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Kommunfullmäktige  2021-11-23  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2021-11-23 kl. 13.00-15.10 

 Ajournering för paus kl. 14.25-14.40 

  

Beslutande Se närvarolista sid. 2-3 

   

Övriga närvarande Maria Mickelsson  sekreterare 

 Patrik Nilsson   administrativ chef/ställföreträdande koncernchef 

  

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Peder Wiklund och Bo-Anders Johansson  

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-12-02 kl. 15.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 114-160 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Gunilla Lundgren 

 

                      

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

  Peder Wiklund  Bo-Anders Johansson 

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

  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2021-11-23  

   

Datum för anslags uppsättande 2021-12-02 Datum för anslags nedtagande 2021-12-24 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvarolista                      

                                               

Ledamöter Närvaro 

 

C 

 

Patrik Persson  

 

- 

 

S 

 

Gunilla Lundgren 

 

Nb 

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb  

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

- 

 

C 

 

Pereric Stenvall 

 

Nb 

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb 

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

- 

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

Nb 

 

C 

 

Susanne Hanson 

 

- 

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

 

- 

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

 

- 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

 

Nb 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

- 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.  

            

Ledamöter (forts.) Närvaro 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

S 

 

Kajsa Olofsson 

 

- 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

 

V 

 

Daniel Johansson  

 

- 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

- 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

Nb 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

 

Nb 

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

Nb 

 

SD 

 

Marie Berglund 

 

Nb 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ersättare för ledamot 

 

C 

 

Ella-Pia Lönnback 

 

Nb 

 

Jessica Bergfors 

 

L 

 

Karl-Anders Åkerblom 

 

Nb 

 

Hans-Peter Carlson 

 

S 

 

Bo-Anders Johansson 

 

Nb 

 

Rickard Frohm 

 

S 

 

Gull-Britt Larsson 

 

Nb 

  

Kajsa Olofsson 

 

V 

  

Mats Eliasson 

 

Nb 

  

Daniel Johansson 

  26 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 114   

 

Utdelning av minnesgåva till anställda med 25 års anställ-

ningstid 
 

Enligt gällande riktlinjer för intern representation erbjuds anställda efter 25 

års anställningstid hos kommunen minnesgåva i form av presentkort hos  

lokal handlare alternativt resecheck. Gåvan ska överlämnas av kommun-

fullmäktiges ordförande i samband med fullmäktigesammanträde.  

 

13 medarbetare har i år uppnått 25 års anställningstid hos Storumans kom-

mun.  

 

Vid sammanträdet överlämnar förste vice ordförande Gunilla Lundgren 

minnesgåvan till de medarbetare som valt att närvara och ta emot den per-

sonligen. Till övriga som inte är närvarande översänds gåvan per post.  

 

Ett varmt tack riktas till samtliga 13 medarbetare, som var och en genom 

sin kompetens och sitt engagemang bidragit till kommunens utveckling, och 

som avslutas med en applåd av fullmäktigeledamöterna och övriga närva-

rande.  

---- 

 

(GDPR-säkrad version 2021-12-03) 
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KF § 115  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.  

 

Följande revisionsrapport redovisas:  

 

Revisionsrapport/ 

granskningsområde 

Ansvarig styrelse/ 

nämnd 

Upprättad 

Granskning av delårsrapport 

2021 för Storumans kommun 

Kommunstyrelsen 2021-11-06 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

------ 
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KF § 116  KS/2021:845 - 611 

 

Interpellation - "Ur och skur"-pedagogik 
 

Karin Malmfjord har 2021-10-27 lämnat in följande interpellation till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson:  

 

Barn rör sig mindre och det är viktigt att i tidig ålder inspirera till fysisk ak-

tivitet. Friluftsfrämjande är en organisation som vill bryta barns stillasit-

tande och bidra till ett rörligare liv. ”Ur och skur” är en verksamhet som 

vänder sig till förskolan. Friluftsfrämjandet förser förskolorna med Skogs-

mullematerial och erbjuder pedagogerna utbildning i “Ur och skur”. 

 

o Finns det förskolor i vår kommun som arbetar med Skogsmulle?  

o Finns det förskolor i vår kommun som arbetar med “Ur och skur”-

pedagogik? Hur många förskolor är med i “Ur och skur”? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Fritids- kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson läm-

nar följande interpellationssvar:  

 

Det är viktigt att vi aktiverar våra barn och ungdomar så att dom får en rö-

relserik uppväxt. 

 

Det är också väldigt bra att vara utomhus då lär vi våra barn att fortsätta 

röra på sig utomhus när dom blir äldre och skapar förutsättningar för även 

när dom blir vuxna. 

 

Som direkt svar på dina frågor: 

 

Förskolorna i västra delen arbetar med Skogsmulle.  

 

Ingen förskola jobbar med Ur och skur. Däremot har vi en uteavdelning i 

Tärnaby som skulle kunna likställas med Ur och skur. 

 

Det bör finnas möjlighet att kunna ta hjälp av Friluftsfrämjandet framöver. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 117  KS/2021:840 - 109 

 

Motion - ställa frågan om våld 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-10-25 lämnat in en motion där hon bland an-

nat skriver följande: 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. 

Våldet finns inom alla delar av befolkningen, inom alla samhällsklasser, 

alla åldrar och i olika typer av nära relationer. Nästan 9 000 kvinnor poli-

sanmälde våld i en nära relation bara under 2020. Därutöver vet vi att mör-

kertalet är stort. Det behöver tas krafttag för att stoppa detta samhällspro-

blem och långsiktigt skydda våldsutsatta kvinnor, unga och barn.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att elevhälsovården inom Storumans kommun rutinmässigt ställer tydliga 

frågor om våld till alla unga de möter inom verksamheten 

 

att förekomsten av killars våld mot tjejer inkluderas och lyfts i arbete, poli-

cies och strategier som berör frågan om mäns våld mot kvinnor 

 

att frågor om våldsutsatthet införs i kommunens samtliga medarbetarsam-

tal. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 118  KS/2021:841 - 433 

 

Motion - åtgärder för minskad spridning av invasiva växter 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-10-25 lämnat in en motion om åtgärder för 

att minska spridningen av invasiva växter i kommunen.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att kommunkoncernen  

 

o utarbetar en plan för att minska spridningen av invasiva arter 

o påbörjar arbetet med att minska spridningen av växter som hotar bio-

logisk mångfald sommaren 2022 

o årligen redovisar hur arbetet fortlöper. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 119  KS/2021:842 - 730 

 

Motion - kunskap om tillgänglighet för personer med funk-

tionsnedsättning 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-10-25 lämnat in en motion om behovet av 

kunskap och strategisk medvetenhet i kommunen om hur samhället blir till-

gängligt.  

 

Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet i uppdrag att följa upp 

kommunernas arbete med att förbättra tillgängligheten och varje år får 

kommunerna svara på frågor hur de arbetar strategiskt med frågan. Det 

finns ett behov av att uppdatera kunskapen hos anställda och politiker.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att det regelbundet genomförs utbildning om funktionsnedsattas behov av 

delaktighet och tillgänglighet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 120  KS/2021:844 - 739 

 

Motion - dagverksamhet för äldre 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-10-25 lämnat in en motion om dagverksam-

het för äldre där hon skriver följande.  

 

Omsorgsnämnden har under ett antal år gått med underskott. För att hantera 

underskottet har nämnden tagit beslut om att omorganisera verksamheten 

och bland annat tagit bort terapiverksamheten.  

 

Nämndens åtgärder har inte minskat underskottet samtidigt som äldres 

hjälpbehov ökar.  

 

Forskningen visar att äldre har behov av att finnas i en social kontext något 

som i sin tur stärker individens hälsa. Aktiviteter för äldre främjar ett hälso-

samt åldrande oavsett om det handlar om fysisk, kognitiv eller social hän-

delse där individen känner sig delaktig.  

 

Det är bättre att satsa på förebyggande åtgärder i första hand än att dra ned 

på och omorganisera verksamhet. Om nämnden vill minska äldres ingång 

till vård och omsorg så måste nämnden investera och satsa på äldres behov 

av att mötas och finnas i en social kontext.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att omsorgsnämnden tar kontakt med föreningar och organisationer för att 

utveckla samarbete när det gäller verksamhet för äldre. 

 

att dagverksamhet för äldre startas upp på kommunens boenden och för öv-

riga äldre.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 121  KS/2021:843 - 452 

 

Motion - avskaffande av fritidshuskärlen 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-10-25 lämnat in en motion om att avskaffa 

fritidshuskärlen.  

 

I februari 2021 antog kommunfullmäktige en kretsloppsplan med syfte att 

minska avfallsmängderna i kommunen. Det finns även ett nationellt mål om 

att kommunen ska in i en cirkulär ekonomi vilket innebär att det avfall som 

produceras i första hand ska återanvändas eller återvinnas. Om det blir nå-

gon restprodukt kvar ska de läggas i kärl som kommunen tillhandahåller.  

 

Kommunens medborgare blir bättre och bättre på att sortera ut avfall. Det 

kommer också nya mål på återvinning av produkter och restavfallet ska mi-

nimeras. Permanentboende har kärl där hushållens restavfall ska läggas i 

som sedan kommunen tömmer. Dock finns ett orosmoment – ”fritidshus-

kärl” – där avfall lämnas som många gånger inte är utsorterat. För att leva 

upp till kretsloppsplanen och Agenda 2030 behövs en förändring.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att en plan för avveckling av fritidshuskärl tas fram 

 

att fritidshuskärlen ersätts med fastighetskärl 

 

att bostadsrätts-/samfällighetsföreningar uppmanas att införa kretslopps-

hus/sophus. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 122  KS/2021:670 - 840 

 

Medborgarförslag - sjönära infrastruktur i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in om sjönära infrastruktur i Tärnaby. 

Förslaget bygger på ett långsiktigt starkt beslut att göra vattnet mer tillgäng-

ligt för fler i Tärnaby och smartare hantering av markmaterial. Förslaget 

bygger också på att Storumans kommun, i samband med sin friluftsplan, 

beslutar att verka för ett stegvis genomförande.  

 

Förslagsställaren föreslår sammanfattningsvis att en arbetsgrupp snarast till-

sätts med syfte att arbeta fram en genomförandeplan för sjönära infrastruk-

tur för bättre friluftsliv i Tärnaby, det vill säga vågbrytare/pir, båthamn, 

badplats samt strandpromenad. Vidare föreslås en tidsplan som följs upp. 

  

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 § 123  KS/2021:781 - 710 

 

Medborgarförslag - skärmtak samt belysning till skolgården 

vid förskolan Björken i Hemavan 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in om skärmtak samt belysning till skol-

gården vid förskolan Björken i Hemavan.  

 

Förslagsställaren uppger i medborgarförslaget att det idag helt saknas skydd 

mot väder och vind för sovande barn i vagn samt belysning på skolgården 

under den mörka delen av året. Åtgärderna behövs nu och kan inte vänta 

tills det kanske byggs en ny förskola om några år.  

 

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 § 124  KS/2021:802 - 739 

 

Medborgarförslag - uppsökande verksamhet gentemot äldre i 

kommunen 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att kom-

munen inför uppsökande verksamhet mot de äldre. Detta skulle innebära att 

kommunen får aktuell information hur det ser ut för de äldre som bor i eget 

boende, vilken hjälp de behöver samt - minst lika viktigt - att de blir sedda 

och bekräftade.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till omsorgsnämnden för handläggning 

och beslut 

 

att nämndens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 125  KS/2021:803 - 105 

 

Medborgarförslag - information från kommunen 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in om information från kommunen.  

 

Förslagsställaren föreslår en förbättrad information gentemot kommuninvå-

nare som exempelvis vad som händer i kommunen, riktad information vad 

som gäller vid behov av hjälp i hemmet, färdtjänst, sjukresa, hjälpmedel 

osv.  Även muntlig information genom besök efterfrågas.  

 

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 § 126  KS/2021:814 - 739 

 

Medborgarförslag - träffpunkt för pensionärer i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att det an-

ordnas en träffpunkt för pensionärer i Tärnaby. Detta bland annat mot bak-

grund av att det idag saknas ett ställe där äldre kan träffas och prata och att 

en sådan mötesplats skulle främja de äldres psykiska hälsa.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till omsorgsnämnden för handläggning 

och beslut 

 

att nämndens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 127  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 beslutade 2021-04-20 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för handläggning. Motionen har därefter översänts till 

omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 2021-09-22 § 44  

Mot bakgrund att omsorgsnämnden redan i utgångsläget inte har en budget i 

balans saknas finansiering av förslaget. 

 

Vidare saknas idag system för att hantera den här typen av frågor. Ska det 

hanteras i schema så kommer det att påverka sysselsättningsgraden för  
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KF § 127 – forts.  

 

samtliga berörda vilket kan vara möjligt så länge det gäller deltidsanställda. 

För heltidsanställda blir i sådant fall konsekvensen övertid som i sådant fall 

genererar ytterligare kostnader.  

 

Ska det hanteras på annat sätt så måste det ligga vid sidan av nuvarande di-

gitala hantering vilket leder till en väsentligt ökad administration. Avslut-

ningsvis är det ett principiellt avsteg från principen om att det är arbetstiden 

som avlönas. I det här fallet föreslås ledig tid vara grund för lön. 

 

Omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2021-09-22 § 44.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 84. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 142. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkande 

Linda Glasin (V), biträdd av Maria Gardfall (S) och Marie Berglund (SD), 

yrkar 

 

att ärendet återremitteras för ytterligare beredning genom framtagande av 

kompletterande beslutsunderlag innehållande bland annat kostnadsberäk-

ningar, förslag på organisationsförändringar, kartläggning av behov av per-

sonal och eventuella personalrekryteringar.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid  

senare tillfälle innebärande bifall till återremissyrkandet. Ordföranden fin-

ner att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle och kommunfullmäktige bi-

faller därmed återremissyrkandet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning genom framtagande av 

kompletterande beslutsunderlag innehållande bland annat kostnadsberäk-

ningar, förslag på organisationsförändringar, kartläggning av behov av per-

sonal och eventuella personalrekryteringar.  

------ 
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KF § 128  KS/2021:616 - 047 

 

Motion - stöd till vård- och omsorgspersonal under covid-19-

pandemin 
 

Karin Malmfjord (S) har lämnat in en motion där hon skriver följande: 

 

Med anledning av covid-19 betalade staten ut ett statsbidrag till kommuner-

na. Pengarna var till för en satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd 

m.m. till personal inom vård och omsorg om äldre med anledning av sprid-

ning av covid-19. 

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att en plan tas fram för hur medlen ska användas så att dessa kommer vård- 

och omsorgspersonal till del. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ad-

ministrativ chef tillika t.f. socialchef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chef tillika t.f. socialchefs tjänsteutlåtande och bedöm-

ning 

Kommunen har en ekonomisk styrmodell som bygger på att kommunfull-

mäktige i rambeslut fördelar medel till kommunens nämnder och styrelser. 

Det görs i samband med antagandet av strategisk plan och avser i normal-

fallet den kommande mandatperioden.  

 

Denna princip möjliggör en långsiktig planering som varit framgångsrik 

samt att kommunfullmäktige kan göra de prioriteringar som önskas lokalt 

utan att låta sig styras av olika statsbidrags eventuella avsedda ändamål.  

 

För övrigt finns flera utmaningar med att kompensera vissa grupper till 

förmån för andra vid sidan av befintliga kollektivavtal i olika typer av sär-

lösningar.  

 

Ingen lär glömma hur covid-19 utbrottet som drabbade vårt största boende – 

Tranan – påverkade omsorgsverksamheten, de boende, anhöriga och med-

arbetarna.  

 

De som arbetade på Tranan och de som kom att tillfälligt placeras dit gjorde 

utan tvekan ett gott arbete som krävde mer av var och en än vad som hör 

vardagen till.    
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KF § 128 – forts.  

 

Under utbrottet tillämpades kollektivavtalets regler för arbetstid, övertid, 

förflyttning och så vidare. Skälet var att det bedömdes vara det enda rättvisa 

sättet att hantera var och en. Skulle de som förflyttades till Tranan ha något 

extra medan ordinarie personal som fick lära de tillkommande inte skulle 

kompenseras? Bedömningen blev att det inte var någon bra princip.   

 

Det saknades inte starka signaler från de fackliga organisationerna om att 

kommunen som arbetsgivare borde göra särlösningar i denna situation. Vi 

valde emellertid att stå fast vid att utgå från tecknade kollektivavtal.  

 

Att vid behov förflyttas, arbeta övertid, förändra arbetsmetoder och att un-

der perioder arbeta under en högre belastning ligger inom ramen för den en-

skildes arbetsskyldighet och regleras i samtliga fall av gällande kollektivav-

tal.  

 

Att vårda äldre, ofta multisjuka, är dessutom huvuduppgiften som utförs 

varje dag inom äldreomsorgen.  

 

Det bör också beaktas att covid-19 påverkade skolans verksamheter påtag-

ligt. Skolstängningar, hemundervisning, annan arbetssituation och hög sjuk-

frånvaro tillhörde under en period vardagen även inom fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens område. Detta pekar på en annan problematik med 

förslaget. Kompensation vid sida av kollektivavtalen, hur ska den hanteras 

rättvist? Är det personalen på Tranan och de som flyttats dit som ska komp-

enseras? Eller är det all personal inom omsorgen som kanske inte hanterad 

brukare med covid-19 men som behövt arbeta lite hårdare ändå på grund av 

att en kollega tillfälligtvis tjänstgör på Tranan? Skolorna som fick stänga, 

hur ska vi se på dem, ska de också kompenseras och i så fall hur för att det 

ska vara rättvist?  

 

Region Västerbotten gjorde en del punktinsatser avseende kompensation till 

vissa grupper som ansågs förtjäna det särskilt med anledning av covid-19. 

Av den mediala rapporteringen att döma blev det inte särskilt lyckosamt, 

särskilt ur rättvisesynpunkt.  

 

Omsorgsnämnden gör vid delårsbokslutet en prognos om en negativ bud-

getavvikelse uppgående till ca -7 mnkr. Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens prognos pekar mot ca –2 mnkr. Även om Storumans kommun 

som helhet ser ut att göra ett starkt resultat så saknas förutsättningarna inom  
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KF § 128 – forts.  

 

nämnderna att finansiera någon ytterligare kompensation. Ramarna för sty-

relse och nämnder är beslutad av kommunfullmäktige och kan således end-

ast ändras där.  

 

Mot bakgrund av ovanstående är motionen svår att genomföra ur rättvise-

perspektiv och dessutom saknas finansiering i ram gällande kommunens två 

största nämnder.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef tillika t.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 

2021-09-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 85.  

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 143. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S), biträdd av Emilia Ronnhed (V), yrkar att motionen  

bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Karin 

Malmfjords ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt ändringsyrkandet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen.   

----- 
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KF § 129  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 redovisning i form av en sammanställning över de motioner som väckts 

i kommunfullmäktige men ännu inte är slutbehandlade per den 31 oktober 

2021 har tagits fram. 

 

Av redovisningen framgår att det totalt finns 13 motioner som inte har slut-

behandlats av kommunfullmäktige, varav två är äldre än ett år.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-11-01. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 145.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KF § 130  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 i form av en sammanställning över de medborgarförslag 

som väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats och återrap-

porterats till kommunfullmäktige per den 31 oktober 2021 har tagits fram. 

Av redovisningen framgår att det totalt finns 30 pågående medborgarför-

slag. Av dessa är sex (6) medborgarförslag äldre än ett år och elva medbor-

garförslag har redan slutbehandlats i styrelse/nämnd. Besluten i de slutbe-

handlat ärendena redovisas i bilaga till redovisningen och anses därmed 

återrapporterade.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-11-01.  

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 146. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KF § 131  KS/2021:636 - 042 

 

Kommunfullmäktiges delårsrapport januari-augusti 2021 
 

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 delårsrapport för kommunfullmäktiges verksamhet har upprättats för pe-

rioden januari-augusti 2021. Kommunfullmäktiges budgetram uppgår till 

2 052 000 kronor 2021. Riktpunkt för de första fyra månaderna är 67 pro-

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

nettokostnaderna för helåret har ställts i jämförelse med budgetramen.  

 

Nettokostnaderna uppgår till 1 196 000 kronor för perioden januari–augusti 

och 58 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger 9 procenten-

heter under riktpunkten för perioden och är 26 000 kronor högre än motsva-

rande period 2020. 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 2021-11-03. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport för kommunfullmäktige perioden ja-

nuari – augusti 2021 samt prognos för helåret 2021. 

----- 
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KF § 132  KS/2021:668 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2021 för Storumans kommun 
 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Storumans 

kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsrapporten 

ska, förutom styrelsen och nämndernas verksamhetsberättelse, innehålla en 

förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, sjukfrånvaro och 

måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2021 på ca 18 mnkr vilket är 

bättre än budget för året vilket gör att de finansiella målen för god ekono-

misk hushållning ser ut att nås.  

 

Kommunstyrelsens behandling 2021-10-12 

Kommunstyrelsen beslutade att uppmana nämnderna att se över verksam-

heterna för att minimera underskotten samt notera att de i år och kommande 

år omfattas av den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram. 

Kommunstyrelsen beslutade vidare att nämnderna i samband antagande av 

verksamhetsplan och detaljbudget för 2022 ska redovisa vidtagna åtgärder 

samt handlingsplan för att minska underskotten kommande år. 

 

Kommunrevisorernas granskning 

Kommunrevisorerna har granskat delårsrapporten och i skrivelse  

2021-11-03 meddelat att granskningen visar följande:   

 

o Delårsrapporten är delvis upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt.  

 

o Revisorerna delar kommunstyrelsens bedömning om att det prognosti-

serade resultatet är förenligt med finansiella mål som fullmäktige fast-

ställt för år 2021. Då kommunstyrelsen inte utvärderar fullmäktiges 

övergripande verksamhetsmål så kan de heller inte uttala sig om det 

prognostiserade årsutfallet är förenligt med dessa mål.  

 

Resultatet av granskningen och underlag för gjorda bedömningar finns re-

dovisat i upprättad revisionsrapport.  

 

Följande rekommendationer lämnas till kommunstyrelsen för beaktande:  

 

o Säkerställa att delårsrapport 2022 även innehåller årsprognos för verk-

samhetens måluppfyllelse 
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KF § 132 – forts.  

 

o Engångsposter, som har väsentlig påverkan på periodens resultat och 

ställning, ska förklaras i not.  

 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen vilka åtgärder som ska vid-

tas utifrån redovisat granskningsresultat senast den 1 mars 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 72. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-12 § 126. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättad delårsrapport för perioden januari-augusti samt prognos för 

helåret 2021 godkänns.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport för perioden januari–augusti samt 

prognos för helåret 2021. 

----- 
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KF § 133  KS/2021:772 - 041 

 

Utdebitering 2022 
 

Enligt 11 kap. 8 § Kommunallagen ska förslag till budget upprättas av sty-

relsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budget-

förslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober 

månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-10-04. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-12 § 127. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa utdebiteringen 2022 till 23,10 kronor per skattekrona. 

----- 
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KF § 134  KS/2021:790 - 041 

 

Budget 2022 samt plan 2023, 2024 och 2025 
 

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

budget för 2022 samt plan för åren 2023, 2024 och 2025.  

 

Budgetförslaget bygger på de budgetramar som kommunfullmäktige beslu-

tade om 2020-06-09. Beslutet innebär en uppräkning år 2022 för styrelsen 

och nämnderna med 1,0 %.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-10-08.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 87. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 147. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2022 

samt plan för 2023-2025 antas 

 

att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2022 

 

att 17 000 000 kronor omfördelas från kommunstyrelsens budgetram ur 

posten kommungemensamma omstruktureringsmedel till  

 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram med  

2 000 000 kronor 

o Omsorgsnämndens budgetram med 15 000 000 kronor 

 

att 2 000 000 kronor i kommunstyrelsens budgetram ur posten kommun-

gemensamma omstruktureringskostnader tillskjuts extra till näringsfräm-

jande insatser årligen. 

 

Yrkande  

Tomas Mörtsell (C), biträdd av Karin Malmfjord (S), yrkar bifall till kom-

munstyrelsens förslag.  
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KF § 134 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

2022 samt plan för 2023-2025 

 

att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2022. 

 

att omfördela 17 000 000 kronor från kommunstyrelsens budgetram ur pos-

ten kommungemensamma omstruktureringsmedel till  

 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram med  

2 000 000 kronor 

o Omsorgsnämndens budgetram med 15 000 000 kronor 

 

att tillskjuta 2 000 000 kronor i kommunstyrelsens budgetram ur posten 

kommungemensamma omstruktureringsmedel extra till näringsfrämjande 

insatser årligen. 

----- 
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KF § 135  KS/2021:711 - 012  

KS/2021:805 – 012 

 

Verksamhetsplaner 2022 
 

Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsplaner för 2022 för 

sina verksamhetsområden. Verksamhetsplanerna innehåller bland annat 

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

mål för verksamheterna. Kommunfullmäktige ska godkänna verksamhets-

planerna. 

 

Kommunstyrelsens behandling 2021-11-08 § 149 

Vid kommunstyrelsens behandling beslutades att överlämna kommunstyrel-

sens och övriga nämnders verksamhetsplaner för 2022 till kommunfullmäk-

tige för godkännande. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 §§ 148 och 149. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-20 § 46. 

Omsorgsnämndens protokoll 2021-10-20 § 58. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-20 § 135. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsplaner 

för 2022. 

----- 
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KF § 136  KS/2021:846 - 041 

 

Kommunfullmäktiges detaljbudget 2022 
 

Kommunfullmäktige har tilldelats en egen budgetram från och med 2021. I 

ramen ingår förutom kommunfullmäktige också revisionen, valnämnden 

och överförmyndarverksamheten. Budgetramen som beslutades i kommun-

fullmäktige i juni 2020 uppgår till 2 052 000 kronor. Kommunfullmäktige 

ska besluta om sin egen detaljbudget innan årets utgång. 

 

Ramen 2022 är uppräknad med 1 procent jämfört med 2021. Valnämnden 

bedöms behöva ett extra tillskott 2022 på grund av valet samma år. Tillskot-

tet bedöms till 173 000 kronor och sker genom en omfördelning från kom-

munstyrelsens budgetram från posten kommungemensamma omstrukture-

ringsmedel till valnämnden.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2021-11-03.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till kommunfullmäktiges detaljbudget för år 

2022. 

----- 
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KF § 137  KS/2021:796 - 340 

 

Va-taxa 2022 
 

Förslag till budget för va-verksamheten är utarbetad för året 2022. Vid jäm-

förelse mellan budgeterade kostnader för 2022 och intäkter med gällande 

taxa för 2021 konstateras att intäkter motsvarande va-taxa för 2021 bör ge 

en total kostnadstäckning även för 2022. 

 

Ett förslag till va-taxa för 2022 för Storumans kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar har upprättats med oförändrade avgiftsnivåer jäm-

fört med år 2021. 

 

Detta beräknas motsvara en kostnadstäckning på 100 %. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-10-26.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 89. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 150. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

vatten- och avloppsanläggningar att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 

----- 
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KF § 138  KS/2021:558 - 356 

 

Renhållningstaxa 2022 
 

Kommunfullmäktige ska den 23 november 2021 anta en renhållningstaxa 

som ska börja gälla från och med 2022-01-01.  

 

Arbetsutskottets behandling 2021-10-26 

Vid arbetsutskottets sammanträde redovisade avfallsingenjören en samman-

fattning av det förslag till taxa som är under upprättande. Arbetsutskottet 

beslutade överlämna ärendet till kommunstyrelsen samt uppdra till avfalls-

ingenjören att inför kommunstyrelsens behandling göra följande ändringar i 

förslaget till taxa:  

 

Ansökningsavgifter 

Gemensam behållare: 100 kr/ansökningstillfälle 

Uppehåll i hämtning för permanentbostad: 100 kr/ansökningstillfälle 

Uppehåll i hämtning för fritidshus: 100 kronor/ansökningstillfälle  

 

Tilläggsavgifter 

Överfullt kärl: 50 kr/gång  

Felsorteringsavgift: 500 kr/kärl 

 

Tekniska avdelningen har härefter färdigställt ett förslag till renhållnings-

taxa 2022 för Storumans kommun. 

 

Under våren 2021 har Storumans kommun fastställt nya föreskrifter för av-

fallshantering i Storumans kommun. I och med detta beslutades om ett nytt 

renhållningsområde inom kommunen. 

 

Genom utökning med nytt renhållningsområde, många byggnationer av hus 

samt den pågående genomgången av fastigheter inom kommunen och dess 

abonnemang så har det tillförts många nya abonnenter för renhållning. 

 

Tekniska avdelningen har därför valt att inte reglera taxan. 

 

Efter tidigare beslut i kommunfullmäktige 

En mera miljöstyrande taxa än den som finns idag skulle innebära en högre 

viktavgift för kunden. Detta skulle medföra att den kunden som inte kan 

sortera mera, utan som står med exempelvis tunga blöjor på grund av små-

barn eller sjukdom drabbas. I likhet till den kunden som redan idag är duk-

tig på att sortera inte har någon mer förpackning eller tidning att sortera ut.  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 34 (70)  

   

Kommunfullmäktige 2021-11-23  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 138 – forts.  

 

Tekniska avdelningen föreslår därför att taxan för avfallets vikt ses över och 

regleras i samband med kommande revidering av föreskrifterna för avfalls-

hantering i Storumans kommun. 

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-11-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 90. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 151. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun att 

gälla från och med 2022-01-01. 

----- 
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KF § 139  KS/2020:347 - 401 

 

Ändring i föreskrifter om avfallshantering i Storumans 

kommun 
 

Tekniska avdelningen har reviderat och upprättat nytt förslag till  

Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun. 

 

Storumans kommun är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för 

bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses 

enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från hushåll samt därmed 

jämförligt avfall från annan verksamhet.  

 

Kommunen får meddela föreskrifter om att den som i en yrkesmässig verk-

samhet ger upphov till avfall ska lämna uppgift till kommunen om avfallet 

och dess hantering. 

 

Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun är utformade för 

att uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. 

 

Följande förändringar är aktuella: 

 

o Returpapper som har ändrats från producentansvar till kommunalt an-

svar. Detta efter att Regeringen har beslutat att förordningen om pro-

ducentansvar för returpapper ska upphävas, samt att ändringar i av-

fallsförordningen bland annat innebär att returpapper även i fortsätt-

ningen ska sorteras ut från annat avfall men att det utsorterade retur-

papperet ska samlas in av kommunerna från och med 2022-01-01. 

 

o Förtydligande av 43 § Eget omhändertagande och befrielse från skyl-

digheten att överlämna avfall till kommunen och upprättande av 43a § 

samt 43b §. 

 

o Mindre redaktionella revideringar och förtydliganden. 

 

Mindre omfattning 

Inför beslut om föreskrifter åligger det kommunen att på lämpligt sätt sam-

råda med dem som berörs av förslaget.  

 

Detta får anpassas till hur förslaget ser ut med beaktande av de ändringar av 

rådande föreskrifter som föreslås. Det framhålls att kommuninvånarna ska 

ges en verklig möjlighet att sätta sig in i förslaget och få tillräcklig tid för  
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KF § 139 - forts.  

 

att framföra synpunkter. Samtidigt ska inte kommunens skyldigheter upp-

fattas på det sättet att den omfattar varje kommuninvånare utan kommunens  

samrådsskyldighet får anses gälla enbart i förhållande till dem som har ett 

väsentligt intresse i saken. Samrådsförfarandet får därför främst avse sådana 

områden där det kan finnas olika åsikter i fråga om hur renhållningen ska 

anordnas med hänsyn till de olika alternativ till lösning av avfallsfrågorna 

som kan finnas. 

 

15 kap. 42 § miljöbalken 

42 § Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen  

1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de  

fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt in-

tresse av renhållningsordningen, och  

2. ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under 

minst fyra veckor. 

44 § 2. St 

En kommun behöver inte ställa ut ett förslag till en ändring i renhållnings-

ordningen som endast  

1. gäller föreskrifter som kommunen får meddela med stöd av detta kapi-

tel, och  

2. berör ett fåtal fastighetsinnehavare eller annars är liten.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-09-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-28 § 75. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-12 § 130. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för 

Storumans kommun  

 

att de reviderade avfallsföreskrifterna börjar gälla 2022-01-01 

 

att inte genomföra formellt samråd då förslaget bedöms som en mindre 

ändring av avfallsföreskrifterna. 

----- 
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KF § 140  KS/2021:662 - 107 

 

Bolagsstyrningsrapport från kommunalt majoritetsägda  

bolag 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22 § 120 att kommunala majori-

tetsägda bolag ska lämna information om bolagsstyrningen i årsredovis-

ningen. 

 

Kommunrevisorerna har i sin granskning av kommunens hantering av 

kommunförrådet och brandstationen rekommenderat bland annat att kom-

munstyrelsen och moderbolaget säkerställer att organisationens arbete med 

internkontroll bedrivs i enlighet med de instruktioner som utfärdats av full-

mäktige samt att kommunstyrelsen årligen prövar om man ska upprätta en 

uppsiktsplan. 

 

Kommunstyrelsen har 2021-06-01 § 81 hanterat och fattat beslut med an-

ledning av kommunrevisorernas granskning av kommunens hantering av 

kommunförrådet och brandstationen. En bedömning som gjorts är att bo-

lagsstyrningsrapporten skulle bli tydligare och ägnas mer uppmärksamhet 

med en egen årlig särskild rapportering från Storumans kommunföretag AB 

till kommunstyrelsen istället för i årsredovisningen enligt nuvarande beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade att lyfta upphävandet av kommunfullmäktiges 

beslut 2015-09-22 § 120 till kommunfullmäktige om att kommunala majori-

tetsägda bolag ska lämna information om bolagsstyrningen i årsredovis-

ningen. 

 

Följande information ska lämnas i bolagsstyrningsrapporten: 

 

o Om utvärdering av styrelse och verkställande direktören genomförts. 

 

o Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, 

aktier, andelar eller andra intressen i företag som bolaget har affärs-

förbindelser med eller som är verksamt i samma bransch som bolaget. 

 

o Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, 

antal sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekre-

terare vid styrelsens sammanträden. 

 

o Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets 

syfte, av ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, 

är organiserad och hur väl den fungerat under senaste räkenskapsåret. 
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KF § 140 – forts.  

 

o Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 

 

o Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 

 

o Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda 

kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-09-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 73. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-12 § 128. 

     

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-09-22 § 120 om att kommu-

nala majoritetsägda bolag ska lämna information om bolagsstyrningen i års-

redovisningen  

 

att kommunala majoritetsägda bolag ska lämna information om bolagsstyr-

ningen i en särskild bolagsstyrningsrapport. 

----- 
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KF § 141  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  

Berglund (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 § 141 – forts.  

  

Utredning 

En utredningsgrupp inom tekniska avdelningen har gjort en utredning vad 

gäller nybyggnation av simhall i Tärnaby respektive Storuman samt som alt 

ernativ 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  

Hemavans simhall. Möjligheten till fortsatt tjänsteköp av extern aktör ligger 

öppen.  

 

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. 

 

Återremiss KF/2021-06-15 § 76 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 att återremittera ärendet för yt-

terligare utredning vad gäller upprustningen av simhallen i Hemavan då den 

frågan aktualiserats på nytt. 

 

Kompletterad utredning 

Burlin Group har under sommaren visat ett intresse att renovera simhallen i 

Hemavan och sälja badtjänster till Storumans kommun för 2,5-3,0 mnkr/år. 

Utredningen är nu kompletterad med en idéskiss till ett aktivitetshus i 

Hemavan med tillhörande simhall. 
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Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtanden 2021-05-06 och  

2021-09-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 43 och  

2021-09-28 § 76. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01 § 75 och 2021-10-12 § 131. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna utredningen  

 

att gå vidare med en fördjupad utredning i första hand av tjänsteköp av 

badhustjänster i Hemavan och i andra hand av byggnation av ny simhall i 

Tärnaby. 

----- 
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KF § 142  KS/2021:291 – 104 

KS/2021:756 – 104 

 

Utbetalning av partistöd 2022 
 

Kommunfullmäktige har fastställt lokala regler för partistöd som komple-

ment till gällande lagstiftning.  

 

Av reglerna framgår bland annat följande: 

 

o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter be-

slut av kommunfullmäktige.  

o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd 

som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per 

mandat och år. 

o En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning 

som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 4 kap.  

29 § första stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 

granskningsintyg. Redovisningen ska ha inkommit senast den 30 juni. 

Har redovisning och granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskri-

ven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.   

 

Kommunfullmäktige har 2018-04-24 beslutat att totalt budgeterat partistöd 

åren 2019-2022 ska uppgå till 300 000 kronor per år. Då Storumans kom-

munfullmäktige har åtta partier representerade och 31 mandat innebär detta 

ett grundstöd på 16 875 kronor och ett mandatstöd på 5 322 kronor enligt 

följande fördelning:  

 

Parti Antal  

mandat 

Grund- 

stöd 

Mandat- 

stöd 

Totalt 

Moderaterna 2 16 875   10 645 27 520 

Centerpartiet 10  16 875   53 226 70 101 

Liberalerna 2  16 875    10 645 27 520 

Kristdemokraterna 2  16 875    10 645 27 520 

Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna 

7  16 875    37 258 54 133 

Vänsterpartiet 4  16 875   21 290 38 165 

Sverigedemokraterna 3  16 875     15 968 32 843 

Kommunlistan 1  16 875     5 322 22 197 
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Redovisningar med granskningsintyg har inkommit från samtliga partier 

inom föreskriven tid (KS/2021:291).  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-10-05. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-12 § 133. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att betala ut partistöd för 2022 i förskott under januari 2022 enligt redovi-

sad tabell.  

----- 
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KF § 143  KS/2021:687 - 107 

 

Bolagsordning för Storumans kommunföretag AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i  

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommun-

fullmäktiges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 

kap. 3 § kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att  

eftersom fler bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i  

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags 

Ekonomiförvaltning AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett 

förslag på ny bolagsordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 

3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Storumans kommunföretag AB anges under 

§ 5 att Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning – Bolaget ska bereda kom-

munfullmäktige i Storumans kommun möjlighet att ta ställning innan beslut 

i verksamheten som är av principiell eller av annan större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap.3 § kommunallagen be-

döms det att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell  

beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 91. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 153. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Storumans  

kommunföretag AB. 

----- 
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Bolagsordning för Fastighets AB Umluspen 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i  

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommun-

fullmäktiges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 

kap. 3 § kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att  

eftersom fler bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i  

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags 

Ekonomiförvaltning AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett 

förslag på ny bolagsordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 

3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Fastighets AB Umluspen anges under § 5 

Fullmäktiges yttranderätt – Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i 

Storumans kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som 

är av principiell eller av annan större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kapitlet 3 § kommunallagen 

bedöms att rubriceringen ska vara § 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställ-

ning samt bedöms det att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kom-

munfullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag  

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 92. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 154. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Fastighets AB  

Umluspen. 

----- 
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KF § 145  KS/2021:689 - 000 

 

Bolagsordning för Industri- och logistikcentrum i Storuman 

AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att eftersom fler 

bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning 

AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny bolags-

ordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans Kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 

anges under § 5 Fullmäktiges yttranderätt – Bolaget ska bereda kommun-

fullmäktige i Storumans kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verk-

samheten som är av principiell eller av annan större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen be-

döms att rubriceringen ska vara § 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställ-

ning samt att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 93.  

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 155. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB. 

----- 
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KF § 146  KS/2021:704 - 107 

 

Bolagsordning för Storuman Kommunföretags  

Ekonomiförvaltning AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att eftersom fler 

bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i Industri- och  

logistikcentrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags Ekonomi-

förvaltning AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på 

ny bolagsordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kom-

munallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Storuman Kommunföretags Ekonomi-

förvaltning AB anges under § 5 Fullmäktiges yttranderätt – Bolaget ska  

bereda kommunfullmäktige i Storumans kommun möjlighet att yttra sig in-

nan beslut i verksamheten som är av principiell eller av annan större vikt 

fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen be-

döms att rubriceringen ska vara § 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställ-

ning samt att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 94. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 156. 
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KF § 146 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Storuman 

Kommunföretags Ekonomiförvaltning AB. 

----- 
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KF § 147  KS/2021:809 - 107 

 

Bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 eftersom fler bo-

lag hade liknande skrivning att uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning 

AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny bolags-

ordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB anges under § 

4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning – Bolaget skall bereda kommun-

fullmäktige i Storumans kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen be-

döms det att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 95.  

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 157. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Hemavan Tärnaby 

Airport AB. 

----- 
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KF § 148  KS/2021:710 - 700 

 

Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av vård- och  

omsorgscollege och praktikplatsen.se 
 

Region Västerbottens samarbetsorgan Primärkommunala beredningen re-

kommenderar kommunerna i Västerbottens län att fatta beslut om finansie-

ring av Vård- och omsorgscollege och pratkikplatsen.se.  

Västerbottens demografi består av en växande och åldrande befolkning.  

Under de närmaste 3-5 åren kommer kompetensbehovet inom stöd, vård 

och omsorg att öka både till följd av pensionsavgångar i branschen och ett 

ökat behov av vård och omsorg. 

Vård- och omsorgscollege är en viktig funktion för att möta kompetensut-

maningen inom vård och omsorg i Västerbotten. Inom vård- och omsorgs-

college samverkar bransch och utbildning för kvalitetssäkrad utbildning, at-

traktivitet/status i yrke och utbildning samt kompetensförsörjningen inom 

vård och omsorg. Detta ställer krav på en långsiktig och hållbar verksamhet 

och budget. 

Budgetförslaget syftar till att spegla ett befintligt och kommande upplägg 

av kombination av regional samordning av vård- och omsorgscollege samt 

digital praktiksamordning med regional administratör och tillhörande 

systemkostnader. Tabellen nedan speglar nuvarande budget och ett förslag 

på en integrerad budget från och med halvårsskiftet 2022 bestående av 

tjänsteutrymme på 1, 0 % för regional samordning av vård och omsorgscol-

lege och regional administration av digital praktiksamordning inklusive till-

hörande systemkostnader för praktikplatsen.se.   

 

Kostnadstyp  Omfattning Summa kr 

Regional samordnare VOC  50% 351 648  

Egen personal  5%      2 736  

Lokalkostnader        9 984  

Övriga kostnader   151 898  

Kostnad/år   516 266 
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KS § 148 – forts.  

 

Finansiering Digital praktiksamordning Västerbotten från 2022-07-01 

Regional administratör   50%  351 648  

Support mm    68 062, 50  

Årsavgift    50 000  

Kostnad kr/år    469 711  

Total kostnad kr/år    985 977  

 

I beslutsunderlaget anges att kostnaderna föreslås delas jämlikt (1/3 var-

dera) mellan Region Västerbotten, länets 15 kommuner och utbildningsan-

ordnare.  

I samband med översynen av överenskommelse om samverkan för regional 

utveckling 2019-2022 som ska inledas under hösten 2021 bör samtliga till-

äggsfinansieringar som exempelvis Vård- och omsorgscollege och praktik-

platsen.se inkluderas i den nya reviderade versionen av överenskommelse 

om regional samverkan mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län.  

Primärkommunala beredningens rekommendation  

Primärkommunala beredningen rekommenderar att kommunfullmäktige be-

slutar att finansiering av vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se in-

kluderas i ny reviderad överenskommelse om samverkan för regional ut-

veckling 2022-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i  

Västerbottens län.    

 

Arbetsutskottets behandling 2021-10-26  

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och 

inför kommunstyrelsens behandling komplettera beslutsunderlaget med 

uppgift om kommunens egen andel av finansieringen. 

 

Finansieringskonsekvenser för Storumans kommun 

Region Västerbotten lämnar besked att varje deltagande kommun delar på 

det kommunala åtagandet (fördelas utifrån antalet innevånare i respektive 

kommun) som redovisas i tjänsteutlåtandet.  

 

För Storumans kommuns del beräknas medfinansieringen uppgå till ca 

12 000 kr/år att jämföra med nuvarande på ca 6 500 kr/år. Denna kostnad 

fördelas i dagsläget mellan fritids-, kultur- och utbildningsnämnden samt 

omsorgsnämnden och bedöms göras så även framgent.  
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KF § 148 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 96. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 158. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att finansiering av vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se inklude-

ras i ny reviderad överenskommelse om samverkan för regional utveckling 

2022-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens 

län.    

----- 
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KF § 149  KS/2021:800 - 000 

 

"Tillsammans för en hållbar besöksnäring - regional strategi 

2021-2026" 
 

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 29 september 2021 § 163 att 

skicka ut dokumentet Tillsammans för en hållbar besöksnäring i  

Västerbotten – regional strategi 2021-2026” som remiss där man föreslår att 

kommunfullmäktige antar strategin samt även ges möjlighet att lämna even-

tuellt yttrande över innehållet.  

 

Strategin för besöksnäringen i Västerbotten skapar en bas för de aktörer 

som verkar här. En regional strategi bygger på många aktörers inspel och 

strategin har tagits fram i bred samverkan med inspel från destinationsbo-

lag, turismföretag och kommunrepresentanter.  

 

Under förarbetet har material samlats in som rör regionens möjligheter, be-

hov och utmaningar. Dialogen har tydligt visat vägen till tre teman som 

fångar Västerbottens attraktionskraft och som blir våra ledstjärnor under 

den tid som strategin gäller.  

 

Målet för det strategiska arbetet i Västerbotten är att aktörer i den offentliga 

sektorn ska bygga långsiktigt hållbara strukturer där verksamheter får stöd 

att utvecklas på ett livskraftigt och långsiktigt hållbart sätt.  

 

Fyra principer skapar tillsammans en tydlig riktning för arbetet framåt. Där-

igenom stärks allas insatser. Detta samlas under begreppet Västerbotten 

Experience. Principerna verkar styrande för de vägval vi gör när vi tillsam-

mans utvecklar besöksnäringen i Västerbotten. De är också avgörande för 

hur vi prioriterar och för hur våra resurser används. Principerna bygger på 

GSTCs kriterier för hållbar besöksnäring. Västerbotten Experience bygger 

en besöksnäring som:  

 

1. Är bra för boende  

2. Är bra för besökare  

3. Skapar arbeten och livskraftiga verksamheter  

4. Sker på naturens och kulturens villkor  

 

Bedömning 

Näringslivssekreteraren tillika turismansvarig tillstyrker att kommunfull-

mäktige antar strategin och har inga övriga synpunkter att lämna på doku-

mentet.  
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KF § 149 – forts.  

 

Finansiering Digital praktiksamordning Västerbotten från 2022-07-01 

Regional administratör   50%  351 648  

Support mm    68 062, 50  

Årsavgift    50 000  

Kostnad kr/år    469 711  

Total kostnad kr/år    985 977  

 

Beredande organs förslag  

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänstutlåtande 2021-09-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 97. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 159. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta den regionala strategin 2021-2026 för en hållbar besöksnäring i 

Västerbotten. 

----- 
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KF § 150  KS/2021:808 - 041 

 

Investeringsprojekt 2022 inom kommunstyrelsens investe-

ringsram 
 

Behov finns att avsätta medel och lämna igångsättningstillstånd till nedan-

stående investeringsprojekt, både skattefinansierade och avgiftsfinansi-

erade. Kommunledningsgruppen har berett ärendet 2021-10-22.  

 

Föreslagna investeringar ryms inom det beslutade investeringsutrymme som 

finns för 2022. Nedan redovisas även delegationsbeslut som kommer att tas 

för 2022. 

 

Information om delegationsbeslut 

 
Verksamhet Finansiering Projektnamn/ 

Kort beskrivning 

Budget 

Kulturen 2 

Biblioteket 

Storuman 

Skattefinansierad Målning av fönster, 

K-märkt hus 

90 000 

Fjärdingsmannen 6 

Stensele skola 

Skattefinansierad Målning fönster och dörrar 90 000 

Skolan 1 

Luspengymnasiet 

Skattefinansierad Målning träfönster utvän-

digt 

95 000 

Fiber Taxefinansierad Stensele samhälle –  

ersättningsträcka/ 

driftsäkring 

100 000 

Fjärdingsmannen 6 

Stensele skola 

Skattefinansierad Målning fasader (exkl. 

bollhall) 

110 000 

Laxvik 1:55 

Sjukstugan 

Tärnaby 

Skattefinansierad Målning fönster 118 000 

Laxvik 1:169 

Förskolan Granen 

Skattefinansierad Byte till LED-belysning i 

lokal 2 

120 000 

Fiber Taxefinansierad Ullisjaur – nybyggnation 

kanalisation 

120 000 

Gungan 1 

Förskolan Gungan 

Skattefinansierad Byte till LED-belysning i 

avdelning 2 

125 000 

Ripan 1 

Medborgarskolan 

Skattefinansierad Byte tak, snickeridelen 150 000 

Gungan 1 

Förskolan Gungan 

Skattefinansierad Inre ytskikt 150 000 
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KF § 150 – forts. 

 

Information om delegationsbeslut – forts. 

 
Verksamhet Finansiering Projektnamn/ 

Kort beskrivning 

Budget 

Kulturen 1 

Aktivitetshus  

Storuman 

Skattefinansierad Byte tak, påt mot papp, 

länk mellan K1 och K2 

150 000 

Rådhuset 4 

Sjukstugan  

Storuman 

Skattefinansierad Byte till LED-belysning 150 000 

Ormen 14 

Vallnässkolan 

Skattefinansierad Golv och vägg gamla delen 

på f.d. Centralskolan 

150 000 

Ormen 14 

Vallnässkolan 

Skattefinansierad Byte av tak, kök/matsal 180 000 

Fiskaren 3 

Parkskolan 

Skattefinansierad Inre ytskikt 186 000 

Fiber Taxefinansierad Konäset - nybyggnation ka-

nalisation 

200 000 

Ormen 14 

Badhuset/ 

Röbrohallen  

Skattefinansierad Fasadrenovering/målning 

fönster 

250 000 

Vägbelysning Skattefinansierad Kabelbrott vägbelysning 250 000 

Vägbelysning Skattefinansierad Byte till LED-armaturer 265 000 

Fiber Taxefinansierad Grannäs – nybyggnation 

kanalisation 

270 000 

Laxvik 1:169 

Förskolan Granen 

Skattefinansierad Ytskikt, väggar och golv i 

lokal 2 

300 000 

Fiber Taxefinansierad Slussfors – ersättnings-

sträcka/driftsäkring 

300 000 

Rådhuset 1 

Kommunkontor 

Skattefinansierad Ljudmiljö personalmatsal – 

energirutor 

350 000 

Laxvik 1:55 

Sjukstugan  

Tärnaby 

Skattefinansierad Byte låssystem till Iloq 425 000 

Fiber Taxefinansierad Umnäs – ersättnings-

sträcka/driftsäkring 

440 000 

Gator och vägar Skattefinansierad Östra Strandvägen, delen vid 

skidhemmet 

450 000 

Fiber  Taxefinansierad Krokfors del 1 – nybyggna-

tion kanalisation 

500 000 
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KF § 150 – forts.  

 

Kommunstyrelsens behandling 2021-11-08 § 161 

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta medel och meddela igångsättnings-

tillstånd för följande projekt för 2022 inom kommunstyrelsens investerings-

ram uppgående till max 3 000 000 kronor enligt fastställd beslutsordning 

för investeringsprojekt inom antagna investeringsramar: 

 
Verksamhet Finansiering Projektnamn/ 

Kort beskrivning 

Budget 

Belysning Skattefinansierad Nyetablering –  

Vägbelysning 

525 000 

Gator och vägar Skattefinansierad Skogsvägen m.fl. 

vägföreningar -  

upprusnting inför  

överlämnande till  

vägföreningar 

550 000 

Fiber Taxefinansierad Umnässjön -  

nybyggnation/ 

ersättningssträcka/ 

driftsäkring 

570 000 

Luspen 1:140 

Ishallen 

Skattefinansierad Byte till LED- 

Belysning isrink 

580 000 

Gator och vägar Skattefinansierad Upprustning av  

Sandviksvägen. Beläggning 

ej godkänd av Trafikverket 

650 000 

Vatten och avlopp Taxefinansierad Förlängning av huvudled-

ning Klippen 

650 000 

Laxnäs 1:27 

Skytteanska skolan 

Skattefinansierad Byte ventilations-aggregat 

hus B/C 

700 000 

Gator och vägar Skattefinansierad Nybyggnad och upprustning 

av gång- och cykelväg 

sträckan Storumans sjuk-

stuga-Höjdvägen (vid An-

nexet) 

1 200 000 

Rådhuset 4 

Sjukstugan  

Storuman 

Skattefinansierad Energiruta för fönster samt 

målning 

1 260 000 

Skidspår/skoterleder 

Hemavan-Tärnaby 

Skattefinansierad Ny pistmaskin till Tärnaby 

och Hemavan 

2 350 000 

Omsorgen Skattefinansierad Inköp av bilar 2 500 000 

 

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2021-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 98. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 161. 
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KF § 150 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsätta medel och meddela igångsättningstillstånd för följande investe-

ringsprojekt för 2022 inom kommunstyrelsens investeringsram: 

 
Verksamhet Finansiering Projektnamn/ 

Kort beskrivning 

Budget 

Gator och vägar Skattefinansierad Asfaltering topp – Vallnäs-

vägen, sträckan Vallnäs pump-

hus till korsningen Bondevägen 

inkl. Trädgårdsvägen 

3 000 000 

Rådhuset 1 

Kommunkontor 

Skattefinansierad Byte ventilationsaggregat – 

miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen och Lystkom 

4 000 000 

Vatten och avlopp Taxefinansierad Vallnäsvägen, sträckan Vallnäs 

pumphus till korsningen Bon-

devägen inkl. Trädgårdsvägen 

12 500 000 

----- 
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KF § 151  KS/2021:142 - 000 

 

Avgiftsbefrielse med anledning av Coronapandemin 
 

Näringslivskontoret har i skrivelse till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den föreslagit att avgiftsbefrielse lämnas för företag som drabbats ekono-

miskt negativt på grund av covid-19 med anledning av Coronapandemin.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-12 att överlämna 

näringslivskontorets hemställan till kommunstyrelsen för fortsatt hantering. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens anger som skäl för beslutet att man 

inte har delegationsrätt att besluta om förändringar i taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut finns 

en bedömning att det är alkohollagen och plan- och bygglagen som är mest 

öppen för skattefinansiering. Intäkter i form av tillsynsavgifter har utfallit 

och budgeterats enligt nedan för åren 2020 och 2021. 

 

Tillsynsavgifter kronor Utfall 2020 Budget 2021 

Hälsoskydd 117 512 145 000 

Miljöskydd 648 895 650 000 

Livsmedel 357 967 430 000 

Tobak/receptfria läkemedel 56 715 70 000 

Serveringstillstånd 227 427 160 000 

Totalt 1 407 976 1 455 000 

 

Koncernchefens bedömning 

I de flesta fall andra kommuner som beslutat om avgiftsbefrielse med an-

ledning av covid-19-pandemin har det berört tillsynsavgiften för serverings-

tillstånd. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) får den situation vi 

befinner oss i betraktas som extraordinär vilket också aktualiserar möjlig-

heten att synnerliga skäl kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, 

i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av pandemin.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 99. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 162. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att efter ansökan återbetala tillsynsavgifterna för serveringstillstånd åren 

2020 och 2021  
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KF § 151 – forts. 

 

att finansieringen bedömd till högst 387 000 kronor sker från kommunsty-

relsens medel avsatta för kommungemensamma omstruktureringsmedel 

2021. 

----- 
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KF § 152  KS/2021:690 - 009 

 

Reglemente för internkontroll 
 

Kommunfullmäktige fastställde nuvarande reglemente för internkontroll 

2007-02-27 § 32. När reglementet fastställdes hade kommunfullmäktige ett 

sammanträde i mars månad där kommunens årsredovisning normalt hante-

rades. Med tiden har kommunfullmäktiges sammanträdesdatum ändrats från 

mars till april.  

 

I nuvarande reglemente finns angivet att i 11 § rubricerat Kommunstyrel-

sens skyldigheter att en sammanställning av rapporterna från föregående år 

ska redovisas till kommunfullmäktige senast i mars månad. Med anledning 

av ändrad tidpunkt för kommunfullmäktiges vårsammanträde från mars 

månad till april månad föreslås en ändring av reglementet för internkontroll 

så att det överensstämmer med hur kommunfullmäktige numera samman-

träder. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 100.  

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 163. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till reglemente för internkontroll att gälla från 

och med 2021-12-01 

 

att nuvarande reglemente för internkontroll, fastställt av kommunfullmäk-

tige 2007-02-27 § 32, därmed upphör att gälla.  

----- 
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KF § 153  KS/2021:832 - 106 

 

Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet 

Lystkom 
 

Direktionen för kommunalförbundet Lystkom har fastställt förslag till revi-

dering av §§ 2, 10 och 12 i förbundsordningen för kommunalförbundet 

Lystkom och överlämnar ärendet för beslut i respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige. 

 

Storumans kommun och Vilhelmina kommun har beslutat att bilda ett ge-

mensamt gymnasieförbund, Gymnasieförbundet Södra Lappland. Förbundet 

ska ansvara för gymnasieutbildningarna vid Malgomajskolan, Luspengym-

nasiet och Tärnaby Alpina Gymnasium. Eftersom Lystkom idag levererar 

IT-tjänster till elever och personal vid Luspengymnasiet och Tärnaby Al-

pina Gymnasium pågår det en utredning av vem som ska leverera IT-

utrustning, accesspunkter, trådlösa nätverk m.m. till det nya gymnasieför-

bundet. Nuvarande förbundsordning för Lystkom medger inte att Lystkom 

levererar tjänster till andra än medlemskommunerna. 

Mot bakgrund av det bör förbundsordningens §§ 2, 10 och 12 revideras, 

vilket närmare framgår av direktionens beslut 2021-10-27.  

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 164. 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna föreslagen revidering av förbundsordningen för kommunal-

förbundet Lystkom. 

----- 
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KF § 154  KS/2021:290 - 612 

 

Konsortialavtal - utbildningssamverkan i Södra Lapplands 

Gymnasieförbund 
 

Ett förslag till konsortialavtal har tagits fram mellan parterna Vilhelmina 

kommun och Storumans kommun rörande utbildningssamverkan i kom-

munalförbundet Södra Lapplands Gymnasieförbund. Beslut om antagande 

av avtalet ska göras i respektive kommuns fullmäktige. 

 

Avtalet reglerar vad medlemskommunerna är överens om vad gäller de in-

tentioner man har med förbundet och hur man tillsammans avser att styra 

förbundet och vilka direktiv man därmed ska ge till de ledamöter man väljer 

i förbundsdirektionen. 

 

Det övergripande syftet med samverkan är att skapa en gemensam organise-

rad och fritt sökbar gymnasieutbildning i Västerbottens läns inland, med 

goda möjligheter till studier oberoende av tid och rum. 

 

En förbundsordning ska senare tas fram och beslutas om i respektive kom-

muns kommunfullmäktige. 

 

Den interimistiska styrelsen för Södra Lapplands Gymnasieförbund beslu-

tade 2021-10-27 att föreslå Storumans kommun och Vilhelmina kommun 

att anta upprättat konsortialavtal. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-11-01.  

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 165. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat konsortialavtal rörande utbildningssamverkan i kom-

munalförbundet Södra Lapplands Gymnasieförbund. 

----- 
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KF § 155  KS/2021:619 – 107 

   KS/2021:290 - 612, 

 

Val - Södra Lapplands gymnasieförbund 
 

Kommunfullmäktige ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare till Södra 

Lapplands gymnasieförbund för tiden 2022-01-01—2022-12-31.  

 

Endast ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är valbara. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 att inrätta ett kommunalförbund 

inom gymnasieskola med start 2022-01-01 med medlemmarna Vilhelmina 

kommun och Storumans kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vidare att inrätta en interimistisk styrelse för 

gymnasieförbundet fram till och med förbundets start med samma samman-

sättning som den styrelse som beslutas för förbundet.  

 

Från Storuman kommun ska fyra ledamöter och fyra ersättare utses dels till 

den interimistiska styrelsen fram till och 2021-12-31 och dels till styrelsen 

från och med 2022-01-01.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 2021-09-14 § 111 

Vid kommunfullmäktiges behandling utsågs ledamöter och ersättare till den 

interimistiska styrelsen till och med 2021-12-31. Kommunfullmäktige be-

slutade vidare  

 

att genomföra val till styrelsen för perioden 2022-01-01—2022-12-31 vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23 

 

att uppdra till Storumans kommuns representanter i den interimistiska sty-

relsen att lämna förslag på ledamöter och ersättare i styrelsen som tillträder 

2022-01-01 till kommunfullmäktiges valberedning inför kommunfullmäkti-

ges sammanträde. 

 

Vid dagens sammanträde förtydligas att valet avser direktionen i förbundet.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförandes förslag 2021-11-23. 
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KF § 155 – forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer och ersättare i direktionen för Södra Lapplands 

Gymnasieförbund perioden 2022-01-01-2022-12-31 

 

Parti Ledamot Parti Ersättare 

C Anders Persson L Hans-Peter Carlson 

KD Per-Daniel Liljegren M Veronika Håkansson 

S Peter Åberg S Bo-Anders Johansson 

S Karin Malmfjord V Emilia Ronnhed 

----- 
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KF § 156  KS/2018:1800 - 102 

 

Fyllnadsval - kommunfullmäktiges valberedning 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 bland andra utsett Therese Granström 

(C) till ersättare respektive Ingela Forsman (KD) till ledamot i kommun-

fullmäktiges valberedning innevarande mandatperiod.  

 

Therese Granström och Ingela Forsman har tidigare i år avsagt sig och ent-

ledigats från sina uppdrag i kommunfullmäktige. Med anledning av detta 

måste fyllnadsval genomföras till valberedningen bland kommunfullmäkti-

ges ledamöter och ersättare.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktigs valberednings ordförandes förslag 2021-11-23. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Jarl Folkesson (C) till ny ersättare i kommunfullmäktiges valbered-

ning efter Therese Granström (C) resterande del av innevarande mandatpe-

riod 

 

att utse Roland Gustafsson (KD) till ny ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning efter Ingela Forsman (KD) resterande del av innevarande 

mandatperiod 

 

att utse Allan Forsberg (KD) till ny ersättare i kommunfullmäktiges valbe-

redning efter Roland Gustafsson (KD) resterande del av innevarande man-

datperiod.  

----- 
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KF § 157  KS/2018:1803 – 101 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - ledamot i 

kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktige har 2020-04-21 utsett Bo-Anders Johansson (S) till 

ledamot i kommunstyrelsen resterande del av innevarande mandatperiod.  

 

Bo-Anders Johansson har 2021-11-12 inkommit med en avsägelse av för-

troendeuppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförandes förslag 2021-11-23. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Ulrik Dahlgren (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter  

Bo-Anders Johansson (S) resterande del av innevarande mandatperiod. 

----- 
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KF § 158  KS/2019:180 - 115 

 

Nyval - nämndeman vid Lycksele tingsrätt 
 

Kommunfullmäktige har 2019-06-11 § 69 utsett Daniel Bergström (KD) till 

nämndeman vid Lycksele tingsrätt. 

 

Lycksele tingsrätt har 2021-11-09 meddelat att Daniel Bergström på egen 

begäran entledigats från uppdraget som nämndeman.  

 

Lycksele tingsrätt hemställer därför att kommunfullmäktige genomför nyval 

av nämndeman.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförandes förslag 2021-11-23. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Ulf Vidman (M) till ny nämndeman vid Lycksele tingsrätt reste-

rande del av innevarande mandatperiod till och med 2023. 

----- 
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KF § 159  KS/2021:834 - 006 

 

Datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2022 
 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för varje  

år bestämma dag och tid för sammanträdena.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2021-11-03. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa följande datum för 2022 års sammanträden:  

 

Tisdag 15 februari 

Torsdag 28 april 

Tisdag 14 juni 

Tisdag 27 september 

Tisdag 22 november 

 

att uppdra till presidiet att fastställa tid för sammanträdena.  

----- 
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KF § 160   

 

Meddelanden  
 

Länsstyrelsens beslut 2021-09-30 att utse Allan Forsberg till ny ledamot i 

kommunfullmäktige för Kristdemokraterna resterande del av innevarande 

mandatperiod efter Ingela Forsman. Till ny ersättare efter Allan Forsberg 

har Per-Daniel Liljegren utsetts.  

 

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 – äldreomsorg  

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

till vissa funktionshindrade (LSS) 

Kvartal 3 år 2021 

 

 

KS/2021:264 

Regionfullmäktiges beslut 2021-09-21 om valkretsindelning för val till reg-

ionfullmäktige.  

 

KS/2021:557 

Delårsrapport januari-augusti 2021 för kommunalförbundet Partnerskap  

Inland – Akademi Norr.  

 

KS/2021:557 

Granskning av delårsrapport januari-juni 2021 för kommunalförbundet 

Lystkom (revisorernas skrivelse 2021-10-11 och tillhörande revisionsrap-

port samt direktionens beslut 2021-10-27 § 29). 

----- 

 

 

 

 


