingsplan för att minska underskotten kommande år. 

 

Kommunrevisorerna har härefter granskat delårsrapporten och i utlåtande 

2019-11-05 sägs följande:  

 

o Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens 

krav och god redovisningssed i övrigt.  

 

o Revisorerna delar kommunstyrelsens bedömning om att det prognosti-

serade resultatet inte är förenligt med de finansiella målen som kom-

munfullmäktige fastställt för år 2019.  

 

o Då kommunstyrelsen inte utvärderar kommunfullmäktiges övergri-

pande verksamhetsmål så kan inte heller revisorerna uttala sig om ut-

fallet är förenligt med dessa mål.  

 

Resultatet av granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovi-

sat i särskild upprättad revisionsrapport.  
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KF § 114 – forts.  

 

För framtiden lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 

o Vidta konkreta åtgärder för att nå kommunfullmäktiges finansiella mål. 

 

o Till nästa delårsrapport lämna årsprognos för kommunfullmäktiges 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.  

 

Utlåtandet och revisionsrapporten har också överlämnats till kommunstyrel-

sen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport för Storumans kommun perioden  

januari–augusti samt prognos för helåret 2019. 

----- 
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KF § 115  KS/2019:1211 - 040 

 

Förändrad ekonomistyrning i Storumans kommun - 

"Prislappsmodellen" 
 

Under senare delen av 2019 och första halvan av 2020 arbetar Storumans 

kommun i ett projekt som leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

vars syfte är att ge kommunen tekniska och praktiska förutsättningar för en 

ekonomi i balans. Projektet går under namnet ”Prislappsmodellen” och är 

prövat i praktiken i bland annat Malå, Borgholms och Arjeplogs kommuner.  

 

Projektet kommer delvis att förändra kommunens ekonomistyrning och har 

som mål att träda i kraft i och med rambeslutet om de ekonomiska förut-

sättningarna för styrelsen och nämnderna inför 2021.  

 

Målet med arbetssättet är att på lång sikt bibehålla god ekonomisk hushåll-

ning.  

 

Förslaget till ändrad ekonomistyrning beskrivs närmare i dokumentet Eko-

nomistyrning i Storumans kommun.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-10-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 74. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 138. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att använda resursfördelningsmodellen där tekniska ramar kompletterar de 

tidigare planeringsförutsättningarna som anges i strategisk plan 

 

att modellen ska tillämpas i budgetprocessen från och med budgetår 2021 

och utvärderas efter två år (2023) 

 

att budgetberedningen ska sammanträda vid minst två tillfällen innan 

kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 då rambeslut tas om de  

ekonomiska förutsättningarna för styrelsen och nämnderna inför 2021. 

----- 
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KF § 116  KS/2019:1228 - 041 

 

Utdebitering 2020 
 

Enligt 8 kap. 6 § Kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrel-

sen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetför-

slaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober må-

nads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året.   

 

Med anledning av tidigare beslut i kommunfullmäktige om skatteväxling 

med Region Västerbotten som följd av att de blir kollektivtrafikmyndighet 

sänks kommunens utdebitering med 5 öre från och med 2020 samtidigt som 

Region Västerbotten höjer sin med 5 öre.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-10-03. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 126. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att utdebiteringen 2020 fastställs till 23,10 kronor per skattekrona. 

 

Yrkande 

Daniel Johansson (V) yrkar 

 

att utdebiteringen 2020 fastställs till 23,60 kronor per skattekrona 

 

att den inkomstökning, ca 6,5 miljoner kronor, som detta inbringar fördelas 

mellan omsorgsnämnden och fritids-, kultur och utbildningsnämnden enligt 

procentsatsen 60/40 

 

att styrelsen och nämnderna trots detta fortsätter med de uppdrag de redan 

påbörjat med besparande anpassningsåtgärder som tas fram i politiken.  

 

Tomas Mörtsell (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Daniel 

Johanssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar en-

ligt kommunstyrelsens förslag.  
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KF § 116 – forts.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

o Nej-röst för bifall till Daniel Johanssons ändringsyrkande.  

 

Omröstningsresultat (se omröstningslista sid. 2-4) 

Med 22 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kom-

munstyrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa utdebiteringen 2020 till 23,10 kronor per skattekrona.  

 

Reservationer 

Daniel Johansson (V), Linda Glasin (V), Emilia Ronnhed (V) och Mats  

Eliasson (V) reserverar sig över beslutet med följande skriftliga motivering:  

 

Storumans kommun står inför stora ekonomiska utmaningar för att kunna 

tillgodogöra sina medborgare en välfärd av hög kvalitet. Vi ser en utveck-

ling där den statliga ekonomin går bra och där majoriteten i riksdagen och 

regeringen prioriterar att minska på skatten för de som redan har en god 

och ordnad ekonomi. Det finns inga tendenser till att den politiska majoritet 

i riksdagen och regeringen verkar intresserade av att bedriva en skattepoli-

tik som omfördelar från de som redan har till de som inte har. Vi ser med 

denna politik hur klyftorna mellan stad och land, mellan fattig och rik, mel-

lan män och kvinnor blir allt mer påfrestande.  

 

Det nya förslaget till utjämningssystem kommer på intet sätt lösa dessa 

problem, snarare bara bromsa avvecklingen något.  

 

Vänsterpartiet har en annan politik som jämnar ut skillnaden mellan män-

niskor, mellan stad och land.   

 

Vi vet att medborgarna i Storumans kommun redan nu betalar dyrt för sin 

välfärd och Vänsterpartiet har ingen önskan om att höja den kommunala 

skatten då den blir lika för fattig och rik. Men samtidigt är det den enda 

skatten som vi som kommunpolitiker råder över.  
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KF § 116 – forts.  

 

Vi har nu under flera mandatperioder med ett borgerligt styre haft stora 

underskott i omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

men utan att de agerat. Situationen har räddats av återbetalda AFA-pengar 

och migrationspengar från staten. De pengarna är nu slut och nu ser vi 

verkligheten av borgerlighetens styre. 

  

Med tanke på att Storumans kommun i jämförelse med kringliggande jäm-

förbara kommuner inte har lika hög kommunalskatt så prioriterar vi i  

Vänsterpartiet annorlunda än den styrande majoriteten.  

 

Därför reserverar Vänsterpartiet sig till förmån för våra egna förslag: 

 

att utdebiteringen 2020 fastställs till 23,60 kronor per skattekrona 

 

att den inkomstökning, ca 6,5 miljoner kronor, som detta inbringar fördelas 

mellan omsorgsnämnden och fritids-, kultur och utbildningsnämnden enligt 

procentsatsen 60/40 

 

att styrelsen och nämnderna trots detta fortsätter med de uppdrag de redan 

påbörjat med besparande anpassningsåtgärder som tas fram i politiken.  

 

Marie Berglund (SD), Ali Rubertsson (SD) och Laila Löfdahl (SD) reserve-

rar sig över beslutet till förmån för Daniel Johanssons ändringsyrkande om 

att höja utdebiteringen år 2020 till 23,60 kronor per skattekrona.  

----- 
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KF § 117  KS/2019:1245 - 041 

 

Budget 2020 samt plan för 2021, 2022 och 2023 
 

Förändringar i kostnadsutjämningen ger kommunen ökade intäkter med ca 

7 mnkr från och med 2020. Kommunen står emellertid inför en lågkonjunk-

tur och en ökad befolkningsminskning samt ett resultat i styrelse och nämn-

der som för 2019 pekar mot en negativ avvikelse på ca 13 mnkr. Detta med-

för att kommunens samlade ekonomiska förutsättningar är strama.   

 

Ett anpassningsarbete är påbörjat och kommer att kompletteras med en ut-

vecklad ekonomistyrning i syfte att även fortsättningsvis hålla en god eko-

nomisk hushållning i kommunen. 

 

Förslag till budget 2020 har upprättats vad avser resultat-, balans- och 

finansieringsbudget för 2020 samt plan för åren 2021, 2022 och 2023. Bud-

getförslaget bygger på det rambeslut som fattades av kommunfullmäktige 

den 11 juni 2019 när strategisk plan antogs.  

 

Inför 2020 föreslås samtliga styrelser och nämnder uppräknas med 2,0 %. 

 

Beredande organs förslag  

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-10-17.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 75. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 139. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2020 

samt plan för 2021-2023 antas 

 

att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2020. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska presidiet bereda kommunre-

visorernas budget. Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett för-

slag till budget som utgår från samma ramuppräkning som kommunfull-

mäktige fastställt för styrelsen och nämnderna i samband med antagandet 

av strategisk plan.  
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KF § 117 – forts.  

  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 

 

att budgetanslaget till kommunrevisorerna för åren 2020-2023 fastställs en-

ligt följande:  

 

År Ramuppräkning Budget (kr) 

2020 2% 627 000 

2021 1% 633 000 

2022 1% 639 000 

2023 1% 645 000 

 

Yrkanden 

Tomas Mörtsell (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Gunilla Lundgren (S) biträdd av Kristina Fredriksson (S) yrkar  

 

att arbetsmarknadsenhetens verksamhet utökas genom att fler anvisade ar-

betssökande tas emot för att därigenom minska kostnaden för försörjnings-

stöd 

 

att kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner från och med år 

2021 ska fastställas av kommunfullmäktige och att kommunfullmäktiges 

beslut 2016-04-19 § 47 därmed upphävs 

 

att besparingar under åren 2020-2023 ska genomföras i ett koncernperspek-

tiv för att ta ett helhetsgrepp om kommunens ekonomi 

 

att konsekvensbeskrivningar av alla besparingsåtgärder ska göras för be-

rörda verksamheter, medborgare och brukare 

 

att en översyn av förvaltningsorganisationen i kommunkoncernen ska ge-

nomföras i syfte att optimera och utveckla synergieffekter 

 

att en översyn av tjänsteköp i respektive styrelse/nämnd ska genomföras ut-

ifrån behov av koncernsamordning 

 

att omsorgsnämnden ska förbättra samarbetet med Region Västerbotten. 
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KF § 117 – forts.  

 

Marie Berglund (SD) yrkar 

 

att Storumans kommun säljer sin andel (44 %) eller delar av Hemavan  

Tärnaby Airport AB 

 

att Tärnaby Alpina Skidgymnasium (TAG) och Skidakademin i Tärnaby 

avvecklas. 

 

Avbruten tjänstgöring under sammanträdet 

Tomas Mörtsell (C), Therese Granström (C) och Daniel Johansson (V) 

lämnar sammanträdet. Inga ersättare finns tillgängliga att träda in för tjänst-

göring.  

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 15.50-16.00 för överläggningar.  

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och fin-

ner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

2. Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag angående reviso-

rernas budgetanslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

3. Ordföranden ställer proposition på Gunilla Lundgrens yrkande och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

4. Ordföranden ställer proposition på Marie Berglunds yrkande och fin-

ner att kommunfullmäktige avslår detta.   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 

2020 samt plan för 2021-2023 

 

att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2020 
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att fastställa budgetanslaget till kommunrevisorerna för åren 2020-2023  

enligt följande:  

 

År Ramuppräkning Budget (kr) 

2020 2% 627 000 

2021 1% 633 000 

2022 1% 639 000 

2023 1% 645 000 

 

att utöka arbetsmarknadsenhetens verksamhet genom att ta emot fler anvi-

sade arbetssökande för att därigenom minska kostnaden för försörjningsstöd 

 

att kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner från och med år 

2021 ska fastställas av kommunfullmäktige och att därmed upphäva kom-

munfullmäktiges beslut 2016-04-19 § 47 

 

att besparingar under åren 2020-2023 ska genomföras i ett koncernperspek-

tiv för att ta ett helhetsgrepp om kommunens ekonomi 

 

att konsekvensbeskrivningar av alla besparingsåtgärder ska göras för be-

rörda verksamheter, medborgare och brukare 

 

att genomföra en översyn av förvaltningsorganisationen i kommunkoncer-

nen i syfte att optimera och utveckla synergieffekter 

 

att genomföra en översyn av tjänsteköp i respektive styrelse/nämnd utifrån 

behov av koncernsamordning 

 

att omsorgsnämnden ska förbättra samarbetet med Region Västerbotten. 

 

Reservation 

Daniel Johansson (V), Linda Glasin (V) och Emilia Ronnhed (V) reserverar 

sig över beslutet med följande skriftliga motivering:  

 

I och med att Vänsterpartiet föreslagit en höjd uttaxering i föregående 

ärendepunkt med en inkomstökning på totalt ca 6,5 miljoner 2020 reserve-

rar vi oss mot den föreslagna budget som läggs fram till fullmäktige i denna 

ärendepunkt. Vi tycker inte att det är en ansvarsfull politik att gå in i ett 

nytt budgetår med vetskapen om att budget i omsorgsnämnden och fritids, 

kultur och utbildningsnämnden med största sannolikhet inte kommer hålla.  

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 47 (85)  

   

Kommunfullmäktige 2019-11-26  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 118  KS/2019:1286 - 346 

 

Va-taxa 2020 
 

Förslag till budget för vatten- och avloppsverksamheten är utarbetad för 

2020. Vid jämförelse mellan budgeterade kostnader för 2020 och intäkter 

med gällande taxa för 2019 behövs en intäktsökning med ca 10 %. 

 

Beräknat underskott beror främst på ökade kostnader för elförbrukning, 

personalkostnader och kapitaltjänst. 

 

Ett förslag till va-taxa 2020 för Storumans kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar har utarbetats.  

 

Förslaget innebär en höjning med 12 % för fastigheter som bebos perma-

nent (både med mätningsabonnemang och mätarlöst abonnemang) samt 6 % 

för fritidshus med mätarlöst abonnemang. Detta beräknas motsvara en kost-

nadstäckning på 100 %. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2019-10-31. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 140. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till va-taxa för Storumans kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar fastställs att gälla från och med 2020-01-01. 

 

Yrkanden 

Linda Glasin (V) yrkar 

 

att höjning av va-taxan ska göras med 10 % både för fastigheter som bebos 

permanent (både med mätningsabonnemang och mätarlöst abonnemang) 

och för fritidshus med mätarlöst abonnemang 

 

att eventuell vinst/överuttag av taxan justeras i förmån för fast boende i 

Storumans kommun nästkommande år.  

  

Karin Malmfjord (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Avbruten tjänstgöring under sammanträdet 

Kristina Fredriksson (S) och Marie Berglund (SD) lämnar sammanträdet. 

Inga ersättare finns tillgängliga att träda in för tjänstgöring. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Linda 

Glasins ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  

kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

o Nej-röst för bifall till Linda Glasins ändringsyrkande.  

 

Omröstningsresultat (se omröstningslista sid. 2-4) 

Med 19 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kom-

munstyrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till va-taxa för Storumans kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar att gälla från och med 2020-01-01. 

 

Reservationer 

Linda Glasin (V), Emilia Ronnhed (V) och Mats Eliasson (V) reserverar sig 

över beslutet med följande skriftliga motivering: 

 

Vänsterpartiet reserverar sig mot en situation där vi som fastboende sub-

ventionerar de investeringar som krävts för att exploatera framförallt i 

Hemavan. Enligt beslut som nu togs i fullmäktige görs en fördelning på 

höjningen av VA-taxa med 12% för fast boende och 6% för fritidshus främst 

av anledningen att fritidshusägare ”klagat” på det höga priset. Bereds un-

derlagen på dessa villkor så ifrågasätter Vänsterpartiet detta å de skarp-

aste. Kommunens huvudsakliga uppgift och ansvar är mot sina fast boende 

medborgare och är det några man ska lyssna till och ta hänsyn till så är det 

mot dem.  Enligt lag ska vi hålla oss till vad som är skäligt och rättvist. Vår 

mening är att det är både skäligt och rättvist att ta ut mer i avgift av de som 

har råd med fritidshus i fjällvärlden än de som är fast medborgare i Storu-

mans kommun. Storumans kommun är en kommun med relativt låga löner, 

det ska vi ta hänsyn till.  
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Vi reserverar oss till förmån för vårt eget förslag: 

 

o en höjning på 10% för både fast boende och fritidshus. 

o att vid eventuell övertaxering justera priset för fastboende i första hand.  

  

Ali Rubertsson (SD) och Laila Löfdahl (SD) reserverar över beslutet med 

följande skriftliga motivering:  

 

Sverigedemokraterna reserverar sig över kommunfullmäktiges beslut om att 

höja taxa för vatten och avlopp med 12 procent för fastigheter som bebos 

permanent, både med mätningsabonnemang och mätarlöst abonnemang 

samt med 6 procent för fritidshus med mätarlöst abonnemang. 

Vi förordar och yrkar bifall till en intäktsökning på 10 procent som är taget 

ur rättvisesynpunkt. Vid jämförelse mellan budgeterade kostnader för år 

2020 och intäkter med gällande taxa för år 2019 behövs en intäktsökning 

med ca 10 procent. 

-----  
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Renhållningstaxa 2020 
 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2020 för 

Storumans kommun baserad på prognostiserade kostnader och intäkter för 

2020. 

 

Förslaget till renhållningstaxa innehåller följande förändringar jämfört med 

nu gällande taxa:  

 

o En enhetlig viktavift på 1,92 kronor/kg för alla typer av kärl.  

o En marginell ökning av avgiften för slamtömning med några få kro-

nor.  

o Brännbart verksamhetsavfall höjs med 30 kronor/ton samt mindre ju-

steringar av enhetsbegrepp (kg, liter etc.) för det inlämnade avfallet.  

o Ett förtydligande har införts om att alla fastigheter som är bebyggda 

debiteras en grundavgift.  

 

I övrigt föreslås inga förändrade avgifter jämfört med 2019 års renhåll-

ningstaxa.  

 

Tekniska avdelningen arbetar med hur insamlingen av framtidens avfall i 

kommunen ska se ut. Under året har kommunen medverkat i en utredning 

inom Region 10 hur införandet av utsortering av matavfall ska ske och hur 

kommunerna i framtiden kan samarbeta.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2019-10-21.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 77. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 141. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun 

att gälla från och med 2020-01-01. 

----- 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 

Kommunfullmäktige har 2017-11-28 § 102 fastställt taxor och avgifter för 

tillstånd, anmälan, registrering och tillsyn inom miljö- och samhällsbygg-

nadsnämndens verksamhetsområden.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till ny taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den nya taxan med tillhö-

rande bilagor att gälla från och med den 1 januari 2020 och att den ska er-

sätta nu gällande taxa.  

 

Storumans kommun har ansvar för att kontrollera att miljöbalken och tillhö-

rande förordningar efterlevs. Ansvaret har i reglemente delegerats till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. Kontrollen av efterlevnaden sker genom 

att anmälningar, ansökningar och tillsyn handläggs och följs upp. För den 

tid handläggning av ärenden och tillsyn tar och den administration som 

krävs, ska avgifter tas ut. Den nya modellen för taxa utgår från Sveriges 

kommuner och landstings (SKL) behovsstyrda underlag inom miljöbalkens 

område som lanserades under 2018. Tiden för ärenden och tillsyn redovisas 

i timmar.  

 

Genomgående för bilagorna till taxan framgår det antal timmar som ett 

ärende tar och inte längre en fast avgift. Fördelen med att ange antalet tim-

mar är att mot kommuninvånare kunna visa på den tidsåtgång som ett 

ärende kräver samtidigt som det är lättare att justera avgiften genom att 

ändra timavgiften. Alla timmar i bilagorna är schabloniserade, vilket inne-

bär att oavsett var i kommunen verksamheten ligger eller platsbesök kom-

mer att ske är avgiften densamma.  

 

Taxan innehåller tre bilagor. Bilaga 1 omfattar avgifter för ansökan, anmä-

lan och viss tillsyn. Här finns de flesta ärenden som kommer in löpande gäl-

lande avloppsansökningar, renhållningsärenden, kemikalietillsyn som inte 

omfattas av bilaga 2 samt anmälan om hälsoskydds- eller miljöfarliga verk-

samheter. Avgiftsnivåer har skapats och presenterar olika komplexitet i 

olika ärendetyper och tidsåtgång för ärendetypen. Bilagorna 2 och 3 omfat-

tar hälsoskydds- och miljöfarliga verksamheter med återkommande tillsyn. 

I den tidigare versionen styrde risken tiden för tillsyn medan den nya taxan 

utgår från branschens tillsynsbehov. För att få fram de timmar som bran-

schen behöver kan man i bilagorna ange högt, normalt eller lågt tillsynsbe-

hov och utifrån det ges ett fast förutbestämt antal timmar för den branschen.  
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Tillsynsbehovet motsvarar tillsyn varje, vartannat eller vart tredje år. För 

tillståndspliktiga branscher som staten normalt ansvarar för (A- och B-

verksamheter) är timmarna i bilagorna redan kopplade till den förordning 

om avgifter för prövning och tillsyn som styr statliga myndigheters tillsyn. 

Med den nya taxan kommer verksamheter att omfattas av en klassningskod 

eftersom vissa delverksamheter normalt bedöms ingå i det samlade tillsyns-

behovet för branschen. Det finns begränsade möjligheter att justera tillsyns-

behovet för en verksamhet.  

 

Förändringar från gällande taxa 

De angivna timmarna för ärenden i bilaga 1 kommer vara närmare den fak-

tiska tid som ett ärende tar, vilket innebär att kunden betalar för hela sitt 

ärende. Hänsyn har tagits till om platsbesök krävs eller inte. Det är ett fåtal 

ärenden som är subventionerade (kompostering, information om cistern 

som tagits ur bruk, installation eller konvertering av utrustning innehållande 

f-gas, underrättelse om förorening på en fastighet) eftersom informationen 

anses viktig för det fortsatta arbetet. Förutsättningen för kompostering anses 

vara god i kommunen och för att uppmuntra invånarna att ta hand om sitt 

egna matavfall är anmälan kostnadsfri. Flera av de mängdärenden som 

kommer in till förvaltningen kommer att höjas men bedömningen är att det 

gäller ansökningar och anmälningar som görs sällan, exempelvis ansökan 

om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning. Exempel på ändringar är 

avloppsansökan som tidigare varit 3,6 timmar och som höjs till 8 timmar 

samt inrättande av värmepumpsanläggning som höjs från 1,5 timmar till 4 

timmar. Timmarna omfattar platsbesök samt den utredning som krävs för 

att göra en god bedömning i dessa ärendetyper. Generellt har miljöfarliga 

verksamheter fått färre antal timmar i bilagorna 2 och 3. I nuvarande taxa 

har  verksamhetsutövarna totalt sett ca 430 timmar/år och med den nya be-

hovsstyrda modellen skulle tillsynstimmarna bli ca 300 timmar/år.  

 

För anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter är tillsynsbehovet något 

lägre i förslaget till ny taxa, 181 timmar jämfört med 190 timmar i nuva-

rande. Skolor och förskolor får en lägre tillsynstid medan fritidsverksam-

heter, bad, tatuerare, fotvårdare och andra verksamheter med risk för blod-

smitta får en högre avgift. Även för icke-anmälningspliktiga verksamheter 

som hotell, campingar, vandrarhem och idrottsanläggningar kommer åter-

kommande tillsyn att göras vilket innebär ytterligare 69 timmars tillsyn. Det 

har förtydligats i bilagorna hur ofta tillsyn ska göras för en verksamhet vil-

ket underlättar det framtida arbetet med behovsutredning och tillsynsplane-

ring. 
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Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-25 § 131. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 78. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 142. 

 

Avbruten tjänstgöring under sammanträdet 

Karl-Anders Åkerblom (L) och Mats Eliasson (V) lämnar sammanträdet. 

Inga ersättare finns tillgängliga att träda in för tjänstgöring. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med till-

hörande bilagor 

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01 

 

att den nya taxan ersätter den taxa enligt miljöbalken som kommunfullmäk-

tige fastställt 2017-11-28 § 102.  

----- 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till ny taxa för  

prövning och tillsyn enligt alkohollagen. Miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den nya taxan att gälla från 

och med den 1 januari 2020 och att den ska ersätta nu gällande taxa som 

kommunfullmäktige fastställt 2017-11-28 § 102 

 

Storumans kommun har ett ansvar för att genomföra prövning och tillsyn 

enligt alkohollagen med tillhörande förordningar och föreskrifter. Ansvaret 

har delegerats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden uppfyl--

ler ansvaret genom att pröva de tillståndsansökningar och anmälningsären-

den som inkommer till kommunen samt att utföra den tillsyn som anges i 

alkohollagen. Den som lämnar in en ansökan eller anmälan samt omfattas 

av tillsyn ska i regel betala för den tid som ärendet tar. År 2013 ändrades 

taxan för alkoholärenden senast och år 2010 var senaste gången som taxan 

höjdes. Sedan 2010 har taxan blivit lägre, både avseende timavgift samt an-

sökningskostnader, och har en låg täckningsgrad vad gäller kostnaden för 

nämndens ansvarsområden enligt alkohollagen.  

 

Förändringar jämfört med gällande taxa 

Tillsynsavgiften (rörlig avgift baserat på alkoholomsättning) är oförändrad. 

Avgiften baseras på föregående års försäljning och tas ut efterföljande år. 

Avgiften för prövning förändras och är beräknad utifrån den tid det tar att 

handlägga ärenden multiplicerat med timavgiften. Taxan för tillfälligt till-

stånd till allmänheten och tillfälligt tillstånd till slutet sällskap har justerats 

för att tillgodose nämndens önskan om att minska prövningsavgiften för 

ideella föreningar.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-25 § 132. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 79. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 143. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen med till-

hörande bilaga  

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01 
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att den nya taxan ersätter den taxa enligt alkohollagen som kommunfull-

mäktige fastställt 2017-11-28 § 102.  

----- 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och  

liknande produkter 
 

I juli 2019 började en ny tobakslag att gälla, lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter. Den nya lagen innebär delvis en ändring och utökning 

av kommunens tillsynsansvar. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett be-

stämmelser om anmälningsplikt till att ave bestämmelser om tillståndsplikt 

för handel och tobaksvaror. Tillståndsplikten gäller både detalj- och parti-

handlare, vilket tidigare endast omfattat tillsyn av detaljhandel. De som säl-

jer tobaksprodukter ska från och med den 1 juli 2019 ansökan om tillstånd 

för försäljning av tobaksvaror hos kommunen. Tillståndsförfarandet liknar 

tillståndsprocessen för serveringstillstånd. För tillståndsansökningar ska 

remisser och yttranden inhämtas från Polismyndigheten, Skattemyndighet-

en, Kronofogdemyndigheten och i vissa fall även Tullverket. Remisshand-

lingar ska skickas ut, bevakas och yttranden ska inarbetas i beslutsunderla-

get. De som säljer elektroniska  cigaretter och påfyllningsbehållare ska fort-

sättningsvis anmäla försäljning av dessa        produkter till kommunen.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedriver tillsyn som utöver själva 

tillsynen inkluderar bland annat kontakter med andra myndigheter, rapport-

skrivning och kommunicering. Kommunen får enligt 8 kap. 1-2 §§ Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter ta ut en avgift för både pröv-

ningen av ansökan om försäljningstillstånd och för tillsyn av den som be-

driver tillståndspliktig och anmälningspliktig försäljning. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till ny taxa för 

prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. Nämn-

den föreslår att kommunfullmäktige antar taxan att gälla från och med den 1 

januari 2020 och att taxan ersätter nu gällande taxa som kommunfullmäk-

tige fastställt 2017-11-28 § 102.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-25 § 133. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 80. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 144. 

 

Avbruten tjänstgöring under sammanträdet 

Ali Rubertsson (SD) lämnar sammanträdet. Ingen ersättare finns att tillgå.  
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KF § 122 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättad taxa för prövning och tillsyn enligt lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter 

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01 

 

att den nya taxan ersätter den taxa enligt tobakslagen som kommunfullmäk-

tige fastställt 2017-11-28 § 102.  

----- 
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KF § 123  KS/2019:1262 - 400 

 

Timtaxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, alkohol-

lagen samt lagen om tobak och liknande produkter 
 

Gällande timtaxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och tobaks-

lagen är 916 kronor per timme och för motsvarande timtaxa enligt alkohol-

lagen 800 kronor/per timme. Kommunens taxa är lägre än kringliggande 

kommuners och det är av stor betydelse att timtaxan följer kostnadsutveck-

lingen som i huvudsak härrör till ökade lönekostnader.  

 

Mot bakgrund av detta har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tagit fram 

förslag till ny timtaxa.  

 

Beräkningarna har utgått ifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

skrift Handledning till underlag för att beräkna handläggningskostnad per 

timme för kommunala taxor avseende miljöbalken och plan och bygglagen 

(juni 2015) med tillhörande exceldokument. Noggranna beräkningar har 

gjorts med stöd och underlag från ekonomikontoret.  

 

Beräkningar Kronor/år 

Personalkostnad handläggare inkl. PO 575 760 

Gemensam kostnad per handläggare (OH) 209 000 

Myndighetsspecifik kostnad per handläggare 65 000 

Summa kostnader per handläggare 849 760 

 

Faktiskt arbetad tid uppgick 2018 till 1 586 timmar per handläggare. SKL 

anger en schablon om att 60% av arbetad tid kan utgöra handläggningstid, 

som består av såväl avgiftsfinansierad som skattefinansierad handläggning. 

I mindre kommuner är snittet lägre. Förvaltningen har sedan i april 2019 

haft en intern tidredovisning och den visar att medianhandläggningstid är 

50%. Bedömningen är emellertid att man genom effektivisering och digita-

lisering etc. kan komma upp i 55%. Beräkningen har därför utgått ifrån 

detta och 55% handläggningstid skulle ha inneburit 872 timmar för 2018. 

Detta innebär en handläggningskostnad per timme på 974 kronor. Förslaget 

är att det sker en årlig indexuppräkning på timpriset enligt prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) med start kalenderåret 2021. 

 

Beredande organs förslag  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-25 § 134. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 81. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 145. 
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KF § 123 – forts.  

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, alkohollagen och 

lagen om tobak och liknande produkter höjs till 995 kronor/timme och det 

årligen vid varje kalenderår sker uppräkning enligt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) 

 

att den nya timtaxan gäller från och med 2020-01-01 

 

att den nya timtaxan ersätter de timtaxor enligt miljöbalken, alkohollagen 

och tobakslagen som kommunfullmäktige fastställt 2017-11-28 § 102.  

 

Yrkanden 

Maria Gardfall (S) yrkar bifall till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

förslag innebärande 

 

att timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, alkohollagen och 

lagen om tobak och liknande produkter höjs till 947 kronor/timme och det 

årligen vid varje kalenderår sker uppräkning enligt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV). 

 

Anders Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på första att-satsen i kommunstyrel-

sens förslag och Maria Gardfalls ändringsyrkande och finner att kommun-

styrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i övrigt och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att höja timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, alkohollagen 

och lagen om tobak och liknande produkter till 995 kronor/timme och det 

årligen vid varje kalenderår sker uppräkning enligt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) 

 

att den nya timtaxan gäller från och med 2020-01-01 
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KF § 123 – forts.  

 

att den nya timtaxan ersätter de timtaxor enligt miljöbalken, alkohollagen 

och tobakslagen som kommunfullmäktige fastställt 2017-11-28 § 102.  

----- 
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KF § 124  KS/2019:1317 - 460 

 

Taxa för prövning och kontroll enligt gällande livsmedels-

lagstiftning 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till taxa för 

prövning och tillsyn enligt EU:s kontrollförordning och övrig gällande lag-

stiftning inom livsmedelsområdet.  

 

Taxan gäller avgifter för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader 

för prövning och kontroll enligt kontrollförordning (EU) 2017/625 och den 

svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsför-

ordningen (2006:813) och förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 

kontroll av vissa jordbruksprodukter.  

 

Grunden för kommunens avgiftsuttag är idag kontrollförordning (EU) 

882/2004 och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen 

(2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning 

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av vissa jordbruksprodukter.  

 

Den nya kontrollförordningen träder i kraft den 14 december 2019 och er-

sätter nu gällande kontrollförordning. Den nya kontrollförordningen inne-

håller ett flertal nya begrepp. Begreppet extra offentlig kontroll försvinner i 

och med den nya kontrollförordningen. De åtgärder som i dagsläget omfat-

tas av extra offentlig kontroll, dvs. när en verksamhet uppvisar brister, 

kommer istället att omfattas av begreppet offentlig kontroll.  

 

Definitionen offentlig kontroll åsyftar den operativa kontroll som miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen utför för att kontrollera överensstämmelse 

med bland annat foder- och livsmedelslagar. Begreppet annan offentlig 

verksamhet införs under 2020 i svensk rätt och omfattar behöriga myndig-

heters övriga kontrollåtgärder, som exempelvis registrering, godkännande, 

utfärdande av intyg och föreläggande. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärendet den 6 november. 

Nämndens förslag till beslut redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-06 § 159.  

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 146. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 62 (85)  

   

Kommunfullmäktige 2019-11-26  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 124 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättad taxa för prövning och kontroll enligt kontrollförordning 

(EU) 2017/625 och övrig gällande livsmedelslagstiftning 

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01 

 

att den nya taxan ersätter den taxa enligt livsmedelslagen som kommun-

fullmäktige fastställt 2017-11-28 § 102. 

----- 
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KF § 125  KS/2019:1288 - 000 

 

Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna hand-

lingar m.m. 
 

Enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen har den som önskar ta del 

av en allmän handling även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller ko-

pia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.  

 

En kommun har rätt att ta ut en avgift för kopior, utskrifter och avskrifter. 

För att kunna göra detta måste avgiften vara fastställd av kommunfullmäk-

tige. För statliga myndigheter har regeringen fastställt avgiften i Avgiftsför-

ordningen (1992:191).  

 

Förslag till taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar 

m.m. har upprättats. Den föreslagna taxan utgår från reglerna i den statliga 

avgiftsförordningen men har även anpassats till lokala förhållanden. En 

omvärldsanalys av andra kommuners taxor har också gjorts. Vid beredning-

en av ärendet har samråd skett med berörda medarbetare vid samtliga för-

valtningar i kommunen.  

 

Taxan gäller för kommunstyrelsen och nämnderna i Storumans kommun. 

Bolagen i kommunkoncernen rekommenderas att fastställa taxan för egen 

del.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-10-31.  

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 147. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av 

allmänna handlingar m.m. 

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01  

 

att rekommendera bolagen i kommunkoncernen att fastställa taxan för egen 

del.  

----- 
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KF § 126  KS/2019:1283 - 250 

 

Taxa för försäljning av kommunal mark 
 

Tekniska avdelningen har sett över gällande markpriser och tagit fram ett 

förslag till taxa för markförsäljning som föreslås träda i kraft den 1 januari 

2020.  

 

Taxan innebär följande.  

 

o Tomtpris för nytillkomna detaljplanelagda områden för permanentbo-

ende och industriändamål beslutas separat. 

 

o Resttomter för bostäder  

 Storuman, Stensele, Tärnaby och Hemavan – 56 kr/m² 

 Åskilje, Gunnarn, Barsele, Slussfors, Långsjöby och Skarvsjöby – 

21 kr/m² 

 

o Övriga resttomter för bostäder som bedöms svårbebyggda utifrån tek-

niska förutsättningar – 60% rabatt 

 

o Resttomter som bedöms lämpliga för annat ändamål än bostäder – 60% 

rabatt 

 

o Tomter för handelsändamål  

 Hemavan – 214 kr/m² 

 Storuman och Tärnaby – 77 kr/m² 

 

o Tomter för fritidsbostäder i Högstaby – 35 kr/m² 

 

o Mark för industriändamål – 20 kr/m² 

 

o Råmark prissätts enligt gällande riktlinjer för kommunala markanvis-

ningar och exploateringsavtal.  

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2019-10-30. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 148. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till taxa för markförsäljning 
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KF § 126 – forts.  

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01 

 

att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om markpriser 2011-02-28  

§ 17. 

----- 
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KF § 127  KS/2019:1210 – 104 

KS/2019:202 – 104 

 

Utbetalning av partistöd 2020 
 

Som komplement till gällande lagstiftning har kommunfullmäktige fastställt 

lokala regler för partistöd.  

 

Av reglerna framgår bland annat följande: 

 

o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter be-

slut av kommunfullmäktige.  

o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd 

som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per 

mandat och år. 

o En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning 

som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap. 11 

§ andra stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 

granskningsintyg. Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap. 

11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrel-

sen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.   

 

Kommunfullmäktige har 2018-04-24 beslutat att totalt budgeterat partistöd 

åren 2019-2022 ska uppgå till 300 000 kronor per år. Då Storumans kom-

munfullmäktige har 31 mandat och åtta partier representerade innebär detta 

ett grundstöd på 16 875 kronor och ett mandatstöd på 5 322 kronor enligt 

följande fördelning:  

 

Parti Antal  

mandat 

Grund- 

stöd 

Mandat- 

stöd 

Totalt 

Moderaterna 2 16 875 10 645 27 520 

Centerpartiet 10 16 875 53 226 70 101 

Liberalerna 2 16 875 10 645 27 520 

Kristdemokraterna 2 16 875 10 645 27 520 

Arbetarepartiet- 

Socialdemokraterna 

7 16 875 37 258 54 133 

Vänsterpartiet 4 16 875 21 290 38 165 

Sverigedemokraterna 3 16 875 15 968 32 843 

Kommunlistan 1 16 875 5 322 22 197 
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KF § 127 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-09-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-06 § 68. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 125. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att betala ut partistöd för 2020 i förskott under januari 2020 enligt redovi-

sad tabell.  

----- 
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KF § 128  KS/2018:1168 - 106 

 

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet södra 

Lappland 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-20 § 112 att fastställa förbundsord-

ningen för Samordningsförbundet södra Lappland. 

 

Under 2019 har Dorotea kommun ansökt om och beviljats inträde i förbun-

det från och med den 1 januari 2020. En ny förbundsordning måste därför 

fastställas.  

 

Förslag till ny förbundsordning har inkommit från förbundschefen  

2019-10-01. Kommunernas representation i förbundsstyrelsen föreslås för-

ändras från två ledamöter och fyra ersättare till två ledamöter och fem ersät-

tare. I övrigt är de föreslagna förändringarna främst av redaktionell karak-

tär. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 82. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 150. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet södra 

Lappland enligt förbundschefens förslag. 

----- 
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KF § 129  KS/2019:1247 - 020 

 

Arbetsmiljöpolicy för Storumans kommun 2020 
 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivare med mer än tio 

anställda upprätta en skriftlig arbetsmiljöpolicy.  

 

Förslag till arbetsmiljöpolicy för 2020 har upprättats, som innehåller några 

ändringar jämfört med nu gällande arbetsmiljöpolicy.  

 

Beredande organs förslag 

HR-handläggare Mona Älvebrants tjänsteutlåtande 2019-10-17.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 83. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 151. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till arbetsmiljöpolicy för Storumans kommun 2020  

 

att en handlingsplan kopplad till arbetsmiljöpolicyn ska tas fram för att se 

till att policyn efterlevs.  

----- 
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KF § 130  KS/2019:46 - 041 

 

Investering - va-ledningsnät i Storuman 
 

Tekniska avdelningen har under året arbetat med projektering av nya vat-

ten-, spillavlopps- och dagvattenledningar efter Trädgårdsvägen samt del av 

Vallnäsvägen i Storuman, etapp 1 enligt förnyelseplanen. Ledningarna är 

byggda någon gång under 1960-talet och i dåligt skick, särskilt spillav-

loppsledningarna. 

 

Tekniska avdelningen bedömer det nödvändigt att det avsätts investerings-

medel och lämnas igångsättningsbeslut för projektet. 

 

Även gatan är idag i stort behov av åtgärder. Investeringsmedel för detta 

behöver avsättas i ett senare skede när va-ledningarna är åtgärdade. Den in-

vesteringen är skattefinansierad. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2019-10-31. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 152. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avsätta medel och meddela igångsättningstillstånd för följande investe-

ringsprojekt: 

 

Projekt Kort beskrivning Budget (kr) 

Ledningsnät  

Storuman 

Nya vatten-, spillavlopps- och dag-

vattenledningar efter Trädgårdsvägen 

och Vallnäsvägen, etapp 1 

6 200 000 

 

att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som 

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2016 till 2019. 

----- 
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KF § 131  KS/2019:885 - 107 

 

Bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB 
 

Eftersom kommunen gått från minoritetsägare till majoritetsägare av 

Hemavan Tärnaby Airport AB ska bolagets bolagsordning numera godkän-

nas av kommunfullmäktige.  

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB har lämnat ett förslag till ny bo-

lagsordning som i disposition följer övriga kommunala bolags bolagsord-

ningar. 

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner förslaget till ny bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport 

AB. 

 

Samråd har skett med ordförande i Hemavan Tärnaby Airport AB. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-10-13.  

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 127. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att § 3 Ändamålet för bolagets verksamhet kompletteras med ”med flyg” 

och får följande lydelse:  

 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att främja att besökande och boende 

kan resa till och från kommunen och området Hemavan Tärnaby med flyg.  

 

att § 7 Styrelsen ändras genom att styckena byter plats samt att kommun-

fullmäktige utser enbart ledamöter och därmed får följande lydelse:  

 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med högst 5 supple-

anter 

 

Fyra ledamöter utses av kommunfullmäktige i Storumans kommun för tiden 

från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till 

kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

att förslaget till ny bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB i öv-

rigt godkänns.  
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KF § 131 – forts. 

 

Yrkande 

Roland Gustafsson (KD) biträdd av Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att § 7 Styrelsen ändras och får följande lydelse:  

 

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och högst 1 suppleant.  

 

Kommunfullmäktige i Storumans kommun skall utse 4 av 5 ledamöter i bo-

laget för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter 

det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. För den ledamot som inte 

utses av kommunfullmäktige kan en suppleant utses.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på andra att-satsen i kommunstyrel-

sens förslag och Roland Gustafssons ändringsyrkande och finner att kom-

munfullmäktige beslutar enligt ändringsyrkandet.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i öv-

rigt och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att § 3 Ändamålet för bolagets verksamhet kompletteras med ”med flyg” 

och får följande lydelse:  

 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att främja att besökande och boende 

kan resa till och från kommunen och området Hemavan Tärnaby med flyg.  

 

att § 7 Styrelsen ändras och får följande lydelse:  

 

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och högst 1 suppleant.  

 

Kommunfullmäktige i Storumans kommun skall utse 4 av 5 ledamöter i bo-

laget för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter 

det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. För den ledamot som inte 

utses av kommunfullmäktige kan en suppleant utses.  
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Kommunfullmäktige 2019-11-26  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 131 – forts.  

 

att i övrigt godkänna förslaget till ny bolagsordning för Hemavan Tärnaby 

Airport AB. 

-----  
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KF § 132  KS/2019:1249 - 107 

 

Bolagsordning för Inlandsbanan AB 
 

Styrelsen i Inlandsbanan AB, som ägs av 19 kommuner efter Inlandsbanan, 

har till ägarkommunerna inkommit med förslag till ny bolagsordning för 

bolaget. Ny bolagsordning ska beslutas på bolagsstämma i Inlandsbanan 

AB i december 2019. 

 

Bedömning 

Förslaget till ny bolagsordning ska godkännas av kommunfullmäktige i  

Storumans kommun. Ägarsamråd om ny bolagsordning har skett i Öster-

sund den 30 oktober 2019 och det bedöms att det finns ett stöd bland ägar-

kommunerna att anta ny bolagsordning för Inlandsbanan AB. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-04. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 153. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslaget till ny bolagsordning för Inlandsbanan AB. 

----- 
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_________________________________________________________________________________________________________________  
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KF § 133  KS/2019:1315 - 107 

 

Ägardirektiv för Inlandsbanan AB 
 

Styrelsen i Inlandsbanan AB, som ägs av 19 kommuner efter Inlandsbanan, 

har till ägarkommunerna inkommit med förslag till ägardirektiv för bolaget. 

Ägardirektiven ska beslutas på bolagsstämma i Inlandsbanan AB i decem-

ber 2019. 

 

Bedömning 

Förslaget till ägardirektiv ska godkännas av kommunfullmäktige i Storu-

mans kommun. Ägarsamråd om ägardirektiven har skett i Östersund den 30 

oktober 2019 och det bedöms att det finns ett stöd bland ägarkommunerna 

att anta ägardirektiven för Inlandsbanan AB. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-04. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 154. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslaget till ägardirektiv för Inlandsbanan AB. 

----- 
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KF § 134  KS/2019:1316 - 107 

 

Aktieägaravtal för Inlandsbanan AB 
 

Styrelsen i Inlandsbanan AB, som ägs av 19 kommuner efter Inlandsbanan, 

har till ägarkommunerna inkommit med förslag till aktieägaravtal mellan 

ägarna för bolaget.  

 

Bedömning 

Förslaget till aktieägaravtal ska godkännas av kommunfullmäktige i Storu-

mans kommun. Ägarsamråd om aktieägaravtalet har skett i Östersund den 

30 oktober 2019 och det bedöms att det finns ett stöd bland ägarkommuner-

na att anta aktieägaravtalet mellan ägarna till Inlandsbanan AB. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-04. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 155. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna aktieägaravtalet mellan ägarna till Inlandsbanan AB. 

----- 
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Kommunfullmäktige 2019-11-26  
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 135  KS/2019:1100 - 045 

 

Borgen för Inlandståget AB 
 

Inlandståget AB, som ägs av Inlandsbanan AB som i sin tur ägs av 19 

kommuner efter Inlandsbanan, har till ägarkommunerna inkommit med 

önskemål om borgen för finansieringen av inköpta tågfordon samt kom-

mande åtgärder för att få dessa färdiga för trafik. 

 

Den totala investeringen för de fem tågfordonen beräknas uppgå till totalt 

till mellan 70 000 000 kronor och 75 000 000 kronor. Finansieringen sker 

med lån från Norrlandsfonden 10 000 000 kronor, kommersiell bank 

10 000 000 kronor – 15 000 000 kronor samt Kommuninvest 50 000 000 

kronor. Kommuninvest AB kräver kommunal borgen från ägarna motsva-

rande det belopp som ska lånas. Inlandståget AB har i sitt ursprungliga  

önskemål begärt borgen med 2 631 579 kronor per delägare. 

 

Den 30 oktober 2019 genomfördes ett ägarsamråd i Östersund. Ägarnas  

representanter enades om att till respektive ägarkommun lämna förslag att 

inriktningen ska vara att respektive ägarkommun borgar motsvarande sina 

ägarandelar i Inlandsbanan AB. Lägsta borgensbeloppet för en enskild 

kommun ska vara 1 000 000 kronor.  

 

Bedömning 

Det nya förslaget som lades vid ägarsamrådet innebär att Storumans kom-

mun ska borga maximalt 2 700 000 kronor. Att varje kommuns ägarandel 

ska spegla borgensåtagandet bedöms mera följa vedertagna ekonomiska 

normer än tidigare förslag att borgensåtagandet skulle fördelas med samma 

belopp oavsett ägarandel.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-10-31. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 155. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget AB:s (helägt dotter-

bolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser upp till 

ett totalt högsta lånebelopp om 2 700 000 kronor, jämte ränta och kostna-

der. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 136  KS/2018:1802 - 007 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag som revisor för kommunens 

förvaltning 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 § 77 utsett Elin Holmgren (C) till re-

visor för kommunens förvaltning mandatperioden 2019-2023 (efter slutförd 

granskning under 2023 av 2022 års verksamhet och avlämnad årsredovis-

ning).  

 

I skrivelse daterad 2019-10-30 avsäger sig Elin Holmgren uppdraget på 

grund av personliga skäl.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-11-26. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Tomas Brunned (C) till ny revisor för kommunens förvaltning res-

terande del av innevarande mandatperiod (efter slutförd granskning under 

2023 av 2022 års verksamhet och avlämnad årsredovisning).  

----- 
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KF § 137  KS/2019:111 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisorsuppleant i Storumans kommunföretag AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-04-23 § 50 utsett Elin Holmgren (C) till 

suppleant för lekmannarevisorn i Storumans kommunföretag AB resterande 

del av innevarande mandatperiod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2019-10-30 avsäger sig Elin Holmgren uppdraget på 

grund av personliga skäl.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-11-26. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Tomas Brunned (C) till ny suppleant för lekmannarevisorn i  

Storumans kommunföretag AB resterande del av innevarande mandat-

period.  

----- 
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KF § 138  KS/2019:112 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisorsuppleant i Fastighets AB Umluspen 
 

Kommunfullmäktige har 2019-04-23 § 51 utsett Elin Holmgren (C) till 

suppleant för lekmannarevisorn i Fastighets AB Umluspen resterande del av 

innevarande mandatperiod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2019-10-30 avsäger sig Elin Holmgren uppdraget på 

grund av personliga skäl.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-11-26. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Tomas Brunned (C) till ny suppleant för lekmannarevisorn i  

Fastighets AB Umluspen resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 139  KS/2019:113 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisorsuppleant i Industri- och logistikcentrum i Storuman 

AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-04-23 § 52 utsett Elin Holmgren (C) till 

suppleant för lekmannarevisorn i Industri- och logistikcentrum i Storuman 

AB resterande del av innevarande mandatperiod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2019-10-30 avsäger sig Elin Holmgren uppdraget på 

grund av personliga skäl.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-11-26. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Tomas Brunned (C) till ny suppleant för lekmannarevisorn i  

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB resterande del av innevarande 

mandatperiod.  

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 140  KS/2019:114 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisorsuppleant i Storumans Kommunföretag Ekonomi-

förvaltning AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-04-23 § 53 utsett Elin Holmgren (C) till 

suppleant för lekmannarevisorn i Storumans Kommunföretag Ekonomi-

förvaltning AB resterande del av innevarande mandatperiod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2019-10-30 avsäger sig Elin Holmgren uppdraget på 

grund av personliga skäl.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-11-26. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Tomas Brunned (C) till ny suppleant för lekmannarevisorn i  

Storumans Kommunföretag Ekonomiförvaltning AB resterande del av  

innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 141  KS/2019:115 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisorsuppleant i Hemavan Tärnaby Airport AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-04-23 § 53 utsett Elin Holmgren (C) till 

suppleant för lekmannarevisorn i Hemavan Tärnaby Airport AB resterande 

del av innevarande mandatperiod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2019-10-30 avsäger sig Elin Holmgren uppdraget på 

grund av personliga skäl.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-11-26. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Tomas Brunned (C) till ny suppleant för lekmannarevisorn i  

Hemavan Tärnaby Airport AB resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 142  KS/2019:1348 - 006 

 

Datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2020 
 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för 

varje år bestämma dag och tid för sammanträdena.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2019-11-13. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa följande datum för 2020 års sammanträden:  

 

Tisdag 18 februari 

Tisdag 21 april 

Tisdag 9 juni 

Tisdag 15 september 

Tisdag 17 november 

 

att uppdra till presidiet att fastställa tid för sammanträdena.  

----- 
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KF § 143   

 

Meddelanden 
 

KS/2018:1466 

Länsstyrelsens beslut 2019-10-09 att utse Susanne Hanson till ny ledamot i 

kommunfullmäktige för Centerpartiet resterande del av innevarande man-

datperiod efter Eva-Sofie Jansson. Någon ny ersättare kunde inte utses.  

 

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 3 år 2019 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – 

äldreomsorg 

 

Kvartal 2 och 3 år 2019 

§ 9:2-10 Lagen om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade (LSS) 

Kvartal 2 och 3 år 2019 

----- 

 

 

 


