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Kommunfullmäktige  2020-09-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2020-09-15, kl. 13.00-14.10 

 Ajournering för information § 98 kl. 13.10-13.50 

  

Beslutande Se närvarolista sid. 2-3 

   

Övriga närvarande Maria Mickelsson  sekreterare 

 Peter Persson  koncernchef 

  

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Therese Granström och Rickard Frohm  

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-09-28 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 97-124 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson 

 

                      

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

  Therese Granström  Rickard Frohm  

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

  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2020-09-15  

   

Datum för anslags uppsättande 2020-09-28 Datum för anslags nedtagande 2020-10-20 

   

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 

Nb §§ 97-114,  

116-127 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb 

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb 

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

- 

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

- 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

- 

 

C 

 

Susanne Hanson 

 

- 

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

 

Nb 

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

 

- 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

- 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

Nb §§ 97-114,  

116-127 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

- 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.  

            

Ledamöter (forts.) Närvaro 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

S 

 

Kajsa Olofsson 

 

- 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

 

V 

 

Daniel Johansson  

 

- 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

- 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

- 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

 

Nb 

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

- 

 

SD 

 

Marie Berglund 

 

- 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

- 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ersättare för ledamot 

 

V 

 

Krister Näslund 

 

Nb 

 

Daniel Johansson  

  16 

Nb = Närvarande beslutande
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KF § 97   

 

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 sammanträden i april och juni även 

gäller vid dagens sammanträde.  

 

För att Storumans kommunfullmäktige med 31 ledamöter ska vara 

beslutsföra krävs att minst hälften är närvarande. Överenskommelsen 

innebär att antalet närvarande ledamöter vid sammanträdena minskas från 

31 till 16. Med hänvisning till närvaron vid sammanträdet (sid. 2-3) har 

närvarande partiers gruppledare/företrädare muntligen kommit överens om 

nedanstående fördelning av de 16 platserna. 

 

 

Parti Antal 

mandat 

Reducerat 

antal ledamöter 

2020-09-15 

Centern 10 5 

Moderaterna 2 1 

Liberalerna 2 1 

Kristdemokraterna 2 1 

Socialdemokraterna 7 5 

Vänsterpartiet 4 2 

Sverigedemokraterna 3 1 

Kommunlistan 1 - 

Totalt 31 16 

----- 
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KF § 98   

 

Information från koncernchefen 
 

Efter val av justerare och upprop ajourneras sammanträdet kl. 13.10 för föl-

jande information av koncernchef Peter Persson:  

 

o Lägesrapport från beredningsgruppen för extraordinära händelser – 

coronapandemin och covid-19 

 

o Redovisning av kommunala styrdokument 

 

Sammanträdet återupptas därefter kl. 13.50. 

----- 
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KF § 99  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 publicer-

ing 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 § 100  KS/2019:1190 - 020 

 

Motion - personalutskott 
 

Karin Malmfjord (S) har 2019-09-10 lämnat in en motion angående inrät-

tande av personalutskott.  

 

Under många år har kommunen tidigare haft en personalstrateg och seder-

mera en administrativ chef men det räcker inte. Det behövs ett helhetsgrepp 

med tanke på vilka utmaningar som kommunen står inför när det gäller 

kompetensförsörjningen, rekrytering, arbetsmiljö och budget. Kommunens 

personalutskott ska kunna behandla personalstrategiska frågor både i form 

av beslutsärenden och också informationsärenden. Frågor som utskottet ska 

kunna behandla är arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald, kom-

petensförsörjning, ledarskap och medarbetskap samt lön och villkor. Perso-

nalutskottet blir ett stöd till administrative chefen. 

 

Motionären föreslår att möjligheten att inrätta ett personalutskott utreds.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-24 § 74 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till kon-

cernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Enligt kommunallagen får en nämnds beslutanderätt delegeras till ett ut-

skott. Nämnden ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämn-

den. Bedömningen är att kommunstyrelsen kan inrätta ett personalutskott.  

 

Kommunstyrelsen har i nuvarande delegationsordning delegerat ärende-

gruppen personalfrågor politiskt till kommunstyrelsens arbetsutskott. Be-

dömningen är att med ändring i kommunstyrelsens delegationsordning kan 

ärendegruppen personalfrågor överföras från nuvarande arbetsutskott till ett 

personalutskott.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-22 att göra en total organisationsöver-

syn av all kommunal verksamhet omfattande både politisk organisation och 

förvaltningsorganisation. En sådan översyn bedöms kunna vara en del i 

verkställandet av kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26 att genomföra en 

översyn av förvaltningsorganisationen i kommunkoncernen i syfte att opti-

mera och utveckla synergieffekter.    



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (35)  

   

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 100 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-08-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-18 § 65. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 § 112. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionens innehåll ska beaktas vid översynen av den politiska organi-

sationen inför kommande mandatperiod 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KF § 101  KS/2020:123 - 001 

 

Motion - minskning av antalet ledamöter i fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden 
 

Anders Persson (C) har 2020-02-19 lämnat in en motion om minskning av 

antalet ledamöter i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.  

 

Storumans kommun står inför besparingsåtgärder då all verksamhet behö-

ver belysas, även den politiska. Med tanke på att omsorgsnämnden, som har 

större budget än fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, har sju ledamöter 

så bör fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ha samma antal ledamöter. 

Förändringen föreslås ske från och med nästa mandatperiod.  

 

Anders Persson föreslår 

 

att antalet ledamöter i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden minskas 

från nio till sju ledamöter.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21 § 50 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till kon-

cernchefen.  

 

Bedömning 

Förslaget att minska antalet ledamöter i fritids,- kultur- och utbildnings-

nämnden bedöms lämpligast hanteras i den totala organisationsöversynen 

av all kommunal verksamhet omfattande både politisk organisation och för-

valtningsorganisation som kommunstyrelsen beslutade om 2020-06-22. 

Fastställande av ny organisation bör göras under 2021 eftersom val sker 

hösten 2022 till kommande mandatperiod som startar 2023.       

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-08-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-18 § 66. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 § 113. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionens innehåll ska beaktas vid översynen av den politiska organi-

sationen inför kommande mandatperiod 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KF § 102  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. 

 

Motionens innehåll 

En visselblåsarfunktion 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 nedtecknade rutiner som visar hur kommunen ska hantera sådan in-

formation. Det är viktigt att anställda inte behöver vända sig till en chef 

som kan vara inblandad och partisk. 

 

Mediegranskning 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 angiverisy-

stem utan något som ska stärka kommunens demokrati, etik och organisat-

ion. Det är viktigt att funktionen har förtroende och är opartisk. 

 

Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige uppdrar till kommun-

styrelsen att ta fram förebyggande åtgärder inklusive anvisningar för hur 

missförhållanden på arbetsplatsen ska anmälas. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 § 106 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

kanslienhetens utredare för tjänsteutlåtande. 

 

Lagstiftning och andra förutsättningar 
Den 1 januari 2017 trädde Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressa-

lier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i kraft. 

Lagen reglerar inte arbetstagarens rätt att slå larm i sig eller rätten att kriti-

sera arbetsgivaren (som regleras bland annat via Europakonventionen och 

grundlagarnas yttrandefrihet och meddelarfrihet), utan syftar till att skydda 

den som slår larm mot att drabbas från repressalier från arbetsgivarens sida. 

 

Den 25 september 2019 utfärdade EU ett direktiv om att införa lagstiftning 

för att skydda så kallade visselblåsare i unionen. Lagstiftningen ska börja  
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KF § 102 – forts.  

 

gälla från och med år 2021 och medlemsländerna har två år på sig att inför-

liva reglerna i sin nationella lagstiftning. 

 

Sammanfattningsvis säger EU-direktivet att: 

 

o Företag med över 50 anställda och kommuner med mer än 10 000 in-

vånare blir skyldiga att skapa ändamålsenliga och effektiva rapporte-

ringskanaler. 

o En hierarki för rapporteringskanaler ska skapas. Visselblåsare uppma-

nas att i första hand använda sig av interna kanaler inom den egna or-

ganisationen, innan de vänder sig till de externa kanaler som offent-

liga myndigheter blir skyldiga att inrätta. Visselblåsare kommer dock 

inte att förlora sin rätt till skydd även om de väljer att använda externa 

kanaler i första hand. 

o Skyddet omfattar många grupper som kan få kännedom om överträ-

delser i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel offentligt an-

ställda på nationell/lokal nivå, volontärer och praktikanter, icke-

verkställande styrelseledamöter, aktieägare osv. 

o De nya reglerna täcker områden såsom offentlig upphandling, finansi-

ella tjänster, förhindrande av penningtvätt, folkhälsa osv. 

o Stöd- och skyddsåtgärder garanteras för visselblåsare. Med de nya 

reglerna införs garantier för att skydda visselblåsare från repressalier, 

såsom avstängning, degradering och hot. Personer som hjälper vissel-

blåsare, såsom arbetskamrater och släktingar, skyddas också. Direk-

tivet innehåller även en förteckning över stödåtgärder som ska införas 

för visselblåsare. 

o Myndigheter och företag blir skyldiga att återkoppla. De måste kunna 

reagera och följa upp visselblåsarnas rapporter inom tre månader. 

 

Bedömning 
Rätten att påtala uppfattade missförhållanden och/eller oegentligheter i of-

fentlig verksamhet är redan idag starkt skyddad via meddelarskyddet enligt 

grundlagen. Anställda vid myndigheter som kommuner och regioner får 

fritt lämna uppgifter för publicering i massmedia. Arbetsgivaren får inte ef-

terforska källan, ingripa eller vidta repressalier och den som lämnas uppgif-

ter får vara anonym. Meddelarskyddet gäller även inom privat vård, skola 

och omsorg som till någon del är offentligt finansierad, samt inom kommu-

nala bolag där kommunen äger mer än 50 %. 

 

Vissa parter, bland annat fackförbundet Vision, anser att det i dagsläget  

är betydligt säkrare att använda meddelarfriheten och vända sig till  
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KF § 102 – forts.  

 

massmedia, än att använda en visselblåsarfunktion. Den som använder en 

visselblåsarfunktion omfattas inte av grundlagens meddelarskydd eftersom 

uppgifterna inte är avsedda att publiceras. Visselblåsare skyddas av lagen 

från repressalier, men är inte garanterade anonymitet. 

 

Visselblåsarfunktioner som administreras av en tredje part, bland annat IT-

säkerhetsfirmor, finns på marknaden idag. Att abonnera på en sådan funkt-

ion skulle kosta cirka tre eller fyra tusen kronor per månad för en kommun 

av Storumans storlek. Systemet kan sammanställa och anonymisera anmäl-

ningarna, och levererar sedan tillbaka ärendena till kommunen där det sedan 

behöver finnas en funktion som hanterar dem. Det kan vara en stor utma-

ning för en relativt sett liten organisation som Storumans kommun att skapa 

en sådan funktion som kan hålla sig opartisk och fristående. 

 

På grund av det nya EU-direktivet kommer den svenska lagstiftningen på 

området att behöva anpassas inom en snar framtid. När den nationella lag-

stiftningen träder i kraft kommer kommunen naturligtvis att behöva vidta 

eventuella åtgärder som följer därav. Men som framgår av direktivet kom-

mer det sannolikt inte att bli ett krav på införande av en visselblåsarfunktion 

i Storumans kommun, eftersom invånarantalet understiger 10 000. 

 

Den strategiska planen för 2020–2023 (antagen av kommunfullmäktige 

2019-06-11 § 65) säger att all kommunal verksamhet ska genomsyras av 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och att de betydelsefulla värde-

orden är demokrati, öppenhet, tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa, mång-

fald, kultur och effektivitet. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-07-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-18 § 67. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 § 114. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen 

 

att alla kommunala verksamheter, i linje med den strategiska planen, lö-

pande ska arbeta för att skapa ett samtalsklimat som präglas av öppenhet, 

där uppfattade missförhållanden kan diskuteras i ett så tidigt skede som 

möjligt, samt medvetandegöra sina anställda (samt medborgare, brukare, 

elever, klienter, anhöriga och så vidare) om meddelarfriheten och dess  
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KF § 102 – forts.  

 

viktiga kontrollfunktion för demokrati och etik samt en korrekt och effektiv 

resursanvändning. 

----- 
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KF § 103  KS/2020:593 - 611 

 

Motion -  simundervisning för elever vid Skytteanska skolan i 

Tärnaby 
 

Hans-Peter Carlson (L) har 2020-09-04 lämnat in en motion om tillgång till 

simundervisning för eleverna vid Skytteanska skolan i Tärnaby mot bak-

grund av bland annat stängningen av simhallen i Hemavan tidigare i år.  

 

Hans-Peter Carlson föreslår 

 

att en utredning om köp, renovering och drift av nuvarande simhall i 

Hemavan och den årskostnad det innebär genomförs skyndsamt 

 

att en utredning om nybyggnation av en simhall i anslutning still sporthal-

len i Tärnaby med användning av befintliga omklädningsrum etc. genom-

förs skyndsamt 

 

att resultaten av utredningarna med tillhörande beslutsunderlag för alterna-

tiven undeställs kommunfullmäktige för beslut senast 2021-06-30. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 104  KS/2020:594 - 001 

 

Motion - inrättande av föreningsenhet inom kommunförvalt-

ningen 
 

Hans-Peter Carlson (L) och Per-Erik Sahlman (L) har 2020-09-04 lämnat in 

en motion om samordning av arbetet gentemot föreningslivet till ett ställe i 

kommunförvaltningen.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunen inrättar en föreningsenhet som behandlar alla föreningsfrå-

gor (alla typer av stöd) i den kommunala koncernen inkl. kommunala bolag 

 

att kommunen tar fram tydliga kriterier för kommunalt stöd till föreningar 

 

att kommunen öppet och årligen redovisar uppföljning av föreningsstöd i 

kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 105  KS/2020:370 - 512 

 

Medborgarförslag - fartkameror och hastighetsbegränsning 

längs E12 i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-06-07 om att kommunen snarast 

tar sitt ansvar och förbättrar trafiksäkerheten i Tärnaby genom att sätta upp 

fartkameror samt sänka högsta tillåtna hastighet till 50 km/h längs E12.  

 

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 § 106  KS/2020:397 - 332 

 

Medborgarförslag - lekpark på torget i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-06-22 där förslagsställaren före-

slår att det anordnas en lekpark vid fontänen på torget 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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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 107  KS/2020:404 - 811 

 

Medborgarförslag - "Rädda simhall till Tärnaby/Hemavan" 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-06-24 där förslagsställaren sam-

manfattningsvis föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att prioritera utredningen Rädda simhallen som ett projekt inom 

Storumans kommun med antingen beslutsunderlag för renovering av befint-

lig simhall i Hemavan (alternativ 1) eller grovt beslutsunderlag för ny enkel 

simhall placerad i Tärnaby (alternativ 2).  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 19 (35)  

   

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 108  KS/2020:435 - 339 

 

Medborgarförslag - anläggande av grönområden i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-08-03 angående grönområden i 

Tärnaby anpassade till människans levnadsvanor samt för en attraktiv plats 

att besöka och bo i.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige. 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 20 (35)  

   

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 109  KS/2020:439 - 312 

 

Medborgarförslag - cykelväg mellan Tärnaby och Hemavan 
 

Ett medborgarslag har lämnats in 2020-08-03 om att få till stånd en cykel-

väg mellan Tärnaby och Hemavan.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

----- 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (35)  

   

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 110  KS/2020:554 - 869 

 

Medborgarförslag - staty i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-08-25 om att få till stånd en staty 

av Ingemar Stenmark i ett grönområde/park i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige. 

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (35)  

   

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 111  KS/2020:442 - 860 

 

Kulturplan för Storumans kommun 2020-2023 
 

Kulturen är en av grundpelarna i vårt samhälle och speglar vår gemen-

samma historia samt våra gemensamma värderingar. Kultur i alla former är 

viktig för oss människor och vårt välbefinnande och är också en positiv fak-

tor för näringsliv, arbetsmarknad, turism och inte minst för kommunens 

profil och attraktionskraft i övrigt. Här ingår även fritidssektorn eftersom 

fritiden är en stor del i kulturen. 

 

Biblioteks- och kulturansvarig har upprättat förslag till kulturplan för  

Storumans kommun 2020–2023. 

 

Kulturplanen (tillsammans med biblioteksplanen) tar sin utgångspunkt i 

Storumans kommuns strategiska plan 2020–2023 samt styrdokument och 

lagar som har betydelse för kulturområdet. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-22 § 56  

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet och beslutat 

godkänna och överlämna förslaget till kulturplan för Storumans kommun 

2020-2023 till kommunstyrelsen.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-22 § 56. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-18 § 69. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 § 116. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till kulturplan för Storumans kommun  

2020–2023. 

-----  
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Kommunfullmäktige 2020-09-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 112  KS/2020:443 - 880 

 

Biblioteksplan för Storumans kommun 2020-2023 
 

Biblioteks- och kulturansvarig har upprättat förslag till biblioteksplan 

2020–2023 för Storumans kommun. 

 

Den allmänna biblioteksverksamheten regleras av bibliotekslagen. Skol-

biblioteken regleras i skollagen och Skolinspektionen har tolkat bestämmel-

serna för skolbiblioteken. 

 

Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grund-

särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärsko-

lan ha tillgång till skolbibliotek.  

 

Utöver dessa regelverk kan kommunerna själva sätta mål för hur de vill att 

biblioteksverksamheten ska bedrivas. 

 

Biblioteksplanen innefattar bibliotekens uppdrag, organisation och  

nulägesbeskrivning samt utvecklingsområden för den period planen gäller. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2020-06-22 § 57 beslutat god-

känna och överlämna upprättat förslag till biblioteksplan för Storumans 

kommun 2020-2023 till kommunstyrelsen.  

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet görs redak-

tionella ändringar i förslaget under avsnitt 5.4 Servicekontor – Statens  

servicecenter. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-22 § 57. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-18 § 70. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 § 117. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till biblioteksplan för Storumans kommun 

2020-2023. 

-----  
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 113  KS/2020:468 - 400 

 

Överlåtelse av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken  

avseende vattenskyddsområden från länsstyrelsen till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden 
 

Ett av de prioriterade områdena i den strategiska planen för 2020-2023 är 

samverkan med andra kommuner och andra aktörer. Miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden har under 2020 utökat samverkan med länsstyrelsen ge-

nom övertagande av B-tillsynsobjekt (miljöfarliga verksamheter med be-

teckningen B i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

(1998:899).  

 

Länsstyrelsen har påtalat möjligheten att även tillsynen av vattenskyddsom-

råden, som är beslutade av länsstyrelsen, kan ske genom kommunens 

försorg. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har såväl resurser som 

kompetens att även genomföra detta och finner det därför lämpligt att denna 

tillsyn delegeras till kommunen.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17 § 91. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-18 § 71. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 § 118. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att, med stöd av 2 kap. 18 och 19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), 

ansöka om att länsstyrelsen överlåter tillsynsbefogenheter åt miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden avseende tillsyn av vattenskyddsområden där 

länsstyrelsen har fattat beslut 

 

att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa ansökan. 

----- 
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KF § 114  KS/2017:140 - 001 

 

Revidering av förbundsordning och reglemente för kom-

munalförbundet Lystkom 
 

Kommunalförbundet Lystkom har tagit fram förslag till reviderad för-

bundsordning och reviderat reglemente dels på grund av revisorernas syn-

punkter i den grundläggande granskningsrapporten för 2019 och dels på 

grund av Vilhelmina kommuns beslut om medlemskap i Lystkom.  

 

Förändringar 

o Förbundsordningens ändamål i § 2 har kompletterats, § 5 har tydlig-

gjorts angående beredning av val av revisorer, i § 12 har laghänvis-

ningen korrigerats och förbundsordningen har också i relevanta delar 

kompletterats med Vilhelmina kommun.    

 

o Reglementet har kompletterats med Vilhelmina kommun, i § 8 har be-

slutsförheten ändrats på grund av fler medlemskommuner och i § 18 

har direktionens styrfunktion kompletterats. 

 

Alla förändringar i förbundsordningen och reglementet har markerats med 

gul överstrykning. 

 

Direktionen för kommunalförbundet Lystkom har 2020-08-17 § 33 bland 

annat beslutat överlämna förslagen till reviderad förbundsordning och revi-

derat reglemente till medlemskommunernas fullmäktige för beslut.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunalförbundet Lystkoms protokoll 2020-08-17 § 33. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 § 126. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna föreslagen revidering av förbundsordning och reglemente för 

kommunalförbundet Lystkom.  

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 115  KS/2020:368 - 107 

 

Ansvarsfrihet år 2019 för kommunalförbundet Partnerskap 

Inland - Akademi Norr 
 

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland –  

Akademi Norr avseende år 2019 fastställdes av direktionen den 28 februari 

2020.  

 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige.  

 

Av upprättad revisionsberättelse daterad 2020-06-04 framgår att revisorerna 

tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar direktionen i kom-

munalförbundet samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 § 127. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja direktionen i kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019.  

 

Jäv 

Tomas Mörtsell (C) och Karin Malmfjord (S) deltar inte i ärendets hand-

läggning och beslut på grund av jäv. 

----- 
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Kommunfullmäktige 2020-09-15  
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 116  KS/2018:1804 - 700 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – omsorgs-

nämnden 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Catarina Samuelsson (L) till  

ledamot i omsorgsnämnden innevarande mandatperiod 2019-2022.  

 

I skrivelse 2020-06-10 avsäger sig Catarina Samuelsson uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförandes förslag 2020-09-15. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Emma Hörnqvist (L) till ny ledamot i omsorgsnämnden resterande 

del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 117  KS/2018:1802 - 007 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – kommun-

revisionen 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 § 77 utsett Gunilla Eriksson (S) till 

revisor för kommunens förvaltning innevarande mandatperiod 2019-2023 

(efter slutförd granskning under 2023 av 2022 års verksamhet och avläm-

nad årsredovisning).  

 

I skrivelse 2020-09-02 avsäger sig Gunilla Eriksson uppdraget. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförandes förslag 2020-09-15. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Sören Åberg (S) till ny revisor för kommunens förvaltning reste-

rande del av innevarande mandatperiod (efter slutförd granskning under 

2023 av 2022 års verksamhet och avlämnad årsredovisning). 

----- 
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KF § 118  KS/2018:1811 - 000 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval -  revisor i  

kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 § 87 utsett Gunilla Eriksson (S) till 

revisor i kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr inneva-

rande mandatperiod 2019-2022 .  

 

I skrivelse 2020-09-02 avsäger sig Gunilla Eriksson uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförandes förslag 2020-09-15. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Sören Åberg (S) till ny revisor i kommunalförbundet Partnerskap 

Inland- Akademi Norr resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 119  KS/2019:111 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisor i Storumans kommunföretag AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 § 17 utsett Gunilla Eriksson (S) till 

lekmannarevisor i Storumans kommunföretag AB innevarande mandatpe-

riod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2020-09-02 avsäger sig Gunilla Eriksson uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförandes förslag 2020-09-15. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Sören Åberg (S) till ny lekmannarevisor i Storumans kommun-

företag AB resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 31 (35)  

   

Kommunfullmäktige 2020-09-15  
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KF § 120  KS/2019:112 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisor i Fastighets AB Umluspen 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 § 18 utsett Gunilla Eriksson (S) till 

lekmannarevisor i Fastighets AB Umluspen innevarande mandatperiod 

2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2020-09-02 avsäger sig Gunilla Eriksson uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförandes förslag 2020-09-15. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Sören Åberg (S) till ny lekmannarevisor i Fastighets AB Umluspen 

resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 121  KS/2019:113 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisor i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 § 19 utsett Gunilla Eriksson (S) till 

lekmannarevisor i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB inneva-

rande mandatperiod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2020-09-02 avsäger sig Gunilla Eriksson uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförandes förslag 2020-09-15. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Sören Åberg (S) till ny lekmannarevisor i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 122  KS/2019:114 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisor i Storumans Kommunföretag Ekonomiförvaltning AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 § 20 utsett Gunilla Eriksson (S) till 

lekmannarevisor i Storumans Kommunföretag Ekonomiförvaltning AB in-

nevarande mandatperiod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2020-09-02 avsäger sig Gunilla Eriksson uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförandes förslag 2020-09-15. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Sören Åberg (S) till ny lekmannarevisor i Storumans Kommun-

företag Ekonomiförvaltning AB resterande del av innevarande mandatpe-

riod.  

----- 
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 123  KS/2019:115 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna- 

revisor i Hemavan Tärnaby Airport AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 § 17 utsett Gunilla Eriksson (S) till 

lekmannarevisor i Hemavan Tärnaby Airport AB innevarande mandatpe-

riod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2020-09-02 avsäger sig Gunilla Eriksson uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförandes förslag 2020-09-15. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Sören Åberg (S) till ny lekmannarevisor i Hemavan Tärnaby  

Airport AB resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 124   

 

Meddelanden 
 

KS/2020:538 

Delårsrapport per 2020-06-30 för kommunalförbundet Lystkom.  

 

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 2 år 2020 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – äldreomsorg 

 

Kvartal 2 år 2020 

§ 9:2-10 Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 

Kvartal 2 år 2020 

----- 

 

 

 

 


