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Kommunfullmäktige  2021-06-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-06-15, kl. 13.00-16.10 

 Ajournering för allmänhetens frågestund § 46 kl. 13.05-13.15  

 samt paus kl. 14.00-14.10 och kl. 14.55-15.00 

  

Beslutande Se närvarolista sid. 2-3 

   

Övriga närvarande Maria Mickelsson  sekreterare 

 Peter Persson  koncernchef 

 Krister Näslund (V) ej tjänstgörande ersättare 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Rickard Frohm och Erold Westman 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-06-21 kl. 15.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 46-85 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson 

 

                      

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

  Rickard Frohm  Erold Westman 

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

   

Organ                                              Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdesdatum 2021-06-15  

   

Datum för anslags uppsättande 2021-06-21 Datum för anslags nedtagande 2021-07-13 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvarolista                       

                                             

Ledamöter Närvaro 

 

C 

 

Patrik Persson  

 

Nb 

 

S 

 

Gunilla Lundgren 

 

Nb 

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb* 

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb* §§ 46-50, 52, 54-85 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb* §§ 46-50, 52-85 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb* §§ 46-50, 52-77, 79-85 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

- 

 

C 

 

Therese Granström 

 

- 

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb* §§ 46-50, 52, 54-85 

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

Nb* §§ 46-50, 52-79 

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb* §§ 46-53, 55-85 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

Nb* §§ 46-51, 53-85 

 

C 

 

Susanne Hanson 

 

Nb* 

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

 

Nb* §§ 46-50, 52-85 

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

 

Nb* §§ 46-53, 55-85 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb* §§ 46-50, 53-77 

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

- 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

Nb* §§ 46-50, 52-77, 79-85 

 

S 

 

Christian Andersson 

Nb* 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb* 
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Närvarolista– forts.  

            

Ledamöter  Närvaro 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb* §§ 46-53, 55-85 

 

S 

 

Kajsa Olofsson 

 

- 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb* §§ 46-50, 52, 54-85 

 

V 

 

Daniel Johansson  

 

Nb* §§ 46-50, 52-85 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb* §§ 46-50, 53-85 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

- 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

Nb* §§ 46-52, 54-85 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

 

Nb* 

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

Nb* 

 

SD 

 

Marie Berglund 

 

Nb* §§ 46-50, 52, 54-85 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb* 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ersättare för ledamot 

 

C 

 

Pereric Stenvall 

 

Nb* 

 

Jessica Bergfors 

 

C 

 

Ella-Pia Lönnback 

 

Nb* §§ 46-52, 54-85 

 

Therese Granström 

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb* §§ 46-50, 52-85 

 

Ingela Forsman 

 

S 

 

Bo-Anders Johansson 

 

Nb* §§ 46-50, 53-85 

 

Kajsa Olofsson 

 

V 

 

Mats Eliasson  

 

Nb* §§ 46-51, 53-85 

 

Torkel Stångberg 

  31  

 

Nb = Närvarande beslutande 

*) = deltar på distans 
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KF § 46   

 

Allmänhetens frågestund - årsredovisning 2020 för  

Storumans kommun 
 

Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-

band med att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen.  

 

Av tillkännagivandet till dagens sammanträde framgår att allmänhetens frå-

gestund kommer att hållas om årsredovisningen. 

 

Sammanträdet ajourneras för föredragning av ärendet Årsredovisning 2020 

för Storumans kommun som följs av allmänhetens frågestund.  

----- 
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KF § 47  KS/2021:200 - 007 

 

Information från kommunrevisionen 
 

Kommunrevisionen har framfört önskemål om att kommunfullmäktige vid 

varje sammanträde får information om de revisionsrapporter som kommun-

revisionen upprättat vid granskning av kommunens olika verksamheter.  

 

Vid tidpunkten för tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträde 

2021-06-15 och publicering av sammanträdeshandlingar har det inte kom-

mit in någon revisionsrapport till kommunfullmäktige sedan föregående 

sammanträde. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera att det inte finns några revisionsrapporter att ta del av vid sam-

manträdet. 

----- 
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KF § 48  KS/2020:200 - 019 

 

Lägesrapport från Beredningsgruppen vid extraordinära 

händelser med anledning av covid-19 
 

Vid sammanträdet lämnar koncernchefen en lägesrapport från berednings-

gruppen vid extraordinära händelser utifrån situationen med covid-19.  

 

Under vecka 23 var det tre nya sjukdomsfall i covid-19 i Storumans kom-

mun och veckan före inget sjukdomsfall. Totalt till och med vecka 22 upp-

går det totala dokumenterade sjukdomsfallen till 468 i Storumans kommun. 

Vid en omräkning till sjukdomsfall per 10 000 invånare uppgår Storumans 

kommuns jämförelsesiffra till 803 sjukdomsfall per 10 000 invånare till och 

med vecka 22. Motsvarande siffra för Region Västerbotten är 803 sjuk-

domsfall per 10 000 invånare och motsvarande siffra för riket är ca 1 083 

sjukdomsfall per 10 000 invånare. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen.  

----- 
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KF § 49  KS/2021:199 - 007 

 

Revisionsberättelse för år 2020 - förklaring över revisions-

anmärkning 
 

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 verksamheten på ändamålsenligt sätt. Övriga organ har 

skött verksamheten 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 § 49 - forts.  

 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för sty-

relse 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.   

 

Kommunfullmäktiges behandling och beslut 2021-04-20 § 26 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredrog kommunrevisionens ord-

förande Gunilla Pettersson ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att no-

tera revisionsberättelsen samt att inhämta förklaring från kommunstyrelsen 

över revisionsanmärkningen innan kommunfullmäktiges behandling av års-

redovisning och ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna. 

 

Kommunstyrelsens förklaring (beslutad 2021-06-01 § 62) 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 62 att lämna in förklaring över 

anmärkningen till kommunfullmäktige av vilken framgår följande. 

 

Reglementet för intern kontroll 

Kommunfullmäktige fastställde 2007-02-27 ett reglemente för intern kon-

troll. I reglementet anges det bland annat att nämnderna och styrelsen ska 

upprätta en särskild plan för interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen  

av den interna kontrollen ska löpande rapporteras till nämnden/styrelsen. 

Nämnden/styrelsen ska i samband med upprättande av verksamhetsberät- 

telsen vid årets slut rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 

kontrollen inom nämnden/styrelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

ska med utgångspunkt från nämndernas/styrelsens uppföljningsrapporter 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall för-

bättringar behövs föranstalta om sådana. Styrelsen ska också informera sig 

om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. En 

sammanställning av rapporterna från föregående år ska redovisas till 

kommunfullmäktige senast mars månad. 

 

Förklaring  

Internkontrollplaner har upprättats av kommunstyrelsen, nämnder och 

kommunala bolag. Uppföljning av internkontrollplan har gjorts i kommun-

styrelsen, nämnder och kommunala bolag. 

 

Kommunstyrelsen har inte uppmärksammat reglementets delar rörande  

utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll,  
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KF § 49 – forts.  

 

sammanställning av rapporterna från föregående år och redovisning av 

sammanställningen av rapporterna till kommunfullmäktige. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2021-06-02.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera förklaringen och att den får ligga som underlag vid kommunfull-

mäktiges behandling av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2020 (§ 51). 

----- 
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KF § 50  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 revisionsbe-

rättelsen.  

 

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. Som en följd av detta beslutades vidare 2021-04-20 § 28 att 

bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.   

 

Yrkande 

Gunilla Lundgren (S) yrkar att årsredovisningen godkänns.  
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KF § 50 – forts.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Gunilla Lundgrens yrkande och finner 

att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisning 2020 för Storumans kommun.  

----- 
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KF § 51  KS/2021:199 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2020 för kommunstyrelsen 
 

Kommunrevisorerna har 2021-04-09 upprättat revisionsberättelse för 2020.  

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen och dess 

enskilda förtroendevalda avseende 2020 års förvaltning.  

I revisionsberättelsen har dock revisorerna riktat en anmärkning mot kom-

munstyrelsen för bristande ledning, samordning och uppsikt över hur kom-

munens samlade verksamhet arbetar med intern kontroll. Under en längre 

tidsperiod har kommunstyrelsen inte säkerställt att detta arbete fullgörs en-

ligt kommunfullmäktiges riktlinjer och beslut. Bristande intern kontroll vid 

hantering av fastigheten Montören 1 (brandstation/kommunförråd) har in-

neburit förtroendeskada och ekonomisk skada för kommunen och dess 

helägda aktiebolag. 

 

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

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

rättelsen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade därför vid behandlingen av revisionsberät-

telsen 2021-04-21 § 26 att hämta in en förklaring från kommunstyrelsen in-

nan behandlingen av ansvarsfrihet. Som en följd av det beslutade kommun-

fullmäktige 2021-04-20 § 29 att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges 

sammanträde den 15 juni 2021. 

 

Kommunstyrelsens förklaring (beslutad 2021-06-01 § 62) 

Kommunstyrelsen har 2021-06-01 § 62 beslutat lämna in förklaring till 

kommunfullmäktige över revisorernas anmärkning av vilken framgår föl-

jande.  

 

Reglementet för intern kontroll 

Kommunfullmäktige fastställde 2007-02-27 ett reglemente för intern kon-

troll. I reglementet anges det bland annat att nämnderna och styrelsen ska 

upprätta en särskild plan för interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen  

av den interna kontrollen ska löpande rapporteras till nämnden/styrelsen. 

Nämnden/styrelsen ska i samband med upprättande av verksamhetsberät-

telsen vid årets slut rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 

kontrollen inom nämnden/styrelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

ska med utgångspunkt från nämndernas/styrelsens uppföljningsrapporter 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall för-

bättringar behövs föranstalta om sådana. Styrelsen ska också informera  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (58)  

   

Kommunfullmäktige 2021-06-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 51 – forts.  

 

sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. En 

sammanställning av rapporterna från föregående år ska redovisas till 

kommunfullmäktige senast mars månad. 

 

Förklaring  

Internkontrollplaner har upprättats av kommunstyrelsen, nämnder och 

kommunala bolag. Uppföljning av internkontrollplan har gjorts i kommun-

styrelsen, nämnder och kommunala bolag. 

 

Kommunstyrelsen har inte uppmärksammat reglementets delar rörande  

utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll, samman-

ställning av rapporterna från föregående år och redovisning av samman-

ställningen av rapporterna till kommunfullmäktige. 

 

Förutom ansvarsfrihet ska kommunfullmäktige även besluta om anmärk-

ning ska riktas mot kommunstyrelsen eller inte, med inlämnad förklaring 

som underlag. Kommunfullmäktiges beslut ska innehålla en motivering.  

 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2021-06-15 

 

att anmärkning riktas mot kommunstyrelsen i enlighet med revisorernas 

bedömning då det som framkommit i genomförd granskning inte kan förbi-

ses.  

 

Yrkande  

Erold Westman yrkar att kommunstyrelsen och dess enskilda förtroende-

valda inte beviljas ansvarsfrihet avseende 2020 års förvaltning. 

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på om ansvarsfrihet för kommunstyrel-

sen och dess enskilda förtroendevalda avseende 2020 års förvaltning och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet. Kom-

munfullmäktige avslår därmed Erold Westmans yrkande om att inte be-

vilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.   

2. Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag om att rikta an-

märkning mot kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bi-

faller förslaget. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (58)  

   

Kommunfullmäktige 2021-06-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 51 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfri-

het avseende 2020 års förvaltning 

att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen i enlighet med revisorernas be-

dömning då det som framkommit i genomförd granskning inte kan förbises.  

Jäv 

Tomas Mörtsell (C), Anders Persson (C), Ulf Vidman (M), Veronika  

Håkansson (M), Hans-Peter Carlson (L), Allan Forsberg (KD), Karin 

Malmfjord (S), Bo-Anders Johansson (S), Peter Åberg (S), Daniel  

Johansson (V), Marie Berglund (SD), Klara Olofsson (C), Roland  

Gustafsson (KD), Maria Gardfall (S) och Linda Glasin (V) deltar inte i  

beslutet på grund av jäv. 

 

Reservation  

Erold Westman (KL), Elving Karlsson (SD) och Bengt-Erik Åkebrand (SD) 

reserverar sig över beslutet avseende ansvarsfrihet till förmån för Erold 

Westmans yrkande att inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet år 2020. 

----- 
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KF § 52  KS/2021:199 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2020 för omsorgsnämnden 
 

Kommunrevisorerna har 2021-04-09 upprättat revisionsberättelse för 2020. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för omsorgsnämnden och dess 

enskilda förtroendevalda avseende 2020 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för omsorgsnämnden och dess enskilda förtroen-

devalda avseende 2020 års förvaltning. 

 

Jäv 

Roland Gustafsson (KD), Bo-Anders Johansson (S), Mats Eliasson (V), 

Jan-Elof Bergström (C) och Linda Glasin (V) deltar inte i beslutet på grund 

av jäv. 

----- 
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KF § 53  KS/2021:199 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2020 för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden 
 

Kommunrevisorerna har 2021-04-09 upprättat revisionsberättelse för 2020. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2020 års för-

valtning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja fritids-, kultur- och utbildningsnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2020 års förvaltning. 

 

Jäv 

Anders Persson (C), Peter Åberg (S), Emilia Ronnhed (V), Marie Berglund 

(SD), Ella-Pia Lönnback (C) och Ulf Vidman (M) deltar inte beslutet på 

grund av jäv. 

----- 
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KF § 54  KS/2021:199 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 

Kommunrevisorerna har 2021-04-09 upprättat revisionsberättelse för 2020. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2020 års förvalt-

ning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess enskilda förtro-

endevalda ansvarsfrihet avseende 2020 års förvaltning. 

 

Jäv 

Peder Wiklund (C), Per-Erik Sahlman (L) och Maria Gardfall (S) deltar inte 

beslutet på grund av jäv.  

-----  
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KF § 55  KS/2021:372 - 047 

 

Interpellation - kompensation för extra kostnader inom 

äldreomsorgen i samband med coronapandemin 
 

Karin Malmfjord (S) och Gunilla Lundgren (S) har lämnat in följande inter-

pellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtcell (C):  

 

Under 2020 har kommunen tilldelats ca 12 miljoner kronor, avsikten var att 

kompensera kommunerna för extra kostnader inom äldreomsorgen i sam-

band med Corona pandemin. 

 

Hur stor del av medlen har kommit äldreomsorgen till del? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar.  

 

Riksdagen har vid ett flertal tillfällen fattat beslut om extra ändringsbudge-

tar kopplat till coronapandemin. Totalt har dessa budgetar resulterat i till-

skott för Storumans kommun på 11 mnkr. I sammanhanget bör man notera 

att pandemin inte tog fart i vår kommun förrän i slutet av 2020. Således har 

en stor del av de extra kostnader som uppstått med anledning av pandemin 

uppstått efter att de extra medlen betalats ut till kommunen. 

 

För omsorgsnämndens del innebär det att av de extra medel som kommit 

kommunen till del, så har 9 mnkr tilldelats nämnden för 2021. 

 

Karin Malmfjord och Gunilla Lundgren tackar för svaret och interpellation-

en anses därmed besvarad.  

----- 
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KF § 56  KS/2020:266 - 456 

 

Motion - kompostering av matavfall 
 

Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S) och Gunilla Lundgren (S) har  

2020-04-07 lämnat in en motion om kompostering av matavfall.  

 

I den nationella avfallsplanen är det långsiktiga målet en cirkulär ekonomi 

där avfall i princip inte uppstår och resurser behålls i samhällets kretslopp 

eller på ett hållbart sätt återförs till naturens eget kretslopp. Genom att ta 

hand om det egna matavfallet skapas förutsättningar att göra egen jord som 

kan användas till jordförbättring och odling istället för att beställa jord och 

gödning från andra delar av Sverige. Matavfall är en resurs som ska tas om 

hand nära källan.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att en informationskampanj genomförs i syfte att uppmuntra hushåll till att 

kompostera avfall.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21 § 52 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tek-

nisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-05-03.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 32. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01 § 63. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att information om kompostering och matavfall får ske i samband med de 

planerade informationsinsatserna i kretsloppsplanen 

 

att informationsinsatserna ska göras i samverkan med kommunikatören och 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

att därmed bifalla motionen. 

----- 
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KF § 57  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 beslutade 2020-12-22 § 138 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Tidigare motion och inkomna medborgarförslag om simhall i kommunens 

västra del ska presenteras i en utredning för kommunfullmäktige juni 2021. 

I utredningen kommer även förutsättningarna för nuvarande simhall i  

Storuman samhälle att belysas. En helhetsbedömning för hela kommunen 

kommer att måsta ske med beaktande av kommunens ekonomiska förutsätt-

ningar, nyttan för medborgarna och prioritering med förtur för kommunal 

lagstadgad verksamhet.  

 

Den del av motionen att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska utreda 

hur de ska kunna erbjuda kommunens elever simundervisning när det inte 

finns badhus i kommun, bedöms vara hypotetisk när det inte finns något 

som under överskådlig tid tyder på att det inte kommer att finnas badhus i 

kommunen där elever kan ges simundervisning.  
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KF § 57 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-04-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 33. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01 § 64. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla den del av motionen att framtida badhusutredningar även innefat-

tar Storumans behov av nytt badhus  

 

att avslå den del av motionen att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

utreder hur de ska kunna erbjuda kommunens elever simundervisning när 

det inte finns badhus i kommunen. 

----- 
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KF § 58  KS/2021:217 - 163 

 

Motion - beredskapsplan för den kommunala livsmedelsför-

sörjningen 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-04-15 lämnat in en motion om beredskaps-

plan för livsmedelsförsörjningen.  

 

I dag importeras nästan alla livsmedelsprodukter från andra länder. Covid-

19 har visat på hur sårbart landet är om inte införseln av livsmedel fungerar. 

Sverige har dessutom en mycket låg självförsörjningsgrad. 

 

De nationella och regionala livsmedelsstrategierna menar att kommunerna 

bör utarbeta beredskapsplaner för livsmedelsförsörjningen inom den kom-

munala verksamheten. 

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att en beredskapsplan för livsmedelsförsörjningen utarbetas. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 59  KS/2021:282 - 750 

 

Motion - kvinnojour 
 

Daniel Johansson (V) har 2021-05-05 lämnat in en motion om kvinnojour. 

 

Mäns våld mot kvinnor har återigen tagit stor plats i samhällsdebatten efter 

att flera kvinnor mördats av män. Storumans kommun är på intet sätt fri 

från detta samhällsproblem och det finns tyvärr mycket svagt skydd och 

stöd för de kvinnor och de barn som utsätts för våld och hot om våld.  

 

Socialtjänsten har en viktig roll i detta men behöver kompletteras med 

andra funktioner och insatser. En ideell verksamhet är nu under uppbygg-

nad, vilket är bra, men det behövs en stadig grund att stå på i detta där 

kommunens roll enligt Vänsterpartiets mening är given. Detta samhällspro-

blem är något som behöver motverkas och förebyggas i tidigt stadium, vi 

behöver helt enkel fostra bättre framtida män och det gör vi tillsammans 

som samhälle.  

 

Det finns flera organisationer att här ta hjälp av i arbete för att förebygga 

våld, ohälsosamma mansnormer och machokulturer (exempelvis SKR, Jäm-

ställdhetsbyrån, MÄN och många fler).  

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun tar initiativ till ett samarbete i Region 10 med syfte 

om en aktiv och stabil kvinnojour med goda resurser och tillgång till skydd-

dat boende i hela Region 10 

 

att Storumans kommun omedelbart kontaktar den ideella organisation som 

är under uppstart och att en dialog påbörjas om en fast finansiering från 

kommunen och att lokalbehov diskuteras 

 

att en arbetsgrupp tillsätts där relevanta aktörer inbjuds från socialtjänsten, 

skolan, Fastighets AB Umluspen, Region Västerbotten, polisen m.fl.  

 

att Storumans kommun inför en preventiv insats för att i tidigt stadium 

skapa en bra mansnorm i vårt samhälle och förebygger våld, machokultur.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 60  KS/2021:347 - 009 

 

Motion - bilprovningslokaler i kommunförrådet i Tärnaby 
 

Elving Karlsson (SD) och Marie Berglund (SD) har 2021-05-07 lämnat in 

en motion om bilprovningslokaler i kommunförrådet i Tärnaby där de skri-

ver följande. 

 

Det ser ut att bli en långbänk att kunna finna en fungerande lokal till Bil-

provningen i Tärnaby-Hemavan. De boende ska inte behöva åka miltals för 

att kunna besikta sina bilar, husvagnar/husbilar och andra fordon. Det hand-

lar också om en rättvisefråga i kommunen och måste lösas omgående till ett 

praktiskt alternativ.  

 

Kommunförrådet på Industrivägen 15 i Tärnaby borde kunna öppnas upp 

som en lokal för Bilprovningen. En port finns redan för infart och det går 

säkert lätt att öppna upp för en port på andra sidan så att man enkelt kan 

köra in och ut.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunfullmäktige snabbt uppdrar till kommunstyrelsen att utreda om 

kommunförrådet kan fungera fullgott i alla situationer som bilprovningslo-

kal i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 61  KS/2021:235 - 810 

 

Medborgarförslag - öppethållande kvällstid i Centrumliften, 

Hemavan 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren sammanfattnings-

vis föreslår att kommunen använder en del av de insparade medlen som ti-

digare gick till badhuset i  Hemavan till att köpa en eller två kvällars öppet-

hållande i Centrumliften i Hemavan av liftägaren. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige. 

----- 
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KF § 62  KS/2021:258 - 829 

 

Medborgarförslag - skateboardramp på Vikmyra i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren sammanfattnings-

vis föreslår att det anordnas en skateboardramp på Vikmyra i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige. 

----- 
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KF § 63  KS/2021:260 - 000 

 

Medborgarförslag - porrfria zoner i kommunens lokaler 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-05-05 där förslagsställaren sam-

manfattningsvis föreslår att kommunen vidtar följande åtgärder för att till-

skapa porrfria zoner på platser i kommunens regi där barn vistas.  

 

o Installation av porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala  

enheter och wifi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvud-

man.  

 

o Införande av porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela 

upp nätpornografi varken via kommunens nätverk, kommunens digi-

tala enheter eller privat teknisk utrustning (t.ex. privat smartphone) i 

de verksamheter som kommunen är huvudman för där barn vistas.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige. 

----- 
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KF § 64  KS/2021:298 – 612 

 

Medborgarförslag – fler program på Luspengymnasiet i  

Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-05-25 där förslagsställaren  

föreslår att det  anordnas fler gymnasieprogram vid Luspengymnasiet i  

Storuman, förslagsvis inom skogsbruk, för att göra det möjligt för ung-

domar att stanna kvar och utbilda sig i hemkommunen istället för att behöva 

flytta till annan ort, långt hemifrån. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut 

 

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

eras till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 65  KS/2021:299 - 620 

 

Medborgarförslag - bättre skolmiljö på Röbroskolan 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-05-25 där förslagsställaren före-

slår en förbättring av Röbroskolans allmänna miljö genom förändring av 

skolmaten och bekvämare möbler i klassrummen och övriga gemensamma 

utrymmen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget för handläggning och beslut till kom-

munstyrelsen vad gäller skolmaten och till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden vad gäller möblerna 

 

att kommunstyrelsens respektive fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 66  KS/2021:300 - 509 

 

Medborgarförslag - upprustning av vägar och broar i  

Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-05-25 där förslagsställaren före-

slår att gator och vägar samt hängbron i Storuman fixas till för ett mer tra-

fiksäkert samhälle. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige. 

----- 
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KF § 67  KS/2021:301 - 861 

 

Medborgarförslag - konsert för ungdomarna på Storuman-

dagarna 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-05-25 där förslagsställaren före-

slår att det anordnas konsert för ungdomar i samband med Storumandagar-

na. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens beslutet därefter ska återrap-

porteras till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 68  KS/2021:354 - 829 

 

Medborgarförslag - pumptrack vid Vikmyra i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-06-03 där förslagsställaren före-

slår att det anläggs en pumptrack vid Vikmyra i Tärnaby för att tillskapa ut-

omhusaktiviteter för ungdomarna i området. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige. 

----- 
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KF § 69  KS/2021:357 - 829 

 

Medborgarförslag - skateramp och pumptrack i Hemavan 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-06-03 där förslagsställaren före-

slår att det anordnas en plats med skateramp och pumptrack i Hemavan för 

att aktivera äldre barn och ungdomar i området.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige. 

----- 
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KF § 70  KS/2021:355 - 829 

 

Medborgarförslag - upprustning av skolgården på  

Skytteanska skolan 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-06-03 där förslagsställaren före-

slår att skolgården vid Skytteanska skolan i Tärnaby rustas upp för att öka 

barnens fysiska aktivitet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut 

 

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

eras till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 71  KS/2021:286 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2021 för kommunfullmäk-

tige 
 

Kommunfullmäktige har tilldelats en egen budgetram från och med 2021. 

Kommunfullmäktige ska också från och med 2021 likväl som kommunsty-

relsen och nämnderna göra en tertialuppföljning, en delårsrapport och en 

verksamhetsberättelse. 

 

En ekonomisk uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhet har upprät-

tats för perioden januari-april 2021. Kommunfullmäktiges budgetram upp-

går till 2 052 000 kronor 2021. Riktpunkt för de första fyra månaderna är 33 

procent. Nettokostnaderna för de första fyra månaderna samt en prognos på 

nettokostnaderna för helåret har ställts i jämförelse med budgetramen.  

 

Nettokostnaderna uppgår till 582 000 kronor för perioden januari–april och 

28 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger fem procenten-

heter under riktpunkten för perioden och är 29 000 kronor lägre än motsva-

rande period 2021. De lägre kostnaderna förklaras av att pandemin innebu-

rit digitala möten istället för fysiska möten. 

 

Prognosen för helåret är att kommunfullmäktige inte kommer att ha någon 

avvikelse mot tilldelad budgetram 2021.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2012-05-24. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för kommunfullmäktige perioden 

januari – april samt prognos för helåret 2021. 

----- 
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KF § 72  KS/2021:256 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2021 för Storumans  

kommun 
 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2021. Uppföljningen innehåller förbrukning till och 

med 30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört 

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

ter har gjorts för perioden januari – april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på knappt 22 mnkr för 2021 vilket är 

12,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Orsakerna sammanfattas i 

bättre utfall gällande skatter och generella statsbidrag jämfört med budget 

samt kommunstyrelsens starka resultat.  

 

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

nämnden prognostiserar ett underskott för 2021.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-05-14.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 39. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01 § 70. 

 

Kommunstyrelsens behandling 2021-06-01 

Vid kommunstyrelsens behandling beslutades att uppmana nämnderna att 

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

och kommande år omfattas av den långsiktiga målsättningen att hålla tillde-

lad budgetram. Nämnderna ska vidare i samband med delårsrapport för 

2021 samt verksamhetsplan för 2022 redovisa vidtagna åtgärder för en eko-

nomi i balans.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för perioden januari-april samt 

prognos för helåret 2021. 

----- 
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KF § 73  KS/2021:186 - 351 

 

Allmänna bestämmelser för användande av kommunens  

allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-25 § 140 om allmänna bestämmel-

ser för brukande av Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsan-

läggning, ABVA. Bestämmelserna beslutades med stöd av Lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster. 

 

Lag (2006:412) gäller fortsättningsvis, men kommunens allmänna bestäm-

melser behöver uppdateras med tydliga regler samt gränsvärden för av-

loppsvatten. 

 

Förslag till nya allmänna bestämmelser för användande av kommunens all-

männa vatten- och avloppsanläggning, ABVA har utformats. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-04-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 40. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01 § 72. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta upprättat förslag till allmänna bestämmelser för användande av  

Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från 

och med 2021-07-01 

 

att tidigare bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2008-11-25  

§ 140 och gällande från och med 2009-01-01, därmed upphör att gälla.  

----- 
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KF § 74  KS/2019:1259 - 400 

 

Revidering av bilaga 1 till taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken 
 

Storumans kommun har ansvar att kontrollera att miljöbalken och tillhö-

rande förordningar efterlevs, ansvaret har i reglemente delegerats till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. Detta ska göras genom att anmälningar, 

ansökningar och tillsyn handläggs och följs upp. Den som initierar ett 

ärende eller får tillsyn ska betala för den tid som ärendet tar inklusive admi-

nistrationen för detta.  

 

Nu gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med tillhö-

rande bilagor antogs av kommunfullmäktige 2019-11 26 § 120 att börja 

gälla från och med 2020-01-01.  

 

Lagstiftningen inom avfallsområdet har ändrats, främst genom att avfalls-

förordningen gjorts om i grunden och nu är indelad i kapitel samt att fler 

områden omfattas av prövning. Detta berör sortering och möjligheter till 

dispens från sorteringskravet för avfall inom verksamheter. Vidare har 

kommunfullmäktige antagit nya avfallsförskrifter för kommunen.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en 

revidering av Bilaga 1 omfattande avgifter för ansökan, anmälan och viss 

tillsyn.  

 

Förslaget till den reviderade bilagan innebär en uppdatering och anpassning 

till förändringarna i lagstiftningen och de nya avfallsföreskrifterna för Sto-

rumans kommun. Dokumentet har även gjorts tydligare och mer lättläst 

inom avfallsområdet. Avgifter och prövningarnas omfattning har inte änd-

rats. Ett fåtal prövningar inom andra områden har anpassats bättre till den 

tidsåtgång som krävs för dessa ärenden.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-31 § 29.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 41. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01 § 73. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa reviderad Bilaga 1 tillhörande taxa för prövning och tillsyn  

enligt miljöbalken att gälla från och med 2021-08-01 
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KF § 74 – forts.  

 

att nuvarande bilaga, fastställd av kommunfullmäktige 2019-09-25 § 131, 

gäller fram till och med 2021-07-31.  

 

Protokollsanteckning 

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

Gardfall (S), Peter Åberg (S), Gunilla Lundgren (S) och Bo-Anders  

Johansson (S) vill få följande antecknat till protokollet:  

 

Socialdemokraterna anser att renhållningsfrågor som åligger teknisk verk-

samhet inte ska hanteras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och ska 

därför heller inte avgiftsbeläggas.  

----- 
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KF § 75  KS/2021:264 - 000 

 

Remiss - Valkretsindelning för val till regionfullmäktige 
 

Region Västerbotten är under innevarande mandatperiod indelat i tre (3) 

valkretsar vid val till regionfullmäktige. En valkrets är ett geografiskt om-

råde vars röstberättigade invånare har rätt att utse representanter till en poli-

tisk församling. 

 

Regionstyrelsen har för avsikt att föreslå att regionfullmäktige beslutar att 

nuvarande valdistriktsindelning ska kvarstå vid 2022 års val till regionfull-

mäktige och att indelningen ska gälla tillsvidare.  

 

Innan ärendet slutbehandlats i regionfullmäktige ska förslaget överlämnas 

till kommunerna för synpunkter. Regionfullmäktiges beslut ska senast den 

31 oktober vara länsstyrelsens tillhanda som därefter fastställer beslutet.  

 

Regionen är under innevarande mandatperiod indelat i följande valkretsar:  

 

o Västerbottens läns norra (Skellefteå och Norsjö kommuner) 

o Västerbottens läns södra (Robertsfors, Umeå, Nordmalings,  

Vindelns, Vännäs och Bjurholms kommuner) 

o Västerbottens läns västra (Dorotea, Malå, Lycksele, Storumans,  

Vilhelmina, Sorsele och Åsele kommuner) 

 

Kommunerna ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på om nuvarande 

valkretsindelning ska kvarstå eller ej.  

 

Yttrande ska vara Region Västerbotten tillhanda senast den 30 juni 2021.  

 

Bedömning 

Samråd har skett med valnämndens presidium som meddelat att man inte 

har något att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning i  

regionfullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-05-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 42. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01 § 74. 
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KF § 75 – forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att meddela Region Västerbotten att Storumans kommun inte har några  

invändningar mot att nuvarande valkretsindelning kvarstår vid valet till  

regionfullmäktige 2022 och att indelningen ska gälla tillsvidare 

 

att framföra önskemål till Region Västerbotten om längre remisstid vid 

kommande remisser.  

----- 
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KF § 76  KS/2021:177 - 822 

 

Utredning - simhall 
 

Frågan om tillgång till simhall och simundervisning för elever i kommu-

nens västra del har aktualiserats genom olika ärenden mot bakgrund av 

bland annat stängningen av simhallen i Hemavan.  

 

KS/2020:593 Motion – simundervisning för elever vid Skytteanska skolan 

i Tärnaby, inlämnad av Hans-Peter Carlson (L) 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 133 att bifalla motionen inne-

bärande att det ska göras en utredning om kommunen ska förvärva och re-

parera befintlig simhall i Hemavan eller producera en ny simhall i Tärnaby 

samt att utredningen ska vara klar för beslut i kommunfullmäktige i juni 

2021.  

 

KS/2020:404 Medborgarförslag – ”Rädda simhall till Tärnaby/Hemavan” 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 134 att bifalla medborgarför-

slaget att utreda förvärv och upprustning av nuvarande simhall i Hemavan 

samt byggnation av ny simhall i Tärnaby.  

 

KS/2020:855 Initiativärende – "Rädda simhallen"/förvärv och renove-

ring av simhallen i Hemavan, initierat i kommunstyrelsen av Marie Berg-

lund (SD) 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15 § 183 att utreda förutsättningarna 

att förvärva och renovera befintlig simhall i Hemavan och att samordna ut-

redningen med övriga utredningar i samma ärende.  

 

KS/2020:853 Medborgarförslag – säkerställande av en långsiktig drift av 

simhall i Hemavan 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 38 att avslå medborgarförsla-

get och i stället beakta det i utredningarna i samma ärende. 

 

KS/2020:930 Motion – nytt badhus i Storuman, inlämnad av Gunilla 

Lundgren (S) 

Motionären föreslår att framtida badhusutredningar även innefattar Storu-

mans behov av ett nytt badhus. Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 

§ 138 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motion-

en är under beredning och avses slutbehandlas av kommunfullmäktige 

2021-06-15. 
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KF § 76 – forts.  

 

Utredning 

En utredningsgrupp inom tekniska avdelningen har gjort en utredning vad 

gäller nybyggnation av simhall i Tärnaby respektive Storuman samt som al-

ternativ tagit fram en kostnadskalkyl gällande badresor för elever.  

 

Simhallen i Hemavan byggs nu om till aktivitetshus, vilket innebär att den 

utgår som alternativ i utredningen.  

 

Storumans kommun har tidigare betalat 2,1 mnkr i driftbidrag till Hema-

vans simhall. Möjligheten till fortsatt tjänsteköp av extern aktör ligger öp-

pen.  

 

NCC Building och We Group har kalkylerat fram lösningar på simhall. 

Byggkostnaden beräknas till cirka 52 mnkr i 2020 års prisläge. Offerterna 

ligger på liknande nivå och bedöms marknadsmässiga. I priserna ingår inte 

alla delar i grund- och markarbeten samt inredning m.m. Osäkerheten be-

döms till cirka 20 %. Detta ger en ny simhall med en driftkostnad från 4,67 

mnkr/år. 

 

En offert gällande badresor har begärts in som komplement, eftersom sim-

undervisningen kräver ett skyndsamt alternativ. Att bygga en ny simhall tar 

upp till fem år. 

 

Storumans kommuns investeringsbudget för den skattefinansierade verk-

samheten uppgår i dag till 30 mnkr/år. Om man ska bygga en ny simhall i 

kommunen kommer man under 2-3 år endast att kunna göra mindre investe-

ringar i den övriga skattefinansierande verksamheten. Den skattefinansie-

rande verksamheten är bland annat investeringar i kommunens vägar, väg-

belysning och fastigheter. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 43. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01 § 75. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att utredningen godkänns 

 
att utredningen kompletteras med samråd med civilsamhället och tekniska/ 

ekonomiska konsekvenser av de synpunkter som framkommer 
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KF § 76 – forts.  

 

att kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med utredningens första två 

delar i genomförandet i byggnation av simhall i Tärnaby genom  

 

o Förstudie (inkl. samråd med civilsamhället) 

o Programhandling 

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) yrkar  

 

att ärendet återremitteras för ytterligare utredning vad gäller upprustning av 

simhallen i Hemavan då den frågan aktualiserats på nytt efter utredningens 

genomförande.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller vid 

senare tillfälle, vilket innebär bifall till återremissyrkandet, och finner att 

ärendet ska återremitteras.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet för ytterligare utredning vad gäller upprustning av 

simhallen i Hemavan då den frågan aktualiserats på nytt efter utredningens 

genomförande.  

-----  
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KF § 77  KS/2021:290 - 612 

 

Bildande av gymnasieförbund 

Frågan om gymnasieutbildning och gymnasieskolor i Region 10, tidigare 

Region 8, är en fråga som diskuterats vid flera tillfällen under de senaste  

20 åren. Så sent som 2017 ombads kommunerna i Region 10 fatta formella 

beslut om hur de ville gå vidare i fördjupad samverkan men vid det tillfället 

fanns ingen konsensus i frågan mellan kommunerna och ett fördjupat sam-

arbete lades på is. Under våren 2019 aktualiserades frågan på nytt av kom-

munernas skolchefer som menade att kostnaderna för utbildning var för 

höga.  

 

Utrednings- och planeringsarbete inleddes övergripande för Region 10 

under 2019 då en större utredning initierades, som slutfördes i februari 

2020. Under våren 2020 beslutade styrelsen i Region 10 att ett inriktnings-

beslut skulle fattas i respektive kommun kring om kommunen skulle delta i 

det fortsatta arbetet mot gymnasieförbund.  

Kommunfullmäktige i Storumans kommun beslutade 2020-06-09 § 94 att 

Storumans kommun skulle ingå i fortsatt arbete med gymnasieförbund med 

andra kommuner i Region 10. Sju andra kommuner ville också fortsätta 

samarbetet medan Malå och Norsjö kommuner valde att tacka nej. Då det 

skarpa samarbetet skulle inledas hösten 2020 stod det klart att kommunerna 

som tackat ja till samarbete förvisso var positivt inställda till samarbete men 

att de ville välja olika vägar och olika takt i sitt utvecklingsarbete. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens behandling 2021-05-10 § 39 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-03-15, § 27 att 

uppdra till förvaltningschef att redovisa kringeffekter av eventuell föränd-

ring inom gymnasieverksamheten i Storumans kommun vid nämndens 

sammanträde den 10 maj 2021. 

 

Inför beslut om Storumans kommun ska ingå i ett gymnasieförbund har för-

utsättningarna för de båda gymnasieskolorna, Luspengymnasiet och  

Tärnaby alpina gymnasium, utretts. Utredningsarbetet har bedrivits på  

regional nivå (Region 10) samt på lokal nivå och ett antal underlag har  

tagits fram inför nämndens avgörande beslut om gymnasieverksamhetens 

framtid i Storumans kommun under de kommande åren.  

 

Nämnden behöver dessutom fatta beslut om någon av kommunens gymna-

sieskolor ska avvecklas i samband med förbundsbildningen. 
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KF § 77 – forts.  

 

Fritids- kultur- och utbildningsnämnden föreslår att det inrättas ett kom-

munalförbund inom gymnasieskola med start 1 januari 2022 med medlem-

marna Vilhelmina och Storumans kommuner.  

 

Nämnden beslutar vidare 

 

att inrätta en interimistisk styrelse för förbundet under perioden 2021-09-01 

till 2021-12-31. Den interimistiska styrelsen ska ha samma sammansättning 

som den direktion som beslutas för förbundet. 

 

att uppdra förvaltningschef fortsätta utreda frågan om gymnasieförbund av-

seende förbundsordning, ekonomi och organisation. Arbetet ska mynna ut i 

ett fördjupat avtal mellan parterna.  

 

att särskilt beakta Tärnaby alpina gymnasiets framtid i den fortsatta utred-

ningen. 

 

Beslutsunderlag inför kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har ett nytt gemensamt  

beslutsunderlag tagits fram av skolcheferna i Storumans och Vilhelmina 

kommuner tillsammans med utbildningsstrategen inom Region 10.  

I underlaget beskrivs ärendet närmare vad gäller bland annat konsekvenser, 

förbundets roll, ekonomiskt åtagande, personal m.m. Beslutsunderlaget in-

nehåller även förslag till förbundsordning. 

 

Vad gäller ekonomiskt åtagande är målsättningen med förbundet att kostna-

derna för gymnasieskola i medlemskommunerna inte ska öka. Ersättnings-

modellen i förbundet bygger på att kommunerna betalar efter antal ungdo-

mar i en viss ålder (15-18 år eller 16-19 år). Modellen tar alltså inte hänsyn 

till de faktiska kostnader som varje kommun har för gymnasieutbildning. 

 

Under en övergångsperiod på två år (2022-2023) finansierar medlemskom-

munerna verksamheten motsvarande budgeterad kostnad för befintlig gym-

nasieverksamhet. 

 

Några viktiga principer för förbundets budget och ekonomi: 

 

o Budgeten omfattar enbart undervisning. Övriga ”nyttigheter” ligger 

kvar i respektive kommuns budget, exempelvis kostnader för lokaler, 

personal- och IT-stöd, ekonomistöd, vaktmästeri, skolskjutsar, medi-

cinskt ledningsansvar (MLA).  
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KF § 77 – forts. 

 

o Förbundet sköter interkommunal ersättning (IKE) till andra kommu-

ner och behåller IKE netto. 

o Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (KAA), för elever som 

inte går i gymnasiet, ligger kvar som ansvar i respektive kommun. 

 

Särskilda kommunala satsningar inom gymnasieskolan som ligger utanför 

förbundets förväntade åtaganden och utbud finansieras av respektive kom-

mun. Tärnaby alpina gymnasium är i dagsläget det tydligaste exemplet på 

detta. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-10 § 39. 

Förvaltningens uppdaterade beslutsunderlag 2021-05-24. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01 § 77. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att kommunfullmäktige inrättar ett kommunalförbund inom gymnasieskola 

med start 1 januari 2022 med medlemmarna Vilhelmina kommun och  

Storumans kommun 

 

att kommunfullmäktige beslutar om tillsättandet av en interimistisk styrelse 

för förbundet under perioden 2021-09-01 till 2021-12-31 med samma sam-

mansättning som den styrelse som beslutas för förbundet 

 

att kommunfullmäktige utser fyra ledamöter och fyra ersättare i den inte-

rimistiska styrelsen 

 

att kommunfullmäktige ger kommunchefen uppdraget att fortsätta utreda 

frågan om gymnasieförbund avseende förbundsordning, ekonomi och orga-

nisation med inriktning att arbetet ska mynna ut i ett fördjupat avtal mellan 

parterna. 

 

att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till förbundsordning. 

 

Yrkanden 

Anders Persson (C), biträdd av Daniel Johansson (V), Karin Malmfjord (S) 

och Hans-Peter Carlson (L), yrkar att första till och med fjärde att-satserna i 

kommunstyrelsens förslag bifalls samt att femte att-satsen avslås.  
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KF § 77 – forts.  

 

Karin Malmfjord (S), biträdd av Gunilla Lundgren (S), yrkar 

 

att Tärnaby alpina gymnasium avvecklas. 

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, första 

till och med fjärde att-satserna och finner att kommunfullmäktige  

bifaller detta.  

2. Ordföranden ställer proposition på femte att-satsen i kommunstyrel-

sens förslag mot Anders Perssons avslagsyrkande och finner att kom-

munfullmäktige bifaller avslagsyrkandet.  

3. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande 

och finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Omröstning 

Omröstning begärs avseende Karin Malmfjords tilläggsyrkande och föl-

jande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att tilläggsyrkandet bifalls 

o Nej-röst för att tilläggsyrkandet avslås 

 

Omröstningsresultat 

Ledamöter/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

C Patrik Persson  1  

S Gunilla Lundgren 1   

C Jarl Folkesson  1  

M Ulf Vidman  1  

M Veronika Håkansson  1  

C Tomas Mörtsell  1  

C Anders Persson  1  

C Klara Olofsson  1  

C Peder Wiklund  1  

C Jan-Elof Bergström  1  

C Susanne Hanson  1  

L Hans-Peter Carlson  1  

L Per-Erik Sahlman  1  

KD Roland Gustafsson  1  
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KF § 77 – forts.  

 

Omröstningsresultat – forts.  

Ledamöter/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

S Karin Malmfjord 1   

S Christian Andersson 1   

S Rickard Frohm 1   

S Maria Gardfall 1   

S Peter Åberg 1   

V Daniel Johansson  1  

V Linda Glasin  1  

V Emilia Ronnhed  1  

SD Elving Karlsson 1   

SD Bengt-Erik Åkebrand 1   

SD Marie Berglund 1   

KL Erold Westman 1   

C Pereric Stenvall  1  

C Ella-Pia Lönnback  1  

KD Allan Forsberg  1  

S Bo-Anders Johansson 1   

V Mats Eliasson  1  

  11 20  

 

Med 11 ja-röster och 20 nej-röster avslår kommunfullmäktige Karin  

Malmfjords tilläggsyrkande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att inrätta ett kommunalförbund inom gymnasieskola med start 1 januari 

2022 med medlemmarna Vilhelmina kommun och Storumans kommun 

 

att tillsätta en interimistisk styrelse för förbundet under perioden  

2021-09-01 till 2021-12-31 med samma sammansättning som den styrelse 

som beslutas för förbundet 

 

att utse fyra ledamöter och fyra ersättare i den interimistiska styrelsen 

 

att uppdra till koncernchefen att fortsätta utreda frågan om gymnasieför-

bund avseende förbundsordning, ekonomi och organisation med inriktning 

att arbetet ska mynna ut i ett fördjupat avtal mellan parterna. 
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KF § 77 – forts. 

 

Reservation 

Elving Karlsson (SD), Bengt-Erik Åkebrand (SD) och Marie Berglund (SD) 

reserverar sig över beslutet att Storumans kommun, för närvarande ska ingå 

i ett gymnasieförbund tillsammans med Vilhelmina kommun.  

 

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

Maria Gardfall (S), Peter Åberg (S), Gunilla Lundgren (S) och Bo-Anders  
Johansson (S) reserverar sig över beslutet till förmån för Karin Malmfjords 

tilläggsyrkande om avveckling av Tärnaby alpina gymnasium.  

----- 
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KF § 78  KS/2021:221 - 107 

 

Ansvarsfrihet 2020 för Kommunalförbundet Partnerskap  

Inland - Akademi Norr 
 

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr avseende år 2020 fastställdes av direktionen den 18 februari 2021.  

 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige.  

 

Av upprättad revisionsberättelse för 2020 framgår att revisorerna tillstyrker 

att respektive kommunfullmäktige beviljar direktionen i kommunalförbun-

det samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2020.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01 § 78. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja direktionen i kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2020.  

 

Jäv 

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

läggning och beslut på grund av jäv. 

----- 
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KF § 79  KS/2018:1466 - 101 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - kommunfullmäktige 
 

Therese Granström har utsetts till ledamot i kommunfullmäktige för  

Centerpartiet innevarande mandatperiod.  

 

Therese Granström har 2021-04-27 inkommit med en avsägelse av uppdra-

get. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att begära ny rösträkning hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot.  

----- 
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KF § 80  KS/2018:1803 - 101 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - kommunstyrel-

sen 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Therese Granström (C) till  

ledamot i kommunstyrelsen innevarande mandatperiod.  

 

Therese Granström har 2021-04-27 inkommit med en avsägelse av uppdra-

get.  

 

Förslag vid sammanträdet 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförande Peder Wiklund (C) föreslår 

att Malin Svensson (C) utses till ny ledamot. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Malin Svensson (C) till ny ledamot i kommunstyrelsen resterande 

del av innevarande mandatperiod. 

----- 
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KF § 81  KS/2018:1805 - 600 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Marcus Glasin (V) till ersättare i 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden innevarande mandatperiod.  

 

Marcus Glasin har 2021-04-29 inkommit med en avsägelse av uppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförande Peder Wiklund (C) föreslår 

att Frida Cederback (V) utses till ny ersättare.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Frida Cederback (V) till ny ersättare i fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 82  KS/2019:111 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - Storumans 

kommunföretag AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 utsett Catarina Samuelsson (L) till le-

damot i styrelsen för Storumans kommunföretag AB innevarande mandat-

period.  

 

Catarina Samuelsson har 2021-04-28 inkommit med en avsägelse av upp-

draget.  

 

Förslag vid sammanträdet 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförande Peder Wiklund (C) föreslår 

att Johnny Holmgren (L) utses till ny styrelseledamot. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Johnny Holmgren (L) till ny ledamot i styrelsen för Storumans 

kommunföretag AB resterande del av innevarande mandatperiod. 

----- 
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KF § 83  KS/2018:1811 - 000 

 

Avsägelse/fyllnadsval - kommunalförbundet Partnerskap  

Inland - Akademi Norr 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Tomas Mörtsell (C) till ledamot 

i direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

innevarande mandatperiod. Förbundsdirektionen har därefter utsett honom 

till 1:e vice ordförande. 

 

Tomas Mörtsell har inkommit med en avsägelse av uppdraget som ledamot 

tillika 1:e vice ordförande i förbundsdirektionen. 

 

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och genomföra fyllnads-

val vad gäller ny ledamot. Frågan om vice ordförande får därefter beslutas 

av förbundsdirektionen. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförande Peder Wiklund (C) föreslår 

att Anders Persson utses till ny ledamot.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Anders Persson (C) till ny ledamot i direktionen för kommunalför-

bundet Partnerskap Inland – Akademi Norr resterande del av innevarande 

mandatperiod. 

----- 
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KF § 84   

 

Meddelanden 
 

KS/2021:195 

Kommunstyrelsens beslut/svar 2021-06-01 till kommunrevisionen med  

anledning av granskning av hantering av brandstation och kommunförråd. 

 

KS/2021:248 

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 1 år 2021 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – äldreomsorg 

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

till vissa funktionshindrade (LSS) 

Kvartal 1 år 2021 

 

KS/2021:219 

Kommunrevisorerna i Lycksele kommuns grundläggande granskning av 

överförmyndarnämnden i södra Lappland år 2020. 

 

KS/2021:232 

Lycksele kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för Överförmyndar-

nämnden i södra Lappland ansvarsfrihet för år 2020. 

 

Redovisning av partistöd 

Ordföranden påminner om att partiernas redovisningar för hur partistödet 

använts 2020 ska lämnas in senast den 30 juni 2021. 

----- 
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KF § 85   

 

Avslutning 
 

Sammanträdet avslutas traditionsenligt med att kommunfullmäktiges leda-

möter sjunger Idas sommarvisa. Sången framförs denna gång på distans via 

videokonferens och egna enheter vilket visar sig medföra en viss brist på 

musikalisk samklang. Med ett gott skratt på slutet tillönskas alla en trevlig 

sommar.  

----- 

 

 


