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 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-12-22, kl. 13.00-14.55 

 Ajournering för ärendeföredragningar och information § 125 kl. 13.05-13.55 

  

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 2020-12-29 kl. 13.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 125-157 

 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 2020-12-22  

   

Datum för anslags uppsättande 2020-12-29 Datum för anslags nedtagande 2021-01-20 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvarolista                        

                                               

Ledamöter Närvaro 

 

C 

 

Patrik Persson  

 

Nb 

 

S 

 

Gunilla Lundgren 

 

- 

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

- 

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb* 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

- 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb* 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb* 

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb* 

 

C 

 

Anders Persson 

 

- 

 

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* 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb* 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb* 
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Närvarolista – forts.  

            

Ledamöter (forts.) Närvaro 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

- 

 

S 

 

Kajsa Olofsson 

 

- 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

- 

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

Nb* 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb* 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

- 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

- 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

 

- 

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

- 

 

SD 

 

Marie Berglund 

 

Nb* 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb* 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ersättare för ledamot 

 

C 

 

Pereric Stenvall 

 

Nb* 

 

Anders Persson 

 

S 

 

Bo-Anders Johansson 

 

Nb* 

 

Maria Gardfall 

  16 

Nb = Närvarande beslutande 

*) = deltar på distans 
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KF § 125   

 

Ärendeföredragning och information 
 

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

ärendeföredragning och information enligt följande:  

 

Punkt  

på dag- 

ordningen 

Ärende Föredragande 

19 Delårsrapport januari-augusti 2020  

för Storumans kommun 

Administrativ chef  

Patrik Nilsson 

21 Budget 2021 samt plan 2022, 2023 

och 2024 

Administrativ chef  

Patrik Nilsson 

Information Lägesrapport från Beredningsgrupp-

en för extraordinära händelser –  

covid-19 

Koncernchef Peter 

Persson 

 

Sammanträdet återupptas därefter kl. 13.55. 

----- 
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KF § 126   

 

Information - fortsatt reducerat kommunfullmäktige samt 

deltagande på distans med anledning av covid-19 
 

Ordföranden meddelar att den muntliga överenskommelse som träffades 

med samtliga representerade partier i kommunfullmäktige om reducerat an-

tal 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 kommande sammanträde får presidiet stämma av med partierna om 

det finns skäl att ytterligare förlänga överenskommelsen eller inte.  

 

För att ytterligare förhindra smittspridning av covid-19 och med hänvisning 

till nationella skärpta råd genomförs sammanträdet med ledamöterna närva-

rande på distans i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning. Mer  

information om detta framgår av kallelsen till dagens sammanträde.  

----- 
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KF § 127  KS/2020:132 - 007 

 

Information från kommunrevisionen 
 

Kommunrevisionen har framfört önskemål om att kommunfullmäktige vid 

varje sammanträde får information om de revisionsrapporter som kommun-

revisionen upprättat vid granskning av kommunens olika verksamheter.  

 

Följande revisionsrapporter redovisas:  

 

Revisionsrapport/ 

granskningsområde 

Ansvarig sty-

relse/ nämnd 

Upprättad 

Granskning av delårsrapport 

2020 för Storumans kommun 

Kommunstyrelsen 2020-11-06 

Granskning av kompetens- 

försörjning  

Kommunstyrelsen 

Nämnderna 

2020-11-06 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----  
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KF § 128  KS/2020:20 - 101 

 

Motion - ökad transparens och demokrati vid kommunfull-

mäktiges sammanträden 
 

Marie Berglund (SD) har 2020-01-11 lämnat in rubricerad motion.  

 

I motionen skriver Marie Berglund bland annat att det behövs en genom-

gång av nuvarande tekniska upplägg för att alla i fullmäktigesalen, även de 

med hörselnedsättning, ska kunna höra och förstå diskussionen. Mikrofoner 

och annan teknisk utrustning bör ses över för att passa verksamheten. Hör-

slinga är något som är självklart som inkluderar individer som annars skulle 

vara exkluderade. Den fysiska miljön skulle dessutom behöva justeras med 

ommöblering för bättre resultat. 

 

Marie Berglund föreslår 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra en utveck-

lingsplan för bättre demokratisk, teknisk och fysisk miljö vid kommunfull-

mäktiges sammanträden. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 10 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens bedömning 

Den tekniska utrustningen i Luspengymnasiets aula är omodern och behö-

ver moderniseras både vad gäller ljud och bild. En modern hörslinga bör 

också tillföras lokalen. 

 

Luspengymnasiets aula tillhör likväl som övriga delar av byggnaden  

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Aulan disponeras 

för utbildning, teater och musik m.m. men används även för kommunfull-

mäktiges sammanträden.  

 

Kommunfullmäktige har från och med 2021 tilldelats en egen budgetram. 

Uppdraget att utreda och genomföra en utvecklingsplan för bättre demokra-

tisk, teknisk och fysisk miljö vid kommunfullmäktiges sammanträden borde 

bland annat av den orsaken lämpligast göras av kommunfullmäktiges presi-

dium istället för kommunstyrelsen.  
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KF § 128  – forts.  

 

Införskaffande av teknisk utrustning bör ske i samråd med fritids-, kultur- 

och utbildningsförvaltningen och kommunfullmäktiges presidium för att 

fler verksamheter ska kunna använda utrustningen.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-09-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-24 § 82. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13 § 137. 

    

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att utreda och genomföra en 

utvecklingsplan för bättre demokratisk, teknisk och fysisk miljö vid kom-

munfullmäktiges sammanträden. 

 

att införskaffandet av teknisk utrustning ska ske i samråd mellan fritids-, 

kultur- och utbildningsförvaltningen och kommunfullmäktiges presidium. 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KF § 129  KS/2020:357 - 133 

 

Motion - utredning om avsteg från bosättningslagen 
 

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

bland annat anför att den så kallade bosättningslagen som antogs 2016, in-

nebärande att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ 

för bosättning i kommunen, strider mot det i regeringsformen grundlags-

skyddade kommunala självstyret.  

 

Marie Berglund (SD) 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 beslutade 2020-06-09 § 79 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens bedömning 

En utredning om det i regeringsformen grundlagsskyddade kommunala 

självstyret innebär att Storumans kommun skulle kunna avstå anvisningar 

av nyanlända för bosättning i kommunen förutsätter att det finns en politisk 

majoritet som vill ha tillstånd en sådan utredning.    

 

I Storumans kommuns strategiska plan för åren 2020-2023 som antagits av 

kommunfullmäktige anges att all verksamhet förväntas prioritera motta-

gande och integration av nya människor i vår kommun. Vidare anges det i 

samma plan att kommunen hittills varit framgångsrika i integrationsarbetet 

med flyktingar och invandrare och det har bidragit till att flertalet valt att bo 

kvar i Storumans kommun. Ytterligare anges det i planen att det framtida 

behovet av kompetensförsörjning i både offentlig och privat sektor delvis 

kan åtgärdas med ett fortsatt framgångsrikt integrationsarbete.   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-09-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-24 § 83. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13 § 138. 
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KF § 129 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

----- 
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KF § 130  KS/2020:254 - 730 

 

Motion - omsorgen i Tärnaby 
 

Hans-Peter Carlson (L) har 2020-04-03 lämnat in en motion om omsorgen i 

Tärnaby. 

 

Det har under lång tid varit svårt att bemanna hemtjänsten och äldreboendet 

Vikbacka i Tärnaby, vilket bland annat lett till förslag om att flytta de bo-

ende på demensboendet Stefansgården i Tärnaby 13 mil bort till Stensele. 

Förslaget har inte genomförts. Arbetsmiljö och ledarskap är två orsaker till 

bemanningsproblemen.  

 

De två delarna av verksamheterna i Tärnaby – Vikbacka och hemtjänsten i 

den västra delen och Granhöjden och Stefansgården i den östra – är inte sär-

skilt samordnade och därmed utgår möjligheten att utnyttja samordning-

vinster. Att ha verksamheten lokaliserad på två platser är inte optimalt och 

minskar flexibiliteten.  

 

Trots stora utvecklingsresurser har omsorgsförvaltningen inte på lång tid 

kunnat få fram en plan för utveckling av organisationen inklusive beman-

ning som gör att det fungerar tillfredsställande. Det behövs en genomlys-

ning av behov, organisation och inte minst arbetssätt och rutiner snarast för 

att skapa en omsorg som fungerar och är effektiv i den tid när resurserna är 

knappa. Organisationen måste anpassas till hur samhället ser ut idag.  

 

Hans-Peter Carlson (L) föreslår 

 

att omsorgsförvaltningen snarast får i uppdrag att ta fram en tydlig plan för 

utveckling av organisation och bemanning på kort och lång sikt med åter-

rapportering innan halvårsskiftet 2020.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21 § 51 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till om-

sorgsnämnden för yttrande.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 2020-10-19 § 62 

Nämnden har tagit ett inriktningsbeslut gällande förslag på anpassningsåt-

gärder. Ett av dessa förslag är en samlokalisering av alla äldreomsorgens 

verksamheter i Tärnaby. Med hänvisning till detta föreslår omsorgsnämn-

den att motionen anses besvarad.  
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KF § 130 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2020-10-19 § 62.  

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 148. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen anses besvarad med hänvisning till omsorgsnämndens arbete 

med anpassningsåtgärder.  

----- 
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KF § 131  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 beslutade 2020-06-09 § 81 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till om-

sorgsnämnden för yttrande.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 2020-10-19 § 61 

Återinförande av fadderverksamhet innebär att varje ledamot i omsorgs-

nämnden har ett kontaktansvar mot en verksamhet. Syftet ska vara att ge en 

närmare kontakt och en ökad inblick i verksamheterna.  

 

Det kan finnas värden med förslaget som är den egna nämndens sak att  

bedöma i samband med resursfördelningen i detaljbudgetarbetet.  

 

Om omsorgsnämnden prioriterar införande av fadderverksamhet inom till-

delad ram får nämnden ta ställning till detta vid beslut om detaljbudget.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår omsorgsnämnden att motionen anses besva-

rad. 

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2020-10-19 § 71 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 149. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen anses besvarad. 

----- 
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KF § 132  KS/2020:593 - 611 

 

Motion - simundervisning 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 underställs kommunfullmäktige för beslut senast 2021-06-30. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till koncern-

chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 

Storumans kommun har tidigare köpt badhustjänster för skolelever och 

kommunmedborgare av nuvarande ägaren Hemavans Fjällcenter och före 

det köptes badhustjänster av Frivillig Befälsutbildning (FBU) i Hemavan. 

Det var FBU som en gång uppförde simhallen i Hemavan. Storumans 

kommun har ersatt Hemavans Fjällcenter med ca 2 100 000 kronor per år 

för badtjänsterna. Hemavans Fjällcenter stängde simhallen i februari 2020 

och slutade samtidigt att leverera badtjänsterna till Storumans kommun. 

Stängningen av simhallen föranleddes av akuta stora reparationsbehov. 

Hemavans Fjällcenter har därefter aviserat till Storumans kommun att en 

överenskommelse måste ske om prisökning på badtjänsterna med ca 50 

procent om man ska reparera simhallen och åter leverera badhustjänster till 

Storumans kommun.    

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-10-19. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 150. 
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KF § 132 – forts.  

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen. 

----- 
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KF § 133  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 beslutade 2020-09-15 § 107 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-

nats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 

Storumans kommun har tidigare köpt badhustjänster för skolelever och 

kommunmedborgare av nuvarande ägaren Hemavans Fjällcenter och före 

det köptes badhustjänster av Frivillig Befälsutbildning (FBU) i Hemavan. 

Det var FBU som en gång uppförde simhallen i Hemavan. Storumans 

kommun har ersatt Hemavans Fjällcenter med ca 2 100 000 kronor per år 

för badtjänsterna. Hemavans Fjällcenter stängde simhallen i februari 2020 

och slutade samtidigt att leverera badtjänsterna till Storumans kommun. 

Stängningen av simhallen föranleddes av akuta stora reparationsbehov. 

Hemavans Fjällcenter har därefter aviserat till Storumans kommun att en 

överenskommelse måste ske om prisökning på badtjänsterna med ca 50 

procent om man ska reparera simhallen och åter leverera badhustjänster till 

Storumans kommun.    

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-10-19. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 151. 

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla medborgarförslaget. 

----- 
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KF § 135  KS/2020:234 - 000 

 

Redovisning av motioner 
 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väck-

tes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad 

som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom 

samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare hand-

läggning eller låta beredningen av motionen fortsätta.  

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 

per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 

göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och novem-

ber.  

 

En redovisning har tagits fram i form av en sammanställning över de  

motioner som väckts i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehand-

lats per den 31 oktober 2020. Av redovisningen framgår att det totalt finns 

nio motioner som inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige, varav 

ingen är äldre än ett år. Av de pågående motionerna avses fem slutbehand-

las vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2020.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-10-27. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 153. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KF § 135  KS/2020:235 - 000 

 

Redovisning av medborgarförslag 
 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska ett medborgarförslag om möjligt  

beredas 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 redovisning har tagits fram i form av en sammanställning över de med-

borgarförslag som väckts i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbe-

handlats och återrapporterats till kommunfullmäktige per den 31 oktober 

2020. Av redovisningen framgår att det totalt finns 20 pågående medborgar-

förslag. Av dessa avses ett medborgarförslag slutbehandlas av kommun-

fullmäktige den 17 november. Fyra medborgarförslag har redan slutbehand-

lats respektive kommer att slutbehandlas av kommunstyrelsen den 3  

november. Beslut i dessa fyra ärenden biläggs redovisningen och är därmed 

återrapporterade till kommunfullmäktige. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-10-27. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 154. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KF § 136 KS/2020:683 - 001 

 

Motion – samlokalisering av kommunala verksamheter i  

Aktiviteten 
 

Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) har 2020-09-29 lämnat in en 

motion om samlokalisering av kommunala verksamheter i Aktiviteten.  

 

Motionärerna föreslår  

 

att en utredning görs om att samlokalisera verksamheter i Aktiviteten 

 

att lämpliga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen (IFO) place-

ras i Aktiviteten 

 

att integrationsenheten placeras i Aktiviteten 

 

att arbetsmarknadsenheten utvecklar en social verksamhet för att nå en bre-

dare målgrupp och placeras i Aktiviteten 

 

att projekt Sikt 2.0 placeras och utvecklar verksamhet i Aktiviteten 

 

att möjligheten till öppenförskoleverksamhet i Aktiviteten utreds 

 

att pensionärsföreningarnas behov och möjligheter av Aktiviteten, exem-

pelvis volontärverksamhet, utreds 

 

att samverkan sker med Region Västerbotten med syfte att etablera både 

familjecentral och ungdomsmottagning i Aktiviteten. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 137  KS/2020:807 - 291 

 

Motion - "Bra luft i klassrummet" 
 

Marie Berglund (SD) har 2020-10-21 lämnat in rubr. motion.  

 

Höstens flytt av Stensele skolas elever i årskurs 4-6 till Centralskolan i  

Storuman har inneburit fler elever i klassrummet med följd av oren luft och 

mera buller. Många elever känner att koncentrationen inte är på topp under 

lektionerna på eftermiddagen.  

 

Marie Berglund föreslår 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda om venti-

lationen fungerar fullgott i samtliga klass- och lärarrum och att genomföra 

en utvecklingsplan för bättre ventilation på Centralskolan  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 138  KS/2020:930 – 822 

 

Motion - nytt badhus i Storuman  
 

Gunilla Lundgren (S) har 2020-12-01 lämnat in en rubr. motion. 

 

I slutet av 1960-talet byggdes badhuset i Storuman, vilket innebär att nuva-

rande badhus är över femtio år. Frågan om ett nytt badhus i Storuman har 

lyfts vid ett flertal tillfällen, senaste gången var för elva år sedan. Det är en 

tidsfråga när det inte längre går att laga och reparera badhuset. 

 

Om badhuset måste stängas får skolan problem med att kunna erbjuda ele-

ver simundervisning. Stängt badhus påverkar även andra människor som 

behöver badhuset för att upprätthålla sin hälsa. 

 

Gunilla Lundgren föreslår 

 

att framtida badhusutredningar även innefattar Storumans behov av ett nytt 

badhus 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden utreder hur de ska kunna er-

bjuda kommunens elever simundervisning när det inte finns ett badhus i 

kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 139  KS/2020:931 - 332 

 

Motion - tillgängliga lekplatser för alla 
 

Emilia Ronnhed (V) och Daniel Johansson (V) har 2020-12-02 lämnat in en 

motion om att lekplatserna i kommunen ska vara tillgängliga för alla.  

 

Storumans kommun har tidigare beslutat att anordna nya lekplatser i både 

västra och östra delen av kommunen. De flesta lekplatser är nu klara vilket 

Vänsterpartiet anser är fantastiskt roligt och ett klokt beslut. Däremot anser 

man att målgruppen barn och vuxna med funktionsvariationer har missats 

vad gäller underlaget där lekplatserna är placerade samt att man inte tagit 

hänsyn till Barnkonventionen.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att i planeringen för kommande lekplatser möjliggöra för att människor 

med funktionsvariationer även ska kunna nyttja lekplatsen 

 

att se över hur redan färdigställda lekplatser kan bli mer anpassade för 

människor med funktionsvariationer. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 140  KS/2020:932 - 620 

 

Motion - kostnadsfri utdelning av mensskydd till elever upp 

till 22 år 
 

Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) har 2020-12-02 lämnat in 

rubr. motion där de sammanfattningsvis skriver följande. 

 

Menstruation har länge varit ett närmast tabubelagt ämne trots att det berör 

alla kvinnor varje månad under en stor del av deras liv. Mens och mens-

skydd är inte heller något givet tema på den politiska arenan och en biolo-

giskt orättvis könsfråga. Problemen kan vara extra laddade för de unga och 

borde dessutom inte vara en klassfråga. Ofta har den unga kvinnan det svårt 

ekonomiskt och kanske inte kan byta skydd tillräckligt ofta så att det kan 

innebära en hälsorisk. Vänsterpartiet föreslår därför att en verksamhet star-

tas för att erbjuda unga kvinnliga elever att via besök hos skolsköterska  

eller kurator få kostnadsfri utdelning av mensskydd. Åldersgränsen föreslås 

då sträcka sig till och med 22 års ålder. Detta kan ses som en satsning på 

ungas psykiska och fysiska hälsa. De unga kvinnornas kontinuerliga kon-

takt med sin skolsköterska eller kurator kan förväntas skapa förtroendefulla 

relationer som underlättar för de unga att söka stöd och råd också om andra 

frågor.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunen startar en verksamhet som erbjuder elever upp till 22 år att 

via besök hos skolsköterska eller kurator få kostnadsfri utdelning av mens-

skydd. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 141 KS/2020:853 - 822 

 

Medborgarförslag - säkerställande av långsiktig drift av sim-

hall i Hemavan 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att kom-

munen säkerställer en långsiktig drift av en simhall i Hemavan. Till med-

borgarförslaget bifogas listor med 2 200 namnunderskrifter på uppropet Vill 

du att simhallen ska vara kommunägd? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 142  KS/2020:873 - 317 

 

Medborgarförslag - belysning i lekparken vid Granvägen i 

Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in om belysning i lekparken vid Gran-

vägen i Tärnaby. Förslagsställaren uppger att det saknas belysning där och 

om det funnits sådan skulle man kunna leka där oftare och känna sig tryg-

gare.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige. 

----- 
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KF § 143 KS/2020:274 - 104 

KS/2020:615 - 104 

 

Utbetalning av partistöd år 2021 
 

Kommunfullmäktige har fastställt lokala regler för partistöd som komple-

ment till gällande lagstiftning.  

 

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. Redovisningen ska ha inkommit senast den 30 juni. 

Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap. 11 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskri-

ven 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 åtta partier representerade och 31 mandat 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 

 

Redovisningar med granskningsintyg har inkommit från samtliga partier 

inom föreskriven tid. 
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KF § 143 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-09-11. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13 § 139. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att betala ut partistöd för 2021 i förskott under januari 2021 enligt redovi-

sad tabell.  

----- 
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KF § 144  KS/2020:622 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2020 för Storumans kommun 
 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i  

Storumans kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. De-

lårsrapporten ska innehålla, förutom styrelsen och nämndernas verksam-

hetsberättelse, en förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, 

sjukfrånvaro och måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2020 på ca 12,6 mnkr vilket är 

bättre än budget för året vilket gör att kommunen ser ut att nå resultatmålet 

för god ekonomisk hushållning.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 95.  

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 155. 

 

Kommunstyrelsens behandling 2020-11-03 § 155 

Vid kommunstyrelsens behandling beslutades föreslå att delårsrapporten 

godkänns.  

 

Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppmana nämnderna att se över 

verksamheterna för att minimera underskotten och notera att de i år och 

kommande år omfattas av den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad 

budgetram. Nämnderna ska i verksamhetsplan respektive detaljbudget 2021 

redovisa vidtagna åtgärder samt handlingsplan för att minska underskotten 

kommande år.  

 

Kommunrevisorernas granskning 

Kommunrevisorerna har härefter granskat delårsrapporten och i skrivelse 

2020-11-06 sägs följande:  

 

o Delårsrapporten är i till övervägande del upprättad i enlighet med  

lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

 

o Revisorerna delar kommunstyrelsens bedömning om att det prognosti-

serade resultatet är förenligt med de finansiella målen som kommun-

fullmäktige fastställt för år 2020.  
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KF § 144 – forts.  

 

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 granskningen och underlag för gjorda bedömningar finns re-

dovisat i bifogad revisionsrapport.  

 

För framtiden lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 

o Se till att förvaltningsberättelsen innehåller en årsprognos för verk-

samhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 

o Behandla och anta delårsrapporten inom lagstadgad tid, inom två  

månader efter bokslutsdatum.  

 

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 2020. 

-----  
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KF § 145  KS/2020:680 - 041 

 

Utdebitering 2021 
 

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.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-02.  

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13 § 140. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa utdebiteringen 2021 till 23,10 kronor per skattekrona. 

----- 
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KF § 146  KS/2020:720 - 041 

 

Budget 2021 samt plan 2022, 2023 och 2024 
 

Budgetförslag har upprättats vad avser resultat-, balans- och finansierings-

budget för 2021 samt plan för åren 2022, 2023 och 2024.  

 

Budgetförslaget utgår ifrån de budgetramar som kommunfullmäktige beslu-

tade om 2020-06-09. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder beslutade 

kommunfullmäktige att kvarstå vid sitt tidigare beslut 2019-06-11 om bud-

getramar enligt strategisk plan för perioden 2020-2023. Beslutet innebär en 

uppräkning år 2021 för styrelsen och nämnderna med 1 procent.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-12.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 96. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 156. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

2021 samt plan för 2022-2024 

 

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

år 2021. 

----- 
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KF § 147  KS/2020:691 - 012 

KS/2020:741 - 012 

 

Verksamhetsplaner 2021 
 

Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsplaner för 2021 för 

sina verksamhetsområden. Verksamhetsplanerna innehåller bland annat 

analys av verksamhet och ekonomi, planering för det kommande året samt 

mål för verksamheterna. Nytt för 2021 är att kommunfullmäktige åter ska 

godkänna verksamhetsplanerna. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 157 och 158. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-10-19 § 73. 

Omsorgsnämndens protokoll 2020-10-19 § 59. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-28 § 140. 

 

Kommunstyrelsens behandling 2020-11-03 § 158 

Vid kommunstyrelsens behandling beslutades att överlämna kommunstyrel-

sens och övriga nämnders verksamhetsplaner för 2021 till kommunfullmäk-

tige för godkännande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsplaner 

för 2021.  

----- 
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KF § 148 KS/2020:850 – 041 

 

Kommunfullmäktiges detaljbudget 2021 
 

Kommunfullmäktige har tilldelats en egen budgetram från och med 2021.  

I ramen ingår förutom kommunfullmäktige också revisionen, valnämnden 

och överförmyndarverksamheten. Budgetramen som beslutades av kom-

munfullmäktige 2020-06-09 uppgår till 2 052 000 kronor.  

 

Kommunfullmäktige ska besluta om sin egen detaljbudget innan årets ut-

gång. 

 

Ett förslag till detaljbudget har tagits fram som beretts av kommunfullmäk-

tiges presidium.   

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2020-11-04. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta kommunfullmäktiges detaljbudget för år 2021. 

----- 
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KF § 149 KS/2020:804 – 041 

 

Kompletterande anslag till kommunrevisionen 2020 

 
Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare. I revisorernas och 

lekmannarevisorernas roll ingår att granska att kommunstyrelse, nämnder 

och bolagsstyrelser i kommunägda aktiebolag fullgör sina uppdrag på avsett 

sätt. Revisorernas uppdrag regleras i 12 kap. kommunallagen och 10 kap. 

aktiebolagslagen.  

 

Revisionen har under längre tid ansett det vara nödvändigt att genomföra en 

fördjupad granskning av försäljning av kommunförråd och brandstation i 

Storuman. Under hösten 2020 har frågan även väckts i kommunstyrelsen. 

Det finns även ett intresse hos kommunmedborgarna att det görs en särskild 

granskning av detta ärende.  

 

En fördjupad granskning av kommunrevisionen skulle besvara följande  

revisionsfrågor:  

 

o Har beslut om försäljning och återköp av aktuell fastighet fattats av 

behöriga beslutsorgan? 

o Har organisation och ansvarsfördelning för att hantera pågående tvist 

varit tydlig inom den kommunala organisationen? 

o Har kommunstyrelsen, styrelsen i Storumans kommunföretag AB 

samt styrelsen i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB utövat 

en rimlig styrning och kontroll i aktuellt ärende? 

o Bedrivs ett systematiskt arbete med intern kontroll inom granskade 

organisationer?  

o Har det i tillräcklig grad genomförts utvärdering av aktuellt ärende 

och dragits lärdomar för framtiden? 

 

Revisionsobjekt i ovan beskriven granskning är kommunstyrelsen, styrelsen 

i Storumans kommunföretag AB samt styrelsen i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB. 

 

Granskningsresultatet kommer att användas som underlag för revisorer-

nas/lekmannarevisorernas uttalande i revisionsberättelse/granskningsrapport 

för år 2020. Granskningen beräknas vara slutförd i februari 2021.  

 

Revisorerna har 2020-10-21 kommit in med en skrivelse där man föreslår 

att revisionen beviljas ett kompletterande anslag på 95 000 kronor år 2020 

för genomförande av ovannämnda granskning.  
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KF § 149 – forts.  

 

Ärendet har beretts av kommunfullmäktiges presidium. 

 

Beredande organs förslag  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2020-11-04.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja revisionen ett kompletterande anslag på 95 000 kronor för 2020 

 

att finansiering sker genom ianspråktagande av avsatta medel för omstruk-

turering. 

----- 
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KF § 150  KS/2020:698 - 346 

 

Va-taxa 2021 
 

Förslag till budget för va-verksamheten är utarbetad för 2021. Vid jämfö-

relse mellan budgeterade kostnader för 2021 och intäkter med gällande taxa 

för 2020 behövs en intäktsökning med ca 8 %. 

 

Beräknat underskott beror främst på ökande kostnader för kapitaltjänst. 

 

Tekniska avdelningen har utarbetat ett förslag till va-taxa 2021 för  

Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar har utarbe-

tats.  

 

Förslaget innebär en höjning av brukningsavgifterna med 8 %. Detta beräk-

nas motsvara en kostnadstäckning på 100 %. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-1009.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 98. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 159.  

 

Kommunstyrelsens behandling 2020-11-03 § 159 

Vid kommunstyrelsens behandling beslutades att justera förslaget till va-

taxa innebärande en höjning av brukningsavgifterna med 6 %. 

 

Kommunstyrelsens förslag  

 

att upprättat förslag till va-taxa 2021 för Storumans kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar fastställs att gälla från och med  

2021-01-01 

 

att full kostnadstäckning ska uppnås genom effektiviseringar 

 

att va-taxan ska redovisas under 2021 i samband med tertialuppföljning och 

delårsrapport. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att förslaget till va-taxa justeras till ursprungligt förslag innebärande en 

höjning av brukningsavgifterna med 8 %. 
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KF § 150 - forts.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på Karin Malmfjords ändringsyrkande 

samt första och andra att-satserna i kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till Karin Malmfjords ändringsyrkande 

o Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Omröstningsresultat 

Ledamöter/ 

tjänstgörande ersättare 

Ja Nej Avstår 

C Patrik Persson    1  

M Ulf Vidman  1  

C Tomas Mörtsell   1  

C Jessica Bergfors  1  

C Therese Granström   1  

C Pereric Stenvall   1  

L Hans-Peter Carlson   1  

KD Roland Gustafsson    1  

S Karin Malmfjord 1   

S Christian Andersson  1   

S Rickard Frohm 1    

S Bo-Anders Johansson 1    

V Daniel Johansson   1  

V Linda Glasin   1   

SD Marie Berglund  1  

KL Erold Westman   1  

  4 12  

 

Med fyra ja-röster och tolv nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på tredje att-satsen i kommunsty-

relsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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KF § 150 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

vatten- och avloppsanläggningar, innebärande en höjning av brukningsav-

gifterna med 6 %, att gälla från och med 2021-01-01 

 

att full kostnadstäckning ska uppnås genom effektiviseringar 

 

att va-taxan ska redovisas under 2021 i samband med tertialuppföljning och 

delårsrapport. 

 

Protokollsanteckning 

Karin Malmfjord (S), Christian Andersson (S), Rickard Frohm (S) och  

Bo-Anders Johansson (S) vill anteckna följande till protokollet:  

 

Socialdemokraterna anser att det är oansvarigt att minska intäkterna utan 

att ha gjort en konsekvensanalys i dialog med ansvariga tjänstepersoner. 

----- 
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KF § 151  KS/2020:589 - 106 

 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening - 

återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 
 

Bakgrund 

Storumans kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”) som är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 

värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 

helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommunin-

vest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen 

från medlemmarna.  

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfat-

tande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen 

snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet ge-

nom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 

Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat för-

lagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlem-

mar deltog i förlagslånen.  

 

Storumans kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 

till 1 300 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlags-

lånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna 

har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommu-

ninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav har 

även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Före-

ningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. Återbetalning 

till Storumans kommun har skett 2020-09-30. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 

och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapi-

talinsats.  
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KF § 151 – forts.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalin-

sats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på 

denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutö-

ver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 

en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 

gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 

invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kom-

mande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats  

(kr/invånare) 

(kommun) 

Kapitalinsats  

(kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Om Storumans kommun använder förlagslånet om 1 300 000 kronor för att 

öka sin kapitalinsats till Föreningen ska, beräknat med dagens invånarantal, 

preliminärt ytterligare inbetalningar om 486 500 kronor år 2023 och 

1 082 000 kronor år 2024 göras.  

 

Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2020-10-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 99. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 160. 
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KF § 151 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Storumans kommun till Kommuninvest ekonomisk förening  

(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 300 000 kronor samt att 

kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anled-

ning av inbetalningen  

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare 

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

----- 
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KF § 152  KS/2020:60 - 041 

 

Investering - Ackjaspåret i Hemavan 
 

Investeringsmedel för Ackjaspåret i Hemavan har i tidigare beslut beviljats 

med 3 500 000 kronor. Upphandlingen är annonserad och anbuden har ut-

värderats.  

 

I slutet av projekteringsskedet har det visat sig att ytterligare åtgärder blir 

nödvändiga. För att säkerställa rätt vattentryck i hyreshusen inom Ackja-

spåret samt husen inom Kalibervägens område har vattenleveransen varit 

tvungen att ändrats från en reservoar till en annan reservoar. Även åtgärder 

på belysningen är nödvändiga för att uppnå rätt ljusflöde. 

 

Detta medför att Ackjaspåret kommer att bli dyrare än tidigare planerat. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-10-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 100. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 161.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsätta ytterligare 2 950 000 kronor till investeringsprojektet  

Ackjaspåret i Hemavan 

 

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

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020 till 2023 

eftersom tomtförsäljning och även vatten och avlopp är en avgiftsfinansi-

erad verksamhet. 

 

Protokollsanteckning 

Hans-Peter Carlson (L), Ulf Vidman (M), Christian Andersson (S), Daniel 

Johansson (V), Linda Glasin (V), Marie Berglund (SD) och Erold Westman 

(KL) vill anteckna följande till protokollet:  

 

Projekteringar, kalkyler och beslutsunderlag måste hålla högre kvalitet 

framgent. Det är alltför lättvindigt att begära tilläggsmedel, vilket sker i en 

stor andel av alla de investeringar vi i kommunen genomför. Ofta sker 

tilläggsäskanden när det inte längre går att backa. Det här urholkar förtro-

endet för såväl kommunen som för politiker och demokrati. Kvaliteten på 

underlagen måste bli bättre. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 43 (51)  

   

Kommunfullmäktige 2020-12-22  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 153  KS/2020:725 - 041 

 

Investeringsprojekt 2021 inom kommunstyrelsens investe-

ringsram 
 

Kommunledningsgruppen, bestående av förvaltningscheferna, bedömer det 

nödvändigt att det avsätts och lämnas igångsättningstillstånd för ett antal 

projekt, både skattefinansierade och avgiftsfinansierade.   

 

Nedan redovisas det investeringsutrymme som finns 2021 samt delega-

tionsbeslut som kommer att tas för 2021. 

 

Investeringsutrymme 2021 (tkr)  

  

  

Total 

budget 

 

Avgifts-

finansierad  

budget 

Skatte- 

finansierad 

budget 

Avskrivningar 25 500 6 000 19 500 

Åretsresultat 8 948 2 702 6 246 

Självfinansiering 34 448 8 702 25 746 

        

Kommande beslut skattefinansiering 24 246   24 246 

Kommande beslut taxefinansiering 5 750 5 750   

Enligt rambeslut (FKUN/ON) 1 500   1 500 

Summa 31 496 5 750 25 746 

Kvar av självfinansiering/ 

Upplåningsbehov 2 952 2 952 0 

 

Information om delegationsbeslut 

  

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Belysning Skattefinansierad Umnäs, nya armaturer 

och stolpar 

500 000 

Belysning Skattefinansierad Byte av gatu-

armaturer till LED  

310 000 

Gator och  

Vägar 

Skattefinansierad Byte trumma Bjurs-

vägen, Stensele 

350 000 

Tekniska  

Avdelningen 

Skattefinansierad Ny mätutrustning 250 000 
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Information om delegationsbeslut – forts. 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Avfall Avgiftsfinansierad Förstudie ny ÅVC 

Storuman (behovsut-

redning, lokalisering 

och utformning) 

300 000 

Bredband Avgiftsfinansierad Nytt nodhus i  

Långsjöby 

250 000 

Tekniska  

avdelningen 

Avgifts-/ 

skattefinansierad 

Bil till tekniska av-

delningen 

200 000 

Vatten och  

Avlopp 

Avgiftsfinansierad Bil till tekniska av-

delningen 

400 000 

Vatten och  

Avlopp 

Avgiftsfinansierad Va-projektering efter 

Modovägen,  

Hemavan 

400 000 

Vatten och  

Avlopp 

Avgiftsfinansierad Spillavloppsledning 

efter Renstigen, 

Hemavan. Projekte-

ring av ny spillvatten-

ledning med större 

dimension alternativt 

undersökning av möj-

lighet att infodra nu-

varande ledning. 

200 000 

Vatten och  

Avlopp 

Avgiftsfinansierad Iordningställande av 

brutet vatten i pump-

stationer och av-

loppsreningsverk, 

flerårsprojekt. 

300 000 

Vatten och  

Avlopp 

Avgiftsfinansierad Projektering av ny 

tryckavloppsledning 

mellan Prästgårdens 

pumpstation och av-

loppsreningsverk 

samt vattenledning till 

Utförsvägen samt 

självfallsledning efter 

Kapellvägen i 

Stensele 

500 000 
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Information om delegationsbeslut – forts. 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Vatten och  

Avlopp 

Avgiftsfinansierad Projektering va-

ledningar efter Lång-

gatan, delen Odlar-

vägen – Bygdevägen  

i Stensele 

400 000 

Tekniska  

avdelningen,  

Park 

Skattefinansierad Två gräsklippare 180 000 

Orren 23 

Tranan  

Storuman 

Skattefinansierad Renovering takfot hus 

C och D 

250 000 

Laxnäs 1:21  

Folkets Hus  

Tärnaby 

Skattefinansierad Golv i biosalongen 500 000 

Gungan 1  

Förskolan  

Gungan  

Storuman 

Skattefinansierad Ytskikt 150 000 

Laxvik 1:169  

Förskolan  

Granen  

Tärnaby 

Skattefinansierad Byte tak 260 000 

Laxnäs 1:27  

Skytteanska  

skolan  

Tärnaby 

Skattefinansierad Byte låssystem till 

ILOQ 

365 000 

Camping- 

platsen  

Storuman 

Skattefinansierad Ompanelning av  

stugorna 19-24 

400 000 

Ormen 14  

Badhuset  

Storuman 

Skattefinansierad Akustikplattor på 

vägg, omlackning 

panel varmvattenbas-

säng 

150 000 

Luspen 1:140  

Bollhallen  

Storuman 

Skattefinansierad Målning trapphus, 

omklädningsrum 

50 000 
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Information om delegationsbeslut – forts. 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Fjärdings-

mannen 6 

Stensele 

skola 

Skattefinansierad Byte tak 200 000 

Rådhuset 4  

Sjukstugan  

Storuman 

Skattefinansierad Ommålning träpanel 

mellan fönster gamla 

delen/bleck 

240 000 

Kulturen 1  

Aktiviteten  

Storuman 

Skattefinansierad Golv i lokalen Orion 90 000 

Laxnäs 1:79  

Vikmyra  

skidstadion 

Tärnaby 

Skattefinansierad Byte ventilationsag-

gregat 

200 000 

Generellt  

fastigheter 

Skattefinansierad Byte VVC-pumpar 400 000 

Generellt  

fastigheter 

Skattefinansierad Byte till LED-

belysning 

320 000 

Generellt  

fastigheter 

Skattefinansierad Byte av äldre motor-

värmaruttag vid  

Sibyllagården och 

Stensele skola 

200 000 

 

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2020-10-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 101. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 162. 

 

Kommunstyrelsens behandling 2020-11-03 § 162 

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.  
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Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Belysning Skattefinansierad Slussfors, nya armatu-

rer och stolpar 

1 000 000 

Gator och 

vägar 

Skattefinansierad Klimatklivet 1 181 000 

Avfall Avgiftsfinansierad Utbyggnad av kasun 

för restavfall Morkans 

ÅVC 

1 200 000 

Avfall Avgiftsfinansierad Våg till Morkans 

ÅVC 

1 600 000 

Generellt  

fastigheter 

Skattefinansierad Byte av drift- och 

övervakningssystem 

1 600 000 

Orren 23 

Tranan  

Storuman 

Skattefinansierad Byte ventilations hus 

D 

800 000 

Laxnäs 1:21 

Folkets Hus 

Tärnaby 

Skattefinansierad Asfaltering 600 000 

Laxvik 1:55 

Sjukstugan 

Tärnaby 

Skattefinansierad Byte av tak 600 000 

Bastuträsk 

27:1  

Gunnarn 

skola 

Skattefinansierad Byte ventilation för att 

få bort oljeberoendet 

2 500 000 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsätta och meddela igångsättningstillstånd för följande projekt år 2021 

inom kommunstyrelsens investeringsram: 

 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Gator och 

vägar 

Skattefinansierad Vallnäsvägen, asfal-

tering väg etapp 1 

3 600 000 

----- 
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KF § 154  KS/2020:1804 – 700 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – omsorgs-

nämnden  
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 § 79 utsett Marietta Malmbo (S) till 

ersättare i omsorgsnämnden innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2020-09-23 avsäger sig Marietta Malmbo uppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet 

Karin Malmfjord (S) föreslår att Catharina Ingvarsson (S) utses till ny er-

sättare. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Catharina Ingvarsson (S)  till ny ersättare i omsorgsnämnden efter 

Marietta Malmbo (S) resterande del av innevarande mandatperiod.  

-----  
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KF § 155  KS/2018:1806 - 200 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 § 81 utsett Marietta Malmbo (S) till 

ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innevarande mandat-

period.  

 

I skrivelse 2020-09-23 avsäger sig Marietta Malmbo uppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet 

Karin Malmfjord (S) föreslår att Siv Forsberg (S) utses till ny ersättare. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Siv Forsberg (S) till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden efter Marietta Malmbo (S) resterande del av innevarande mandat-

period.  

----- 
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KF § 156  KS/2020:842 - 006 

 

Datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2021  
 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för 

varje år bestämma dag och tid för sammanträdena.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2020-11-04. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställande följande datum för 2021 års sammanträden:  

 

Tisdag 16 februari 

Tisdag 20 april 

Tisdag 15 juni 

Tisdag 14 september 

Tisdag 23 november 

 

att uppdra till presidiet att fastställa tid för sammanträdena.  

----- 
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KF § 157 

 

Meddelanden  
 

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 3 år 2020 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – äldre-

omsorg 

Kvartal 3 år 2020 

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

vissa funktionshindrade (LSS) 

Kvartal 3 år 2020  

 

KS/2020:693 

Delårsrapport januari-augusti 2020 för kommunalförbundet Partnerskap  

Inland – Akademi Norr inkl. utlåtande och granskningsrapport från reviso-

rerna.  

 

KS/2020:331 

Skrivelse till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare från personalen 

vid Vikbacka, Stefansgården och Granhöjden angående förändringar i  

Tärnabys äldreomsorg med anledning av omsorgsnämndens beslut  

2020-10-19 om anpassningsåtgärder.  

 

KS/2019:1348 

Ordförandens beslut 2020-11-10 att ställa in kommunfullmäktiges samman-

träde den 17 november 2020 mot bakgrund av den ökade smittspridningen i 

kommunen och de skärpta allmänna råden som meddelats tidigare samma 

dag. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har underrättats om be-

slutet via e-post. Beslutet har också tillkännagetts på kommunens anslags-

tavla.  

 

Avslutning 

Ordföranden tillönskar samtliga närvarande en god jul och ett gott nytt år.  

----- 

 

 


