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Kommunfullmäktige  2020-06-09  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2020-06-09, kl. 13.00-15.30 

 Ajournering för ärendeföredragningar § 72 kl. 13.05-14.25 

  

Beslutande Se närvarolista sid. 2-3 

   

Övriga närvarande Maria Mickelsson  sekreterare 

 Peter Persson  koncernchef 

  

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Roland Gustafsson och Rickard Frohm  

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-06-16 kl. 15.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 72-96 

 Maria Mickelsson 

 

                      

                    Ordförande ……………………………………….            

 Patrik Persson 

 

                      

 Justerande         ……………………………………….          ……………………………........... 

  Roland Gustafsson  Rickard Frohm  

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2020-06-09  

   

Datum för anslags uppsättande 2020-06-16 Datum för anslags nedtagande 2020-07-08 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvaro- och omröstningslista                        

                                               

Ledamöter Närvaro 

 

C 

 

Patrik Persson  

 

Nb 

 

S 

 

Gunilla Lundgren 

 

Nb 

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

- 

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

- 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

- 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

- 

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb 

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

- 

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

- 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

- 

 

C 

 

Susanne Hanson 

 

Nb 

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

 

Nb 

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

 

- 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

- 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

Nb §§ 72-91,  

93-96 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

- 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.  

            

Ledamöter (forts.) Närvaro 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

- 

 

S 

 

Kajsa Olofsson 

 

- 

 

S 

 

Peter Åberg 

Nb §§ 72-91,  

93-96 

 

V 

 

Daniel Johansson  

 

Nb 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

- 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

- 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

Nb 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

 

- 

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

- 

 

SD 

 

Marie Berglund 

 

Nb 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ersättare för ledamot 

 

C 

 

Ella-Pia Lönnback 

 

Nb 

 

Tomas Mörtsell 

  16 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 72   

 

Ärendeföredragningar 
 

Efter val av justerare och upprop ajourneras sammanträdet kl. 13.05 för 

ärendeföredragningar enligt följande:  

 

Punkt  

på dag- 

ordningen 

Ärende Föredragande 

18 Investeringsprojekt inom kommun-

styrelsens investeringsram år 2020 – 

Verksamhetsanpassning av lokaler 

(utbyggnad av Tärna Samservice för 

hyresgästs räkning) 

VD Anders Karlsson,  

Fastighets AB  

Umluspen 

19 Investering – ny brandbil till  

Tärnaby  

Räddningschef  

Lars-Erik Sundqvist 

22 Gymnasieförbund inom Region 10 Fritids-, kultur- och  

utbildningschef  

Barbro Åkesson 

15 Tertialuppföljning januari-april 2020  

för Storumans kommun 

Administrativ chef  

Patrik Nilsson 

16 Budgetförutsättningar 2021 Administrativ chef  

Patrik Nilsson 

 

Sammanträdet återupptas därefter kl. 14.25. 

----- 
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KF § 73   

 

Information - fortsatt reducerat kommunfullmäktige med  

anledning av coronapandemin 
 

Ordföranden meddelar att den muntliga överenskommelse som träffats med 

samtliga representerade partier i kommunfullmäktige om reducerat antal  

ledamöter vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde även gäller vid  

dagens sammanträde. Överenskommelsen innebär att antalet närvarande  

ledamöter vid sammanträdet reduceras från 31 till 16 enligt följande:  

 

Parti Antal 

mandat 

Antal ledamöter 

2020-06-09 

Centern 10 5 

Moderaterna 2 1 

Liberalerna 2 1 

Kristdemokraterna 2 1 

Socialdemokraterna 7 4 

Vänsterpartiet 4 2 

Sverigedemokraterna 3 1 

Kommunlistan 1 1 

Totalt 31 16 

 

 

Inför kommunfullmäktiges septembersammanträde får presidiet stämma av 

med partierna om det finns skäl att ytterligare förlänga överenskommelsen 

eller inte.  

 

Av kallelsen/dagordningen framgår att ingen särskild tid har avsatts för  

partigruppmöten i anslutning till dagens sammanträde utan respektive parti 

ansvarar för att ha genomfört sina partigruppmöten före sammanträdet. 

Ordföranden förtydligar att detta är en tillfällig lösning under rådande pan-

demi och så länge den muntliga överenskommelsen om reducerat kommun-

fullmäktige gäller.  

----- 
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KF § 74  KS/2020:132 - 007 

 

Information från kommunrevisionen 
 

Kommunrevisionen har framfört önskemål om att kommunfullmäktige vid 

varje sammanträde får information om de revisionsrapporter som kommun-

revisionen upprättat vid granskning av kommunens olika verksamheter.  

 

Vid tidpunkten för tillkännagivandet av dagens sammanträde och publice-

ring av sammanträdeshandlingar har det inte inkommit någon revisionsrap-

port till kommunfullmäktige sedan föregående sammanträde.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera att det inte finns några revisionsrapporter att ta del av vid dagens 

sammanträde.  

-----  
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KF § 75  KS/2020:44 - 750 

 

Interpellationssvar - nedläggning av socialtjänst i Tärnaby 
 

Torkel Stångberg (V) har 2020-01-24 lämnat in följande interpellation till 

omsorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson. 

 

Individ- och familjeomsorgen, IFO, samhällets yttersta skyddsnät och bä-

rare av ansvaret att vår kommuns invånare får det stöd och hjälp som de be-

höver. IFO hjälper och stöttar våra medborgare. Det innefattar alltifrån den 

ensamstående föräldern som behöver ekonomiskt hjälp, den våldsutsatta 

som behöver fly ifrån sin partner, ungdomen med psykisk ohälsa om behö-

ver hjälp i hemmet, barnet som inte längre kan bo hos sina föräldrar, männi-

skan med missbruksproblem som behöver vård för att överleva till pension-

ären som inte har råd att gå till tandläkaren.  

 

Omsorgsnämnden har nu tagit bort socialtjänstens bemanning i Tärnaby. 

Storumans kommun har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för 

våra medborgare och det är något som vi i Vänsterpartiet Storuman-

Tärnaby tar på största allvar och inte kan tumma på! 

 

Med anledning av detta och nedläggningen ställs följande frågor:  

 

o Vad får nedläggningen för konsekvenser för våra medborgare i  

Tärnabyområdet? 

o Hur mycket pengar beräknas omsorgsnämnden spara med nedlägg-

ningen? 

o Varför vill omsorgsnämnden inte längre ha personal anställd på  

socialtjänsten i Tärnaby? 

o Varför har inte kommunens invånare blivit informerade om nedlägg-

ningen? 

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

fullmäktige? 

o Tror du att en lägre bemannad socialtjänst kommer generera mindre 

kostnader för omsorgsnämnden? 

o Hur tror du att nedläggningen kommer att påverka IFO:s personal i 

Storuman som redan innan nedläggningen hade hög arbetsbelastning 

samt högst antal långtidssjukskrivna i hela kommunen? 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 2 att interpellationen får stäl-

las. Eftersom interpellanten Torkel Stångberg inte var närvarande vid det 

sammanträdet och inte heller vid efterföljande sammanträde 2020-04-21 

lämnas svar vid kommande sammanträde.  
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KF § 75 – forts.  

 

Vid dagens sammanträde konstateras att Torkel Stångberg återigen inte är 

närvarande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avföra interpellationen från vidare handläggning.  

----- 
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KF § 76  KS/2020:353 - 293 

 

Interpellation - larmsystem på äldreboenden 
 

Karin Malmfjord har 2020-05-26 lämnat in följande interpellation till om-

sorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson.  

 

För att underlätta kommunikationen på äldreboenden installeras larm- 

trygghetslösningar. Den tekniska utvecklingen har inneburit att larmen har 

fått många smarta funktioner för ökad effektivitet, överblick och säkerhet. I 

och med att utvecklingen går framåt måste även larmen uppdateras och by-

tas ut. 

 

o Hur lång livslängd har ett larmsystem på ett äldreboende? 

 

o När förnyades larmenheterna ut på våra äldreboenden? 

 

o Finns det någon plan för uppdatering av larm? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Omsorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson lämnar följande interpel-

lationssvar.  

 

I Storumans kommun har det inte funnits något gemensamt upphandlat 

larmsystem. Detta innebär att det är olika larmsystem och leverantörer på 

våra boenden. De flesta av våra larmsystem införskaffades runt 2012 och 

är av den analoga typen. Kommunen har av tradition tidigare köpt larm, 

vilket gör att vi äger de larmsystem som sitter på våra boenden.  

 

Utvecklingen har gått snabbt på larmområdet vilket gör att våra larmsy-

stem är inaktuella idag. Inom förvaltningen förs diskussioner om att byta ut 

larmsystemen och införskaffa ett gemensamt system så att vi får samma sy-

stem på alla våra boenden. De larm som sitter på våra boenden idag är 

fullt tillräckliga för att garantera säkerheten för våra boenden. De nya digi-

tala larm som finns har många fördelar som kommer att gynna personal 

och brukare vilket är huvudsyftet med att förvaltningen ser över sina sy-

stem.  
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KF § 76 – forts.  

 

Larmens livslängd avgörs hur de införskaffats. Leasar vi larmen så räcker 

de under leasingtidens avtalstid. Köper man larm så byter vi ut defekta de-

lar allt eftersom men efter några år måste man köpa in ett nytt system.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 77  KS/2019:261 - 055 

 

Motion - byte av bank för hantering av kommunens bank-

ärenden 
 

Daniel Johansson (V) har 2019-03-06 lämnat in rubricerad motion där han 

sammanfattningsvis skriver följande:  

 

Medias rapportering visar hur storbankerna bedriver rent olaglig verksam-

het med penningtvätt och aggressiv skatteplanering. Storumans kommun 

använder sig av Swedbank för sina bankärenden, en bank som är högst del-

aktig i den härvan med penningtvätt från Baltikum och Ukraina.  

 

Tidigare har det dessutom visat sig vilket ansvar denna storbank tar för  

Storumans kommun när de nyligen lade ner bankkontoret i Tärnaby.  

 

Daniel Johansson föreslår därför 

 

att Storumans kommun utreder möjligheterna att byta till annan bank som 

inte är inblandad i olagligheter och aggressiv skatteplanering 

 

att Storumans kommun så snart detta är möjligt byter bank för hantering av 

kommunens bankärenden. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 35 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ad-

ministrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 2020-03-06 

Storumans kommun har ett gällande avtal med Swedbank.  

 

Det kan konstateras att Finansinspektionen under 2019 genomfört en omfat-

tande utredning av Swedbank och deras affärer i bland annat de baltiska sta-

terna. Finansinspektionen avser presentera resultatet av sina undersökningar 

under 2020.  

 

Innan Finansinspektionens presenterat sina rapporter saknas grund att häva 

befintligt avtal. Beroende på Finansinspektionens slutsatser kan saken 

komma i annat ljus när dessa är klarlagda.  

 

I kommande bankupphandlingar är det möjligt att ställa andra krav än nu 

förekommande om det finns önskemål om det.      
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KF § 77 – forts.  

 

Återremiss 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2020-04-07 § 26 beslutades 

att återremittera ärendet för ytterligare bedömning utifrån att Finansinspekt-

ionen i närtid fattat sanktionsbeslut mot Swedbanks åtgärder mot penning-

tvätt.  

 

Förnyad bedömning efter återremiss 2020-04-28 

Finansinspektionen (FI) presenterade den 19 mars 2020 sina slutsatser. De-

ras beslut i sin helhet framgår av bilaga till tjänsteutlåtandet. FI konstaterar i 

en omfattande utredning att det funnits allvarliga brister i Swedbanks styr-

ning och kontroll av de baltiska dotterbankernas verksamhet. FI ser emeller-

tid att Swedbank genomfört och genomför ett stort förändringsarbete för att 

rätta till bristerna och har därför inte skäl att utgå från annat än att de över-

trädelser som konstaterats inte kommer att upprepas. FI anser mot den bak-

grunden att det är tillräckligt att ge Swedbank en varning samt en sankt-

ionsavgift på 4 miljarder kronor.  

 

FI:s slutsatser förändrar inte tidigare bedömning att det saknas grund att 

häva befintligt avtal. Swedbanks brister kan med rätta klandras och för det 

får de betala ett högt pris.  

 

Finns önskemål om att ställa andra krav vid kommande upphandling av 

bank finns möjlighet till det.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtanden 2020-03-06 och  

2020-04-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 18 och  

2020-05-12 § 48. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26 § 76. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkande 

Daniel Johansson (V) yrkar 

 

att Storumans kommun så snart detta är möjligt byter bank för hantering av 

kommunens bankärenden. 
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KF § 77 – forts.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Daniel 

Johanssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar en-

ligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen.  

 

Reservation  

Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) reserverar sig över beslutet 

med följande skriftliga motivering:  

 

Vi i Vänsterpartiet reserverar oss till förmån för eget förslag. 

 

Swedbank har bedrivit grov penningtvätt och på så vis varit med och finan-

sierat grov kriminalitet i form av bland annat illegal vapenhandel, skatte-

planering och människohandel från öststater. Att landa i bedömningen att 

det inte är grovt nog för att hårdare straffa en av Sveriges största banker är 

något som Vänsterpartiet anser vara fel. Vi ansvarar för kommuninnevå-

narnas gemensamma skattemedel och att deras pengar på något sätt varit 

med och bidragit till grov kriminalitet anser vi vara skäl till agerande. Fi-

nans inspektionen skriver i sin rapport att Swedbank vid två tillfällen under 

inspektionens utredning medvetet lämnat ut felaktiga uppgifter och att alla 

dessa olagligheter som Swedbank bedrivit är av grov karaktär och att det 

finns skäl för finansinspektionen att överväga återkallande av bankens till-

stånd.  

 

Nu har väl visserligen kommunen någon form av bankgaranti och försäk-

ring men att landa i bedömningen att det inte föreligger skäl nog för att gå 

vidare med en process med bankbyte är en bedömning som vi inte delar och 

därför yrkar vi: 

 

Att Storumans kommun så snart det är möjligt byter bank för hantering av 

kommunens bankärenden. 

 

Marie Berglund (SD) reserverar sig över beslutet till förmån för Daniel  

Johanssons ändringsyrkande.  

----- 
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KF § 78  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 att överlämna motionen till kommunstyrel-

sen för beredning.  

 

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 sedan ansökt om bygdeavgiftsme-

del för att sätta upp infartsskyltar med information vid infarterna till Storu-

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

lokala företag och hälsa besökare välkomna. Arbetet pågår och beräknas 

vara avslutat 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  
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KF § 78 – forts.  

 

Storuman borde det vara möjligt att använda bygdeavgiftsmedel för samma 

ändamål i Tärnaby och Hemavan.  

 

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. 

 

Kommunstyrelsens förslag 2019-11-12 § 135 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 2019-11-26 § 105 - återremiss 

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet beslutades att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning där civilsamhället tas 

med i bedömningen.  

 

Koncernchefens förnyade bedömning efter återremiss 

Kommunstyrelseförvaltningen har ytterligare utrett ärendet där civilsam-

hället tagits med i bedömningen. Skyltarna som företagarföreningen i Sto-

ruman avser att uppföra i Storuman vid infarterna på E12 och E45 kommer 

att ha ett mera kommersiellt ändamål än förslaget i motionen som har ett 

mera informativt ändamål riktat till kommunens innevånare samt genomre-

sande och turister. Företagarföreningens skyltar och digitala informations-

skärmar bedöms kunna verka tillsammans med olika syften och till olika 

målgrupper. En ekonomisk förutsättning för digitala informationsskärmar är 

att det på distans går att styra och ändra informationen på skärmarna. Vilka 

tätorter och vilka infarter som skulle vara lämpade att ha digitala informat-

ionsskärmar samt driftformen bör bedömas av förvaltningen tillsammans 

med civilsamhället utifrån nytta och ekonomi.  

 

Mot bakgrund av detta vidhålls tidigare förslag att motionen därmed anses 

besvarad.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtanden 2019-11-04 och 2020-05-05. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 135 och 2020-05-26 § 77. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen därmed anses besvarad. 
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KF § 78 – forts.  

 

Yrkande 

Daniel Johansson (V) yrkar 

 

att en återrapportering i ärendet görs till kommunstyrelsen maj/juni 2021.  

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

2. Ordföranden ställer proposition på Daniel Johanssons tilläggsyrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen därmed anses besvarad 

 

att en återrapportering i ärendet görs till kommunstyrelsen maj/juni 2021.  

----- 
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KF § 79  KS/2020:357 - 133 

 

Motion - utredning om avsteg från bosättningslagen 
 

Marie Berglund (SD) har 2020-05-20 lämnat in rubricerad motion där hon 

sammanfattningsvis föreslår  

 

att en utredning genomförs av möjligheterna att, med grund i det kommu-

nala självstyret, under fem år framöver avstå från påtvingade kommunpla-

ceringar av nyanlända på grund av bosättningslagen 

 

att utredningen presenteras för kommunstyrelsen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 80  KS/2020:354 - 293 

 

Motion - framtida boendeformer för äldre i Tärnaby 
 

Karin Malmfjord (S) har 2020-05-26 lämnat in rubricerad motion där hon 

sammanfattningsvis föreslår  

 

att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda framtida särskilt boende och 

trygghetsboende i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 81  KS/2020:355 - 709 

 

Motion - fadderverksamhet i omsorgsnämnden 
 

Karin Malmfjord (S) har 2020-05-26 lämnat in rubricerad motion där hon 

sammanfattningsvis föreslår  

 

att fadderverksamheten återinförs i omsorgsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 82  KS/2020:288 - 829 

 

Medborgarförslag - byggande av skatepark i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-04-25 där förslagsställaren före-

slår att det byggs en skatepark i betong för ungdomarna i Storuman.  

 

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 § 83  KS/2020:304 - 710 

 

Medborgarförslag - lägre barnomsorgstaxa för 15-timmars 

förskolebarn yngre än 3 år 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-04-30 där förslagsställaren före-

slår att lägre taxa införs för 15-timmars förskolebarn yngre än 3 år.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den för handläggning och beslut 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens beslut därefter ska återrapport-

eras till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 84  KS/2020:332 - 512 

 

Medborgarförslag - sänkt hastighet och farthinder på  

Furuvägen i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-05-16 där förslagsställaren före-

slår sänkt hastighet samt farthinder på Furuvägen i Storuman.  

 

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 § 85  KS/2020:337 - 315 

 

Medborgarförslag - parkeringsplatser längs Granåsvägen i 

Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har 2020-05-20 lämnats in där förslagsställaren före-

slår att Storumans kommun anlägger ett antal P-platser längs södra sidan 

Granåsvägen i Tärnaby, i anslutning till de blivande kolonilotterna och in-

farten till Granåsvägen 7–9.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter återrapporteras till kommunfullmäk-

tige.  

----- 
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KF § 86  KS/2020:341 - 823 

 

Medborgarförslag - motionsrunda vid Badsjön i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-05-25 där förslagsställaren före-

slår att det anläggs en motionsrunda med olika övningar vid Badsjön i Sto-

ruman.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (43)  

   

Kommunfullmäktige 2020-06-09  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 87  KS/2020:295 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2020 för Storumans  

kommun 
 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2020. Uppföljningen innehåller förbrukning till och 

med 30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört 

med budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäk-

ter har gjorts för perioden januari–april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 5 mnkr för 2020 vilket är sämre än 

det budgeterade resultatet.  

 

Det bör noteras att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden prognostiserar ett underskott för 2020.  

 

Det råder en stor osäkerhet i prognosen utifrån läget i samhället med covid-

19. Utvecklingen av skatteunderlaget försvagas kraftigt, det kompenseras 

genom ökade statsbidrag. Det är osäkert om beslutade kompensationer 

kommer att motverka den negativa skatteutvecklingen helt. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-05-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 53. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26 § 82. 

 

Kommunstyrelsens behandling 2020-05-26 

Vid beredning av ärendet beslutade kommunstyrelsen  

 

att uppmana nämnderna att se över verksamheterna för att minimera underskot-

ten samt att de ska notera att de i år och kommande år omfattas av den långsik-

tiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i samband med delårsrapport för 2020 samt verksamhetsplan för 

2021 ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för perioden januari–april samt pro-

gnos för helåret 2020. 

----- 
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KF § 88  KS/2019:600 - 010 

 

Budgetförutsättningar 2021 
 

Kommunfullmäktige fastställde 2019-06-11 § budgetramar för kommun-

styrelsen och nämnderna för perioden 2020-2023 som en del i den strate-

giska planen för samma period. Ram för 2021-2023 omfattar en uppräkning 

med 1 % årligen.  

 

Från budgetåret 2021 tillämpar Storumans kommun arbetsmetodiken 

prislappsmodellen, vars syfte är att ge tekniska förutsättningar för en eko-

nomi i balans och en ökad transparens vad gäller beslut om budgetfördel-

ning mellan styrelsen och nämnderna. Modellen har införts genom ett pro-

jekt som letts av Sveriges kommuner och regioner i samverkan med flertalet 

kommuner i Region 10. Modellen ger en budgetram som baseras på demo-

grafi och kommunens strukturella förutsättningar. Den kallas teknisk ram 

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

verksamheten till en genomsnittlig kvalitet. För Storumans kommuns del 

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

 

Storumans kommun har arbetat med en kontinuerlig anpassning de senaste 

50 åren utifrån att befolkningen minskat med drygt 3 300 personer under 

den perioden. Kommunen har fortfarande en del kvar att göra eftersom de 

faktiska kostnaderna oftast överskrider den tekniska ramen. Storumans 

kommun klarar - trots den omständigheten - en ekonomi i balans tack vare 

tidigare genomförda åtgärder, ett relativt högt skatteuttag och de utjäm-

ningssystem som finns.   

 

Modellen kräver att årligen ta ställning till beslutade budgetramar utifrån 

rådande förutsättningar och aktuella prioriteringsbehov. Vidare finns behov 

av att ytterligare komplettera de nuvarande finansiella målen.  

 

Eftersom prislappsmodellen inte alltid fungerar linjärt med hur kommunen 

valt att organisera sig behövs en översättning av nuvarande rambeslut till 

hur det ter sig i modellen. Ett exempel är att Storumans kommun valt att or-

ganisera kök i kommunstyrelsen och tilldelat styrelsen en ram för ändamå-

let. I prislappsmodellen omfördelas det till omsorgsnämnden respektive fri-

tids-, kultur och utbildningsnämnden eftersom mat till omsorg och skola in-

går i prislappen för dessa verksamheter. En annan sak är att kapitaltjänst-

kostnader ingår i modellen, som tidigare låg utanför budgetramarna men 

som ingår i budgetram från 2021.  
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KF § 88 – forts.  

 

Det medför en tydligare koppling mellan investeringar och dess påverkan 

på kommunens driftkostnader.  

 

I beslutsunderlaget ingår därför Tabell 1 Förslag till budgetramar för 2021, 

i enlighet med beslut om strategisk plan 2020-2023 som förklarar över-

gången mellan nuvarande ramar och modellens där ramtilldelningen ändå 

bibehålls utifrån kommunfullmäktiges beslut.   

 

Nämnd/ Förvaltning

Beslutad 

ram enligt 

rambeslut Omföringar Kapitaltjänst Omstruktureringing Nya förutsättningar

Anpassad 

ram 2021

Omföringar (Kök 

skolskjutsar mm) Prioriteringar

Ram enligt 

prislappsm

odell 2021

Kommunfullmäktige -585 -585 -585

Revision -627 -627 -627

Överförmyndarnämnd -776 -776 -776

Valmänd -64 -64 -64

Kommunstyrelsen -64 669 44 -26 820 -6 823 -98 268 17 161 10 940 -70 167

Fritids, kultur- och utbildningsnämnd -161 150 -704 -161 854 -13 114 24 530 -150 438

Omsorgsnämnd -162 933 -466 -163 399 -4 047 11 637 -155 809

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd -3 193 0 -3 193 -3 193

Driftbidrag till Hemavan Tärnaby Airport -2 000 2 000 0 0

Strukturella omställningskostnader -4 334 4 334 0 0

Summa verksamhetskostnader -398 279 -8 -27 990 -2 489 -428 766 47 107 -381 659

Finansiering

Pensionsutbetalningar -9 500 -9 500 -9 500

Avskrivningar -24 000 -1 500 -25 500 -25 500

Skatteintäkter 275 355 2 022 269 281 269 281

Generella statsbidrag och utjämning 166 460 5 344 176 643 176 643

Finansiella intäkter 2 200 2 200 2 200

Finansiella kostnader -3 400 -3 400 -3 400

Intäkter från kapitaltjänst 27 990 27 990 27 990

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 8 836 -8 0 -2 489 5 866 8 948 47 107 56 055

Resultat i förhållande till skatteintäkter och bidrag 2% 2%  
 

Tabell 1. Förslag till budgetramar för 2021, ramarna i enlighet med beslut 

om strategisk plan 2020-2023 

 

Förutsättningarna i tabell 1 bygger på den senaste skatteprognosen (29 april 

2020) från Sveriges kommuner och regioner. Trots tillkommande statsbi-

drag har Storumans kommun cirka 3 miljoner kronor i lägre intäkter för 

2021 jämfört med de underlag vi tidigare tagit del av.  

 

Styrelsen och nämnderna gjorde under 2019 ett samlat underskott på ca 13 

miljoner kronor. Detta tillsammans med att uppräkningen av ramarna inte 

innebär full kostnadstäckning jämfört med kostnadsökningar gör att kom-

munen redan under 2020 har en mycket svår uppgift att nå tidigare beslu-

tade budgetramar.  

 

Därutöver är Storumans kommun i ett läge man aldrig stått inför tidigare 

med covid-19 och dess påverkan på kommunen, regionen, riket och värl-

den. Arbetslösenheten ses stiga brant vilket kommer att få stor påverkan på 

skattekraften i landet. Det kommer att ha negativ effekt på skatteintäkterna,  
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KF § 88 – forts.  

 

exakt i vilken omfattning vet man inte. Riksdagen har beslutat skjuta till 

mer statsbidrag under 2020 men osäkerhet råder om de kommer att täcka 

förlusterna i skatteunderlag de kommande åren. Det gör att de anpassnings-

åtgärder som påbörjades under 2019 måste fortsätta under 2020, 2021 och 

framåt där den långsiktiga målsättningen bör vara att nå teknisk ram för 

samtliga verksamheter.  

 

Till ärendet biläggs underlag som förklarar avvikelserna från teknisk ram 

för styrelsen och nämnderna. Som bilaga ingår även tabellen ovan i annat 

format för att öka läsbarheten.  

 

Budgetberedningen har vid sammanträden 2020-03-17 och 2020-05-12 be-

rett ärendet och lämnar nedanstående förslag till beslut gällande budgetför-

utsättningar för 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande/Budgetberedningens 

förslag 2020-05-12. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26 § 83. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att de finansiella målen för 2021 ska vara:  

 

o resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag 

o investeringarna i skattefinansierad verksamhet ska vara självfinansierade 

o investeringarna i taxefinansierad verksamhet som avser reinvesteringar 

och inte renderar ett högre uttag av taxa ska vara självfinansierade 

o soliditeten ska bibehållas jämfört värdet 2020 

 

att beslutade budgetramar enligt strategisk plan 2020-20203 ska bibehållas 

för 2021 och fastställas enligt tabell 1 vilket motsvarar tidigare beslut enligt 

strategisk plan 2020-2023. 

 

att arbetsmarknadsenhetens verksamhet ska utökas genom att fler anvisade 

arbetssökande tas emot för att därigenom minska kostnaden för försörj-

ningsstöd 

 

att besparingar under 2021 ska genomföras i ett koncernperspektiv för att ta 

ett helhetsgrepp om kommunens ekonomi 
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KF § 88 – forts.  

 

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. 

----- 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 30 (43)  

   

Kommunfullmäktige 2020-06-09  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 89  KS/2020:174 - 001 

 

Revidering av samverkansavtal och reglemente för  

Överförmyndarnämnden i södra Lappland - ny tjänste-

personorganisation 
 

Bakgrund 

Under 2018 beslutade Dorotea, Sorsele, Storumans, Åsele och Lycksele 

kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 

januari 2019. Lycksele kommun utsågs till värdkommun och den gemen-

samma nämnden startade sin verksamhet 2019-01-01. 

 

Den 1-2 oktober 2019 granskade länsstyrelsen Överförmyndarnämndens 

verksamhet. Av länsstyrelsens samlade bedömning framkom vid inspekt-

ionen att det i allt väsentligt saknas rutiner och uppföljning för att säker-

ställa att överförmyndarnämndens handläggning sker på ett lämpligt och 

rättssäkert sätt.  

 

Kommuncheferna fick i uppdrag att utreda tjänstepersonorganisationen 

inom Överförmyndarnämnden i södra Lapplands verksamhet med utgångs-

punkt att Lycksele kommun skulle vara anställningsmyndighet över nämn-

dens verksamhet.  

 

Utredningen föreslår att Lycksele kommun blir anställningsmyndighet för 

den gemensamma förvaltningen i Överförmyndarnämnden i södra Lapp-

land. Utredningen föreslår vidare att i driftbidraget från varje kommun ingår 

personalkostnader, driftskostnader, arvoden till ordförande och vice ordfö-

rande samt utbildningskostnader för ledamöterna i nämnden. Sammanträ-

desersättning och övriga ekonomiska förmåner till de övriga förtroende-

valda i nämnden betalas enligt kommunallagen av den kommun som valt 

denne.  Kostnader för arvoden och kostnadsersättningar åt gode män och 

förvaltare ansvarar respektive kommun fortsättningsvis för enligt tidigare 

fastställt samverkansavtal. Fördelning av kostnader utgår från en fast del 

om 2,5 % och en rörlig del utifrån folkmängd i respektive kommun. 

 

Verksamheten utökas totalt med 0,95 årsarbetare. Utökningen fördelas med 

0,45 handläggare och 0,5 verksamhetschef för att få en effektiv övergång 

till ett gemensamt arbetssätt och riktlinjer samt för att forma den nya hand-

läggarorganisationen och dess kultur samt svara för nämndens verksamhet. 

Placering av handläggare i annan kommun kan kvarstå. 
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KF § 89 – forts.  

 

En konsekvensanalys ska upprättas och facklig samverkan ska genomföras 

innan organisationsförändringen kan komma att ske. Analysen ska även be-

röra vilka anställda som omfattas av övergången och vilka kommuner som 

inte kommer att erbjuda sina anställda att övergå i den gemensamma verk-

samheten. Efter facklig samverkan och MBL förhandling upprättas ett in-

rangeringsavtal mellan arbetstagarparterna.   

 

Bedömning 

Den föreslagna tjänstepersonorganisationen innebär för Storumans kom-

muns del ökade kostnader med 88 000 kronor per år jämfört med nuvarande 

organisation. Nuvarande handläggning i nämnden har så stora brister att be-

dömningen är att en utökning av tjänstepersonorganisationen är nödvändig. 

 

I förslag till samverkansavtal finns inte reglerat att kommunens nuvarande 

överförmyndarhandläggare kommer att vara en del i det framtida överför-

myndarkontoret i Lycksele. I samverkansavtalet nämns att anställda vid 

kontoret i Lycksele kan komma att vara placerade i annan kommun. Be-

dömningen är att skrivningen är så svag att en separat överenskommelse bör 

göras att kommunens överförmyndarhandläggare ska överföras till Lycksele 

kommun vid verksamhetsövergång samt att det ska vara möjligt att vara 

placerad i Storumans kommun. 

 

Samråd  

Samråd har skett med berörda fackliga organisationer 2020-04-29. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-04-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 54. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26 § 84. 

 

Kommunstyrelsens behandling 2020-05-26 

Vid kommunstyrelsens behandling beslutades att notera att det under ären-

dets beredning tecknats en separat överenskommelse med Lycksele kom-

mun innebärande att nuvarande överförmyndarhandläggare i Storumans 

kommun ska överföras till Lycksele kommun vid verksamhetsövergång och 

erbjudas möjlighet att vara placerad i Storumans kommun.  
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta reviderat samverkansavtal med fördelningsnyckel och reglemente 

för den gemensamma överförmyndarnämnden i södra Lappland under för-

utsättning att övriga ingående kommuner fattar motsvarande beslut. 

----- 
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KF § 90  KS/2020:60 - 041 

 

Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram 

år 2020 
 

Koncernledningsgruppen (KCL) bedömer det nödvändigt att det avsätts och 

lämnas igångsättningstillstånd för ett antal projekt, både skattefinansierade 

och avgiftsfinansierade.  

 

Nedan redovisas det investeringsutrymme som finns 2020 samt delega-

tionsbeslut som tagits. 

 

Investeringsutrymme 2020 

 

  Total  

budget 

Avgifts-

finansierad 

budget 

Skatte-

finansierad 

budget 

Avskrivningar 23 500 4 000 19 500 

Årets resultat 8 664 2 662 6 002 

Självfinansiering 32 164 6 662 25 502 

    

Pågående 55 693 44 496 11 196 

Kommande beslut skatte-

finansiering 

8 681  8 681 

Kommande beslut avgifts-

finansiering 

7 950 7 950  

Enligt rambeslut (FKUN och 

ON) 

  1 500 

Kvar av självfinansiering/ 

upplåning 

- 40 160 - 45 784 4 125 

 

Information om delegationsbeslut 

 

Investeringsprojekt  Avgifts- 

finansiering 

Skatte- 

finansiering 

Slussfors belysning, samförläggning 

Vattenfall 

 250 000 

Umnäs belysning, samförläggning  

Vattenfall 

 350 000 

Harrsjö belysning, samförläggning  

Vattenfall 

 291 000  
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KF § 90 – forts.  

 

Information om delegationsbeslut  

   

Investeringsprojekt Avgifts- 

finansiering 

Skatte- 

Finansiering 

Nyetablering belysning fastboende  200 000 

Björken 6, målning fönster och dörrar  170 000 

Barnvagnsförråd Hemavans skola  120 000 

Tak över barnvagnsplats och entré 

Stensele skola 

 300 000 

Projektering Vallnäsvägen etapp 2 200 000   

Projektering pumpstation och tryckav-

loppsledning Hemavan 

500 000  

Pumpbyte avloppsreningsverk Hemavan 150 000  

Nytt nodhus Umnäs 200 000  

Nytt nodhus Klippen 300 000  

Summa projekt delegationsbeslut 1 350 000 1 681 000 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-04-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 55. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26 § 85. 

 

Kommunstyrelsens behandling 2020-05-26 § 85 

Vid kommunstyrelsens behandling beslutades att avsätta medel och med-

dela igångsättningstillstånd för följande projekt inom kommunstyrelsens in-

vesteringsram uppgående till max 3 000 000 kronor enligt fastställd be-

slutsordning för investeringsprojekt inom antagna investeringsramar.  

 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/kort 

beskrivning 

Budget 

(kr) 

Belysning Skattefinansierad Kaskeluokt, sam-

förläggning med 

Vattenfall 

1 000 000 

Skolan 6 och 

Orren 23 

Skattefinansierad Byte brandlarms-

deckare och larm-

skåp, Sibyllagården 

och Tranan 

1 000 000 

Rådhuset 4 Skattefinansierad Arbetsmiljöåtgärder 

Backen 

2 000 000 
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Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Generellt  

fastigheter 

Skattefinansierad Relining avlopps-

stammar 

1 000 000 

Rådhuset 4 

och Bastu-

träsk 27:1 

Skattefinansierad Ventilationseffek-

tiviseringar, Backen 

och Gunnarns skola 

2 000 000 

Vatten och  

avlopp 

Avgiftsfinansierad Råvattentäkt Sto-

ruman, åtgärder 

brunnar A och B 

600 000 

 

Vid beredning av investeringsprojektet Verksamhetsanpassningar av loka-

ler (utbyggnad av Tärna Samservice för hyresgästs räkning) föreslår kom-

munstyrelsen, efter bifallet ändringsyrkande från kommunstyrelsens ordfö-

rande, att kommunfullmäktige avsätter totalt 9 000 000 kronor till investe-

ringsprojektet istället för arbetsutskottets förslag på 6 000 000 kronor. Den 

utökade finansieringen baseras på kompletterande önskemål från hyresgäs-

ten. Hyreskalkylen kommer att justeras utifrån ytterligare verksamhetsan-

passningar av lokalerna.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avsätta medel och meddela igångsättningstillstånd år 2020 för följande 

projekt inom kommunstyrelsens investeringsram:  

 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget  

(kr) 

Kyrkostaden 

1:38 

Avgiftsfinansierad Verksamhetsanpass-

ning av lokaler (ut-

byggnad av Tärna  

Samservice för hy-

resgästs räkning) 

9 000 000 

----- 
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KF § 91  KS/2020:60 - 041 

 

Investering - ny brandbil till Tärnaby 
 

Räddningstjänsten har idag en tankbil och en släckbil i Tärnaby. Tankbilen 

köptes begagnad 2004 och har idag körts mer än 89 000 mil. Den är i dåligt 

skick och fordrar ständigt reparationer. Den har flera oljeläckor i både mo-

tor och hydraulsystem.  

 

På grund av den stora personalomsättningen inom räddningstjänsten i Tär-

naby finns ständigt brist på chaufförer till de två tunga bilarna. Tunga bilar 

fordrar C-körkort och en del brandmän har avböjt möjligheten att ta C-kort 

eftersom man upplever det obehagligt att köra stora fordon. 

 

Flera av de senaste årens nya etableringar av fritidshusområden är utförda 

på ett sådant sätt att de har brantare väglutningar än rekommenderat. Det 

finns lutningar på upp till 20 %. Några vägar har även skarpa kurvor före el-

ler i stigningar vilket innebär svårighet att får tillräcklig fart uppför backen. 

Konsekvensen blir att det finns flera fritidshusområden som räddningstjäns-

ten inte kommer att nå vintertid. Detta är problematiskt då kommunen en-

ligt lag måste kunna genomföra räddningsinsatser effektivt inom godtagbar 

tid. 

 

Det finns möjlighet att ersätta både tankbil och släckbil med ett kombinat-

ionsfordon som kan lösa samtliga ovanstående problem. Ett kombinations-

fordon blir en kompromiss som sannolikt innebär att all utrustning som 

finns i dagens båda tunga bilar inte ryms i kombinationsbilen. Det blir där-

för nödvändigt med ett förstärkningsfordon som kan köras med B-kort. Be-

hovet av förstärkningsfordon kan troligen lösas genom en omdisponering av 

andra fordon som redan finns inom verksamheten. 

 

Kombinationsfordonet blir ett specialfordon som inte finns idag. Fordonet 

kommer att bli betydligt dyrare än en vanlig brandbil, inte minst med tanke 

på att den behöver vara mycket motorstark och att leverantören inte kan an-

vända mallar och standarder som används i vanliga brandbilar. Med Storu-

mans nya släckbil som referens kan man anta att ett kombinationsfordon av 

denna typ kommer att kosta cirka 7,0 mkr. I detta ingår då även kostnaden 

för att anpassa ett av de befintliga fordonen till förstärkningsfordon. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-05-14. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26 § 87. 
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KF § 91 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsätta 6 800 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för inköp 

av ny brandbil under 2021 

 

att avsätta 200 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för anpass-

ning av ett befintligt fordon till förstärkningsfordon under 2021 

 

att investeringen finansieras inom den ram på 120 000 000 kronor som av-

satts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020-2023. 

----- 
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KF § 92  KS/2020:326 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2019 - Samordningsförbundet södra Lappland 
 

Samordningsförbundet södra Lappland har översänt årsredovisning respek-

tive revisionsberättelse för år 2019.  

 

Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis att revisorn tillstyrker 

att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Varje medlemskommuns fullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för 

styrelsen.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26 § 88. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet södra Lappland och dess en-

skilda förtroendevalda ansvarsfrihet år 2019.  

 

Jäv  

Karin Malmfjord (S) och Peter Åberg (S) anmäler jäv och deltar inte i ären-

dets handläggning och beslut. 

----- 
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Arkivreglemente för kommunalförbundet Lystkom 
 

Det viktigaste instrumentet för landstingens och kommunernas arkivvård är 

de egna lokala föreskrifterna (arkivreglementen), som reglerar ansvarsfrå-

gor kring arkivvården. Arkivreglementet utfärdas med stöd av 16 § arkivla-

gen, som ger fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrifter 

för kommunalförbundets arkivvård.  

 

Kommunalförbundet Lystkom saknar arkivreglemente och omfattas inte av 

de arkivreglementen som gäller i medlemskommunerna. 

 

Enligt en dom i mål 3835-12 i Högsta förvaltningsdomstolen måste kom-

munalförbundets arkivreglemente fastställas av respektive medlemskom-

muns fullmäktige. Kommunalförbundet är dock i övrigt sin egen arkivmyn-

dighet och har tillsyn enligt arkivlagen. 

 

Direktionen för kommunalförbundet Lystkom har 2020-04-27 § 28 beslutat 

överlämna upprättat arkivreglemente till respektive medlemskommun för be-

slut.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26 § 89. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa arkivreglemente för kommunalförbundet Lystkom.     

-----   
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KF § 94  KS/2017:416 - 612 

 

Gymnasieförbund inom Region 10 
 

Frågan om gymnasiebildning och gymnasieskolor i Region 10, tidigare 

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

Frågan har också vid många tillfällen diskuterats länsövergripande i  

Västerbotten och då har särskilt situationen i Västerbottens inland upp-

märksammats. 

 

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

gå vidare i samverkan inom de gymnasiala utbildningarna men vid det till-

fället fanns ingen konsensus i frågan mellan kommunerna och ett fördjupat 

samarbete lades på is. 

 

Under vintern 2019 aktualiserades frågan på nytt av kommunernas skolche-

fer som menade att kostnaderna för gymnasieutbildning var för höga och att 

åtgärder måste vidtas.  

 

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

rat, och i vissa fall beslutat om, neddragningar inom gymnasieskolan som 

kan hota programutbud och i vissa fall existensen av skolorna. Samtidigt 

har skarpa samarbeten påbörjats i väntan på  

formella beslut. Vilhelmina, Storumans, Åsele och Dorotea kommuner har 

inlett ett fördjupat samarbete och likaså Arvidsjaurs, Arjeplogs och Sorsele 

kommuner. 

 

Den 12 december 2019 beslutade styrelsen i Region 10 att det senast den 31 

mars 2020 ska finnas ett beslutsunderlag tillgängligt för kommunerna.  

 

Beslutsunderlag har upprättats av utbildningsstrateg Tobias Thomson vid 

Region Västerbotten. Samtliga kommuner inom Region 10 har tagit del av 

beslutsunderlaget om kommunernas medverkan i ett gymnasieförbund. Be-

slut i samtliga tio kommuner ska enligt önskemål från Region 10:s styrelse 

fattas senast under första halvåret 2020.  

 

De kommuner som beslutar om en förbundsbildning kallas till möte under 

augusti 2020 för att gå vidare med arbetet. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår att Storumans kommun 

ska ingå i fortsatt arbete med gymnasieförbund tillsammans med andra 

kommuner i Region 10.  
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Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-05-11 § 36. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26 § 90. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Storumans kommun ska ingå i fortsatt arbete med gymnasieförbund till-

sammans med andra kommuner i Region 10.  

----- 
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KF § 95   

 

Meddelanden 
 

KS/2018:1466 

Länsstyrelsens beslut 2020-05-08 att utse Krister Näslund till ny ersättare i 

kommunfullmäktige för Vänsterpartiet resterande del av innevarande man-

datperiod efter Ingela Viktorsson. 

 

KS/2020:279 

Omsorgsförvaltningens redovisning av inrapportering till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) över beviljade insatser till enskilda personer som 

inte verkställts.  

 

Lagrum Tidsperiod 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – 

individ- och familjeomsorg 

 

Kvartal 4 år 2019 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – 

äldreomsorg 

 

Kvartal 1 år 2020 

§ 9:2-10 Lagen om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade (LSS) 

Kvartal 1 år 2020 

 

Minnesgåva till anställda med 25 års anställningstid 

Enligt gällande riktlinjer för intern representation erbjuds anställda efter 25 

års anställningstid hos kommunen minnesgåva i form av presentkort hos  

lokal handlare alternativt resecheck. Gåvan ska överlämnas av kommun-

fullmäktiges ordförande i samband med fullmäktigesammanträde. På grund 

av rådande pandemisituation är detta inte möjligt i år. Ordföranden läser 

därför upp namnen på de 24 medarbetare som är aktuella för uppvaktning 

och meddelar att minnesgåvan istället översänts per post. Kommunfullmäk-

tige tackar medarbetarna med en applåd.  

----- 
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Avslutning 
 

Sammanträdet avslutas traditionsenligt med att kommunfullmäktiges leda-

möter sjunger Idas sommarvisa och alla tillönskas en trevlig sommar.  

----- 

 

 

 


