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Kommunfullmäktige  2021-04-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-04-20 kl. 13.15-15.30 

 Ajournering för information § 24 kl. 13.20-14.20 

  

Beslutande Se närvarolista sid. 2-3 

   

Övriga närvarande Maria Mickelsson  sekreterare 

 Peter Persson  koncernchef 

 Gunilla Pettersson  kommunrevisionens ordförande §§ 25-26 

  

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Therese Granström och Rickard Frohm  

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-04-27 kl. 15.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 23-45 

 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 2021-04-20  

   

Datum för anslags uppsättande 2021-04-27 Datum för anslags nedtagande 2021-05-19 

   

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 §§ 23-42,  

44-45* 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

- 

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb* 

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb* 

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

- 

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb* 

 

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 §§ 23-42,  

44-45* 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb* 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb 
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Närvaro- och omröstningslista – 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 

 

- 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ersättare för ledamot 

 

SD 

 

Laila Löfdahl 

 

Nb* 

 

Elving Karlsson 

  16 

Nb = Närvarande beslutande 

*) = deltar på distans 
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KF § 23   

 

Information - fortsatt reducerat kommunfullmäktige samt 

deltagande på distans med anledning av covid-19 
 

Ordföranden meddelar att den muntliga överenskommelse som träffats med 

samtliga representerade partier i kommunfullmäktige om reducerat antal  

ledamöter vid kommunfullmäktiges sammanträde i april och gällt rester-

ande sammanträden under 2020 samt den 16 februari 2021 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) fördelas 

de 16 platserna enligt följande vid dagens sammanträde:  

 

Parti Antal  

mandat 

Reducerat 

antal ledamöter 

2021-04-20 

Centern 10 5 

Moderaterna 2 1 

Liberalerna 2 1 

Kristdemokraterna 2 1 

Socialdemokraterna 7 4 

Vänsterpartiet 4 2 

Sverigedemokraterna 3 2 

Kommunlistan 1 - 

Totalt 31 16 

 

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

till särskilda rekommendationer genomförs sammanträdet med ledamöterna 

närvarande på distans i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Mer information om detta framgår av kallelsen till dagens sammanträde.  

 

Ordföranden meddelar vidare att nästa sammanträde den 15 juni planeras 

att kunna genomföras fysiskt i Bollhallen i Storuman med 31 ledamöter 

närvarande. 

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (31)  

   

Kommunfullmäktige 2021-04-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 24   

 

Information från kommunförvaltningen 
 

Sammanträdet ajourneras kl. 13.20-14.20 för information från kommunför-

valtningen enligt följande. 

 

Information Föredragande 

Fördjupad översiktsplan för Tärnaby Samhällsplanerare 

Alexander Sahlström 

Detaljplaner i Hemavan  Miljö- och samhälls- 

byggnadschef  

Mattias Åkerstedt 

Planhandläggare 

Ulrika Kjellsdotter 

Lägesrapport från Beredningsgruppen vid 

extraordinära händelser med anledning av 

covid-19 

Koncernchef 

Peter Persson 

----- 
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KF § 25  KS/2021:145 – 007 

 

Information från kommunrevisionen 
 

Kommunrevisionen har framfört önskemål om att kommunfullmäktige vid 

varje sammanträde får information om de revisionsrapporter som kommun-

revisionen upprättat vid granskning av kommunens olika verksamheter.  

 

Följande revisionsrapporter redovisas:  

Revisionsrapport/ 

granskningsområde 

Ansvarig styrelse/  

nämnd 

Upprättad 

Granskning av kommunkoncer-

nens hantering av kommunförråd 

och brandstation i Storuman 

Kommunstyrelsen 

Storumans kommun-

företag AB 

Industri- och logistik- 

centrum i Storuman 

AB 

2021-02-24 

Granskning årsredovisning  

2020 för Storumans kommun 

Kommunstyrelsen 2021-04-09 

Grundläggande granskning  

2020 – kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 2021-04-09 

Grundläggande granskning  

2020 – omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden 2021-04-09 

Grundläggande granskning  

2020 – fritids-, kultur- och  

utbildningsnämnden 

Fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden 

2021-04-09 

Grundläggande granskning  

2020 – miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden 

Miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden 

2021-04-09 

Grundläggande granskning  

2020 – gemensam över-

förmyndarnämnd 

Kommunstyrelsen 2021-04-09 

Grundläggande granskning  

2020 – Storumans kommun- 

företag AB 

Storumans kommun-

företag AB 

2021-04-09 

Grundläggande granskning  

2020 – Fastighets AB  

Umluspen 

Fastighets AB  

Umluspen 

2021-04-09 

Grundläggande granskning  

2020 – Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB 

Industri- och  

logistikcentrum i  

Storuman AB 

2021-04-09 

Grundläggande granskning 2020 – 

Hemavan Tärnaby Airport AB 

Hemavan Tärnaby  

Airport AB 

2021-04-09 
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KF § 25 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

----- 
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KF § 26  KS/2021:199 - 007 

 

Revisionsberättelse 2020 
 

Kommunrevisorerna har 2021-04-09 upprättat revisionsberättelse för år 

2020.   

 

Till revisionsberättelsen bifogas följande bilagor: 

 

o Revisorernas redogörelse 2020 

o Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2020, april 2021 

o Granskningsrapporter för kommunägda företag 2020 

 

Av revisionsberättelsen framgår följande:   

 

Revisorernas bedömning  

o Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.   

o Resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med fullmäktiges 

mål för god ekonomisk hushållning 2020. Kommunstyrelse och 

nämnder når sammantaget finansiella mål men inte fullt ut måltal för 

verksamheten.   

o Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive kommunstyrelsen 

har bedrivit  

o verksamheten på ändamålsenligt sätt. Övriga organ har skött verk-

samheten delvis på avsett sätt.   

o Omsorgsnämnden inte har bedrivit verksamheten från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Även detta år redovisar nämnden ett 

stort underskott mot budget. Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

har helt eller delvis skött verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsstäl-

lande sätt.   

o Nämndernas interna kontroll helt eller delvis har varit tillräcklig. Den 

interna kontrollen inom kommunstyrelsens ansvarsområden har varit 

otillräcklig.  

 

Revisionsanmärkning  

Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande ledning, 

samordning och uppsikt över hur kommunens samlade verksamhet arbetar 

med intern kontroll. Under en längre tidsperiod har kommunstyrelsen inte 

säkerställt att detta arbete fullgörs enligt fullmäktiges riktlinjer och beslut. 

Bristande intern kontroll vid hantering av fastigheten Montören 1 (brand-

station/kommunförråd) har inneburit förtroendeskada och ekonomisk skada 

för kommunen och dess helägda aktiebolag.  
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KF § 26 – forts.  

 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för  

styrelse och nämnder samt godkänner kommunens årsredovisning för 2020.   

  

Enligt 5 kap. 32 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige från de ansva-

riga hämta in förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberät-

telsen.   

 

Vid sammanträdet föredrar kommunrevisionens ordförande Gunilla  

Pettersson ärendet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att notera revisionsberättelsen  

 

att hämta in förklaring från kommunstyrelsen över revisionsanmärkningen 

innan kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning och ansvarsfrihet 

för styrelsen och nämnderna. 

----- 
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KF § 27  KS/2021:67 – 042 

KS/2021:69 - 041 

 

Verksamhetsberättelser 2020 

 

Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsberättelser för 

2020 för sina verksamhetsområden. Verksamhetsberättelserna är nämnder-

nas egen redovisning till kommunfullmäktige och innehåller kommentarer 

kring resultatet, redovisning av viktiga händelser samt uppföljningar av 

fastställda mål i verksamhetsplanerna. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-06 § 28.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-06 att överlämna styrelsens och 

nämndernas verksamhetsberättelser 2020 till kommunfullmäktige för god-

kännande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser 2020. 

----- 
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KF § 28  KS/2021:71 - 042 

 

Årsredovisning 2020 för Storumans kommun 
 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bland annat innehålla en översikt över utvecklingen 

av verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat 

och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess 

slut. 

 

Kommunens resultat uppgår till 17,1 mnkr. Med de kommunala bolagen in-

kluderade uppgår resultatet till 18,2 mnkr och är i den delen bättre än före-

gående års resultat på 7,9 mnkr.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-03-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 16. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-06 § 29. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-06 att fastställa årsredovisning 2020 

för Storumans kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för 

godkännande.  

 

Av upprättad revisionsberättelse daterad 2021-04-09 framgår att revisorerna 

tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. I revisions-

berättelsen har revisorerna dock riktat en revisionsanmärkning mot kom-

munstyrelsen.  

 

Enligt 5 kap. 32 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige från de ansva-

riga hämta in en förklaring över anmärkning som framställts i revisions-

berättelsen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade därför vid behandlingen av revisionsberät-

telsen 2021-04-20 § 26 att hämta in en förklaring från kommunstyrelsen 

över revisionsanmärkningen innan kommunfullmäktige behandlar årsredo-

visningen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.   

----- 
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KF § 29  KS/2021:199 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2020 för kommunstyrelsen och nämnderna 
 

Kommunrevisorerna har i revisionsberättelsen för 2020 tillstyrkt ansvarsfri-

het för styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda för 2020 

års förvaltning.  

 

Av revisionsberättelsen framgår dock att revisorerna riktat en revisionsan-

märkning mot kommunstyrelsen.  

 

Enligt 5 kap. 32 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige från de ansva-

riga hämta in en förklaring över anmärkning som framställts i revisions-

berättelsen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade därför vid behandlingen av revisionsberät-

telsen 2021-04-20 § 26 att hämta in en förklaring från kommunstyrelsen 

över revisionsanmärkningen innan kommunfullmäktige behandlar ärendet  

om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni. 

----- 
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KF § 30  KS/2021:203 - 009 

 

Interpellation - bilprovningen i Tärnaby 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-04-06 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell. 

 

Under många år har det varit möjligt att besikta fordon, släpvagnar, båtvag-

nar m.m. i Tärnaby men i höstas meddelade bilprovningen att de skulle 

lägga ner den mobila bilprovningen i Tärnaby. Motivet var att den mobila 

verksamheten var kostnadskrävande och att det är få fordonsägare som de-

lar på kostnaden. Som plåster på såren fick fordonsägare i Tärnaområdet en 

rabattkupong på 100 kronor för att göra besiktningen på annan ort.  

 

Vilka kontakter har du haft för att lyfta frågan om behovet av en bilprov-

ning i Tärnaby så att fordonsägare i området får möjlighet att besikta for-

don, släpvagn, båtvagnar m.m? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar. 

 

Inledningsvis vill jag understryka behovet av en bilprovning i Tärnaby. Det 

är inte rimligt att förvänta sig att boende i Tärnaby ska förväntas åka så 

långa avstånd som nu är fallet när den mobila bilprovningen inte längre 

finns kvar för att besiktiga sina fordon.  

 

Frågan har också ända sedan beskedet om den avvecklade mobila bilprov-

ningen haft hög prioritet både i Storumans kommun och i andra berörda 

kommuner.  

 

Bilprovningen är sedan ett antal år tillbaka avreglerad och drivs i dag av 

ett flertal olika företag runt om i landet. Staten har i princip lämnat frågan 

om bilprovning till marknaden att lösa, vilket fungerar väl på större orter 

och mindre bra på mindre orter.  

 

De uppgifter som jag har fått angående den mobila anläggningen är att den 

var uttjänt och inte gick att hålla i drift längre. Bilprovningen såg också 

svårigheter i att investera i en ny mobil anläggning då kostnaden för detta 

bedömdes som alltför hög.  
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KF § 30 – forts.  

 

Staten utredde i samband med beskedet om nedläggning av den mobila en-

heten om det är möjligt med alternativ till nuvarande system med specifika 

bilbesiktningsföretag och om det skulle vara möjligt med lokala lösningar 

på mindre orter, där lokala verkstäder skulle kunna sköta besiktningsverk-

samhet. Den utredningen har inte lett till någon åtgärd så här långt.  

 

Ett bilprovningsföretag har ända sedan beslutet om avveckling av den  

mobila enheten fört en dialog med Storumans kommun om att etablera en 

fast anläggning i Tärnaby för fordonsbesiktning. Kommunen har via sitt  

industrifastighetsbolag ILC gett förslag på lämplig lokal för en fast anlägg-

ning. Lokalen har besökts och utvärderats av företaget som nu ska fatta  

beslut om man ska etablera sig med en fast station i Tärnaby. Vi driver på i 

frågan för att få ett beslut, min målsättning har varit att ett sådant beslut 

redan skulle ha fattats av det aktuella företaget. Tyvärr kan vi inte göra mer 

än att fortsätta att ligga på i frågan gentemot bilprovningsföretaget.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 31  KS/2021:204 - 060 

 

Interpellation - pilotprojektet Handledning i omsorgen 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-04-06 lämnat in följande interpellation till 

omsorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson.  

 

Omsorgsnämnden har beviljats 1 091 520 kronor för under perioden 2019-

09-01-2021-08-31 arbeta med handledning i omsorgen. Visionen är att ar-

betsgrupperna ska kännetecknas av samhörighet, arbetsglädje och problem-

lösningsorienterat förhållningssätt.  

 

Projekt skulle starta i Tärnaby och blev det bra så skulle det genomföras i 

andra delar av kommunen. För att nå visionen skulle det utbildas samtalsle-

dare.  

 

o Anställdes det någon beteendevetare som skulle leda arbetet? 

o Hur många samtalsledare har utbildats? 

o Hur många samtalsledare har hoppat av uppdraget? 

o Har arbetsglädjen och samhörigheten blivit bättre? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Omsorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson lämnar följande interpel-

lationssvar.  

 

Projektet är ett viktigt projekt för att förbättra arbetsmiljön inom nämndens 

arbetsområde. Planerna var att dra igång arbetet under senhösten 2019. 

För genomförandet av arbetet har Tuija Havela anlitats. Hon är ingenjör 

men har tidigare jobbat som arbetsmiljösamordnare för organisatorisk och 

social arbetsmiljö, bland annat på Chalmers i Göteborg. När projektet 

skulle startas upp var det stora problem med bemanningen i Tärnaby, och 

projektstarten försenades. Ett material arbetades fram, i verksamheten som 

verksamheten fått del av. 

 

På grund av flera omständigheter, som Cororonapandemin, personalbrist 

och hög arbetsbelastning utbildades det inga samtalsledare, däremot ett 

grundarbete för fortsatt arbete. Därför har det inte heller blivit några av-

hopp. 
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KF § 31 - forts.  

 

Däremot har man påbörjat enskilda träffar med medarbetarna för den psy-

kosociala arbetsmiljön. 

 

Arbetsglädje och samhörighet är en subjektiv bedömning. Det finns säkert 

enskilda medarbetare som har upplever förbättringar, såväl medarbetare 

som inte känner delaktighet. På grund av den omställning som fick göras på 

grund av pandemin så har inte heller någon utvärdering gjorts. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 32  KS/2021:205 - 041 

 

Motion - investeringsprojekt 
 

Ulf Vidman (M) har 2021-04-06 lämnat in följande motion.  

 

Kommunfullmäktige har i flera år tagit beslut om investeringsmedel till 

olika projekt som i efterhand visat sig vara projekt i många etapper där hela 

bilden saknats hur många etapper de olika projekten varit indelade i.  

 

Ulf Vidman föreslår 

 

att det fortsättningsvis kan framgå hur många etapper investeringsprojekten 

innehåller 

 

att hela den beräknade totalkostnaden ska finnas med i beslutsunderlagen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 33  KS/2021:206 - 022 

 

Motion - frivilliga delade turer 
 

Daniel Johansson (V) har lämnat in följande motion om att införa ”frivilliga 

delade turer.  

 

Daniel Johansson skriver i motionen att Vänsterpartiet varit pådrivande för 

ett avskaffande av de delade turerna när den anställde arbetar ett förmid-

dagspass för att sedan gå på en flera timmar lång obetald och ofrivillig le-

dighet och därefter behöva arbeta igen till kvällen. Delade turer påverkar 

arbetssituationen negativt och möjligheten att attrahera ny personal till 

verksamheterna försämras rejält. Samtidigt är det ett svårlöst ekonomiskt 

problem. För att täcka det ökade personalbehovet för ett helt avskaffande av 

delade turer krävs nyanställd personal. I Söderhamns kommun har man in-

fört ”frivilliga delade turer” som innebär att man kompenserar medarbetare 

ekonomiskt antingen 70 procent av timlönen eller ledig tid. Frivilligheten 

innebär valfrihet – att kunna välja om man vill arbeta en delad tur eller inte. 

Vänsterpartiet anser att delade turer långsiktigt måste avskaffas helt, men en 

kompensatorisk åtgärd är att frivillig delad tur införs för att behålla och re-

krytera livsviktig personal i äldreomsorgen. I Storumans kommun finns se-

dan ett antal år tillbaka ett beslut om att delade turer ska avskaffas ”på sikt” 

som ännu inte verkställts. Motionen är ett förslag hur det kan genomföras.  

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att Storumans kommunfullmäktige utreder möjligheten till ett införande av 

system med frivilliga delade turer och kompensation för timmarna mellan 

arbetspassen 

 

att de ökade statliga medlen för bemanning av äldreomsorgen nyttjas för 

detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 34  KS/2021:86 - 829 

 

Medborgarförslag - utomhuspool på campingen i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att det 

byggs en utomhuspool på campingen i Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering av kommunstyrelsens beslut därefter görs till kommun-

fullmäktige. 

----- 
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KF § 35  KS/2021:133 - 000 

 

Medborgarförslag - bättre beslutsunderlag till politiker 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att un-

derlag inför beslut ska alltid redan i underlagen ha hänvisningar till påstå-

enden så att ortsbor och politiker ska på ett enklare sätt kunna sätta sig in i 

beslutsunderlagen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering av kommunstyrelsens beslut därefter görs till kommun-

fullmäktige.  

----- 
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KF § 36  KS/2021:160 - 610 

 

Medborgarförslag - lokalt producerad mat till skolor och 

äldreomsorg 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att  

Storumans kommun följer Härjedalens kommuns exempel och upphandlar 

mat till skolor, äldreomsorg m.m. lokalt.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering av kommunstyrelsens beslut därefter görs till kommun-

fullmäktige.  

----- 
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KF § 37  KS/2021:194 - 555 

 

Medborgarförslag - bilbesiktning i Hemavan-Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-03-29 där förslagsställarna vill att 

Storumans kommun sett ur ett rättviseperspektiv verkar för att möjliggöra 

bilbesiktning i Hemavan-Tärnabyområdet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering av kommunstyrelsens beslut därefter görs till kommun-

fullmäktige. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 38  KS/2020:853 - 822 

 

Medborgarförslag - säkerställande av en långsiktig drift av 

simhall 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 namnunderskrifter på uppropet ”Vill du 

att simhallen ska vara kommunägd?”.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 141 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har däref-

ter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Förslagsställaren anger att simhallen i Hemavan har följande funktion:  

o Attraherar inflyttning till området.  

o Är en viktig del av turistisk infrastruktur – gör att området behåller sin 

attraktionskraft med alternativa aktiviteter för besökare och gynnar sä-

songsförlängning. 

o Bidrar till att bibehålla och öka taxeringsvärden för fritidshus i områ-

det, vilket i sin tur genererar intäkter till kommunen genom fastighets-

avgifter. 

o Förebygger ohälsa och underlättar rehabilitering för kommunens in-

vånare i västra delen. 

o Löser kommunens lagstiftade krav på simundervisning för skolbarn. 

 

Förslagsställaren har styrkt behovet av simhallen i Hemavan med en namn-

insamling på över 2 100 personer. 

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har tidigare behandlat en mot-

ion, ett medborgarförslag samt ett initiativärende angående simhall i kom-

munens västra del. Eftersom motionen hanterades först i kommunfullmäk-

tige blev det beslutet vägledande för medborgarförslaget och initiativären-

det. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen vilket innebar att 

det ska göras en utredning om kommunen ska förvärva och reparera befint-

lig simhall i Hemavan eller producera en ny simhall i Tärnaby. Det besluta-

des också att utredningen ska vara klar för beslut i kommunfullmäktige i 

juni 2021. Kommunfullmäktige beslutade vid behandlingen av medborgar-

förslaget att även bifalla detta vilket innebär att förslaget ska beaktas i 

kommande utredning. Kommunstyrelsen beslutade i initiativärendet att ut-

reda förutsättningar att förvärva och renovera befintlig simhall i Hemavan 

och att samordna utredningen med övriga utredningar i samma ärende. 
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KF § 38 – forts. 

  

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-02-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 14. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-06 § 24. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå medborgarförslaget 

 

att beakta medborgarförslaget i utredningarna i samma ärende. 

----- 
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KF § 39  KS/2021:179 - 000 

 

Redovisning av motioner 
 

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

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

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

som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom 

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

läggning eller låta beredningen av motionen fortsätta.  

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 

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

göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och novem-

ber.  

 

En sammanställning har tagits fram över de motioner som väckts i kom-

munfullmäktige men ännu inte är slutbehandlade per den 31 mars 2021.  

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

slutbehandlats av kommunfullmäktige, varav en är äldre än ett år.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-03-29. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-06 § 25. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KF § 40  KS/2021:180 - 000 

 

Redovisning av medborgarförslag 
 

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

redas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna 

tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kom-

munfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva 

medborgarförslaget från vidare handläggning eller låta beredningen av 

medborgarförslaget fortsätta.  

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och övriga 

nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sam-

manträden i april och november.  

 

En 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 mars 2021. 

Av redovisningen framgår att det totalt finns 16 pågående medborgarför-

slag. Av dessa avses ett medborgarförslag slutbehandlas av kommunfull-

mäktige den 21 april. Sju medborgarförslag har redan slutbehandlats i sty-

relse/nämnd. Beslut i dessa sju ärenden biläggs redovisningen och är där-

med återrapporterade till kommunfullmäktige. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-03-29. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-06 § 26. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KF § 41  KS/2020:725 - 041 

 

Upphävande av beslut om investeringsmedel - Vallnäsvägen 

etapp 1 
 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att avsätta investeringsmedel  

enligt följande:  

 

Beslutsdatum Investeringsprojekt/beskrivning Budget  

(kronor) 

2019-11-16  Ledningsnät Storuman - nya  

vatten-, spillavlopps- och dag-

vattenledningar efter Trädgårds-

vägen och Vallnäsvägen, etapp 1 

6 200 000  

2020-12-22 Vallnäsvägen, asfaltering väg 

etapp 1 

3 600 000 

 

Investeringarna finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som  

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2016-2019  

respektive 2020-2023.  

 

Investeringarna avsåg utbyte av befintligt va-nät efter del av Vallnäsvägen 

och Trädgårdsvägen omfattande utbyte av ca 1 600 meter markavloppsrör 

och ca 800 meter vattenledning samt asfaltering.  

 

Med anledning av att inget av inkomna anbud ligger inom den kostnadsram 

som Storumans kommun har för projektet har entreprenaden avbrutits.  

 

Beredande organs förslag 

Upphandlingsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2021-01-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 17. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-06 § 30. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2019-11-16 § 130 om att avsätta 

6 200 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för utbyte av va-

ledningar på Vallnäsvägen 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 157 om att avsätta 

3 600 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för asfaltering av 

Vallnäsvägen. 

----- 
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KF § 42  KS/2020:895 - 356 

 

Revidering av renhållningstaxa 2021 
 

Kommunfullmäktige har 2021-02-16 antagit renhållningstaxa för Storu-

mans kommun att gälla från och med 2021-03-01.  

 

Tekniska avdelningen har härefter konstaterat att taxan måste revideras vad 

gäller flerfamiljshus, samfällighetsföreningar, verksamheter, gemensam-

hetsanläggningar och övriga fastigheter i följande delar:  

 

o hämtningsavgift för container 

o införande av grundavgift för fastigheter med samhällsfunktion, exem-

pelvis byastugor, kyrkolokaler m.fl. som nyttjas och därmed är i be-

hov av renhållningstjänster.  

 

Förslag till ny reviderad taxa har därför upprättats utifrån ovanstående för-

ändringar.  

 

Beredande organs förslag  

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-03-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 18. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-06 § 31. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderad renhållningstaxa för Storumans 

kommun 2021 att gälla från och med 2021-05-01. 

-----  
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KF § 43  KS/2021:152 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2020 - kommunalförbundet Lystkom 
 

Årsredovisning 2020 för kommunalförbundet Lystkom fastställdes av  

direktionen 2021-03-01. I samband med detta beslutades också att över-

lämna årsredovisningen till medlemskommunernas fullmäktige för känne-

dom inför beslut om ansvarsfrihet för direktionen för år 2020.  

 

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets verk-

samhet 2020, vilket närmare framgår av upprättad revisionsberättelse date-

rad 2021-03-09 med tillhörande bilaga Revisorernas redogörelse 2020.  

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och dess  

enskilda förtroendevalda.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-06 § 32. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera årsredovisning 2020 för kommunalförbundet Lystkom 

 

att bevilja direktionen för kommunalförbundet Lystkom och dess  

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020.  

 

Jäv  

Tomas Mörtsell (C) och Karin Malmfjord (S) deltar inte i beslutet på grund 

av jäv.  

----- 
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KF § 44  KS/2021:198 - 107 

 

Ombud vid bolagsstämma med Storumans kommunföretag 

AB 2021 
 

Storumans kommunföretag håller ordinarie bolagsstämma den 3 juni 2021.  

 

Kommunfullmäktige ska utse kommunens ombud vid bolagsstämman.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att uppdra till presidiet att utse kommunens ombud vid bolagsstämman.  

----- 
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KF § 45  KS/2020:279 - 700 

 

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 – äldreomsorg 

 

Kvartal 4 år 2020 

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

vissa funktionshindrade (LSS) 

Kvartal 4 år 2020 

----- 

 

 


