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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2022-02-15 kl. 08.30-11.35 

 Ajournering § 1 Ärendeföredragning/information inkl. paus kl. 08.40-10.20 

  

Beslutande Se närvarolista sid. 2-3 

   

Övriga närvarande Maria Mickelsson  sekreterare 

 Peter Persson  koncernchef 

 Gunilla Pettersson   kommunrevisionens ordförande, § 2 

  

  

 

  

   

   

 

 

 

 

   

 

 

Utses att justera Pereric Stenvall och Bo-Anders Johansson  

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2022-02-22 kl. 13.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 1-20 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Gunilla Lundgren 

 

                      

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

  Pereric Stenvall  Bo-Anders Johansson 

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

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2022-02-15  

   

Datum för anslags uppsättande 2022-02-22 Datum för anslags nedtagande 2022-03-16 

   

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 

 

Nb* 

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

- 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

Nb* 

 

C 

 

Susanne Hanson 

 

Nb* 

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

 

Nb* 

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

 

Nb* 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb* 

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb* 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

 

Nb* 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb* 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb* 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.  

            

Ledamöter Närvaro 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb* 

 

S 

 

Kajsa Olofsson 

 

- 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb* 

 

V 

 

Daniel Johansson  

 

Nb* 

 

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 

 

S 

 

Bo-Anders Johansson 

 

Nb* 

 

Kajsa Olofsson 

 

V 

  

Mats Eliasson 

 

Nb* 

  

Torkel Stångberg 

  28 

Nb = Närvarande beslutande 

 

*) deltar på distans 
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KF § 1   

 

Ärendeföredragning och information 
 

Sammanträdet ajourneras kl. 08.40-10.20 för ärendeföredragning och  

information enligt följande:  

 

Ärendeföredragning/information Föredragande 

Finanspolicy för Storumans  

kommunkoncern (KF § 19) 

Helena Viktorsson,  

redovisningsansvarig 

Kvinnojouren i Storuman Kristina Fredriksson,  

Kvinnojourens ordförande  

Fixartjänster för äldre i kommunen Ingrid Elebrink,  

arbetsmarknadssekreterare 

Etablering av produktionsanläggning 

för vätgas vid NLC Storumantermina-

len 

Johan Duvdahl,  

näringslivschef/VD för  

Industri- och logistikcentrum 

i Storuman AB  

----- 
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KF § 2  KS/2022:61 - 007 

 

Information från kommunrevisionen 
 

Enligt kommunrevisionens önskemål ska kommunfullmäktige vid varje 

sammanträde få information om de revisionsrapporter som kommun-

revisionen upprättat vid granskning av kommunens olika verksamheter.  

 

Vid tidpunkten för tillkännagivandet av dagens sammanträde och publice-

ring av sammanträdeshandlingar, har det inte kommit in någon ny  

revisionsrapport till kommunfullmäktige sedan redovisningen vid föregå-

ende sammanträde. 

 

Vid sammanträdet informerar kommunrevisionens ordförande Gunilla  

Pettersson om tidigare genomförd granskning av delårsrapport 2021 för 

Storumans kommun samt kommande granskningar under 2022.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera lämnad information samt att det inte finns några nya revisions-

rapporter att ta del av vid sammanträdet. 

----- 
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KF § 3  KS/2020:200 - 019 

 

Lägesrapport från beredningsgruppen vid extraordinära 

händelser - covid-19 
 

Vid sammanträdet lämnar koncernchefen följande lägesrapport: 

 

Covid-19 klassas inte längre som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. 

Den 9 februari 2022 togs de flesta av åtgärderna mot covid-19 bort. Ingen 

generell PCR-provtagning görs längre och det bedöms finnas ett omfattande 

mörkertal på antalet smittade. Andelen som får sjukvård för covid-19 har 

minskat men även andelen som är svårt sjuk i covid-19 har minskat. Det  

råder hög sjukfrånvaro bland kommunens personal innebärande att skol- 

och förskoleverksamheten är påverkad med bland annat inskränkningar i 

undervisningen som följd. 

 

Under vecka 5 var det 35 nya sjukdomsfall i covid-19 i Storumans kom-

mun. Totalt till och med vecka 5 uppgår de totalt dokumenterade sjukdoms-

fallen till 758 i Storumans kommun. Vid en omräkning till sjukdomsfall per 

10 000 invånare uppgår Storumans kommuns jämförelsesiffra till 1 301 

sjukdomsfall per 10 000 invånare till och med vecka 5. Motsvarande siffra 

för Region Västerbotten är 1 802 sjukdomsfall per 10 000 invånare och 

motsvarande siffra för riket är 2 317 sjukdomsfall per 10 000 invånare.  

 

91 % av befolkningen 12 år och äldre har fått första dosen vaccin i Storu-

mans kommun. Motsvarande siffra för Region Västerbotten är 92,2 % och 

motsvarande siffra för riket är 86,4 %. 89,9 % av befolkningen 12 år och 

äldre har fått andra dosen vaccin i Storumans kommun. Motsvarande siffra 

för Region Västerbotten är 90,4 % och motsvarande siffra för riket är 83,6 

%. 65,4 % av befolkningen 18 år och äldre har fått tredje dosen vaccin i 

Storumans kommun. Motsvarande siffra för Region Västerbotten är 56 % 

och motsvarande siffra för riket är 53 %. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera lägesrapporten. 

----- 
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KF § 4  KS/2019:1343 - 455 

 

Motion - införande av avfallsinsamling på omlastningstermi-

nalen i Storuman 
 

Maria Gardfall (S) har 2019-11-12 lämnat in en motion om införande av  

avfallshantering på omlastningsterminalen i Storuman.  

 

I motionen skriver Maria Gardfall bland annat följande:  

 

Avfall är en av vår tids stora frågor, både vad gäller för klimatet men det 

finns även en stor ekonomisk aspekt. Den återvinningscentral som finns i 

Storuman idag varken ägs eller sköts av kommunen. Att kommunen inte 

äger marken är ett problem vid upphandling av tjänsten då det försvårar för 

andra aktörer att konkurrera. Detta leder i längden till en dyrare lösning för 

kommunen.  

 

Därför är det viktigt att utreda möjligheten till att ha mottagning och mel-

lanlagring av avfall på omlastningsterminalen (NLC Storumanterminalen). 

Läget gör det till en optimal plats, både genom dess tillgänglighet men även 

genom att vidare transport kan ske på järnväg. Idag skickas allt avfall från 

kommunen med lastbil vilket begränsar volymen samt ger stora kostnader i 

tid och körda kilometrar. Det finns stora fördelar att kommunen äger åter-

vinningscentralen för att sköta den i egen regi alternativt köper in tjänsten 

för drift av anläggningen.  

 

Att kunna nyttja platsen för att underlätta för andra kommuner genom att 

kunna ta emot deras avfall känns som en nödvändighet. Det allt hårdare 

ekonomiska läget och långa avstånd som råder i inlandet gör det nödvändigt 

för små kommuner att samverka. För att kunna få till ett samarbete över 

kommungränser krävs det en dialog i tid eftersom kontrakt på transporter 

kan sträcka sig över flera år.  

 

Maria Gardfall föreslår 

 

att en utredning görs om möjlighet att anlägga en avfallsmottagning alter-

nativt återvinningscentral på omlastningsterminalen (NLC Storumantermi-

nalen) i Storuman 

 

att kommunen inleder diskussioner med närliggande kommuner att kunna 

erbjuda mellanlagring av deras avfall samt att kunna samköra detta på järn-

väg via omlastningsterminalen (NLC Storumanterminalen).  
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KF § 4 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 § 107 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunen och Miljö- och 

avfallsbyrån i Mälardalen har tillsatts som börjat utreda och projektera en 

återvinningscentral (ÅVC) på området vid Storuman NLC-terminalen.  

 

En kontinuerlig diskussion om avfall förs mellan kommunerna i regionen 

där bland annat lagring av avfall tas upp.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2022-01-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 1. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-01 § 1. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen anses besvarad. 

----- 
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KF § 5  KS/2020:683 - 001 

 

Motion - samlokalisering av kommunala verksamheter i  

Aktiviteten 
 

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

motion om samlokalisering av kommunala verksamheter i Aktiviteten.  

 

Motionärerna föreslår  

 

att en utredning görs om att samlokalisera verksamheter i Aktiviteten 

 

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

ras i Aktiviteten 

 

att integrationsenheten placeras i Aktiviteten 

 

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

dare målgrupp och placeras i Aktiviteten 

 

att projekt Sikt 2.0 placeras och utvecklar verksamhet i Aktiviteten 

 

att möjligheten till öppenförskoleverksamhet i Aktiviteten utreds 

 

att pensionärsföreningarnas behov och möjligheter av Aktiviteten, exem-

pelvis volontärverksamhet, utreds 

 

att samverkan sker med Region Västerbotten med syfte att etablera både 

familjecentral och ungdomsmottagning i Aktiviteten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 136 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

stabschef för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Eftersom det är en central angelägenhet att aktivitetshuset fylls med verk-

samhet har kanslienheten genom projektet Sikt 2.0 samt Koordinatorpro-

jektet under 2021 påbörjat arbetet med några olika spår för att få verksam-

het i huset. 

 

Initialt har koordinatorn för extratjänster bistått med utredning, bland annat 

avseende kartläggningen av såväl innehåll som samverkan med de verk-

samheter som finns i aktivitetshuset och de som vill flytta in där efter 
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KF § 5 – forts.  

 

Lärcentrum flyttat ut. Det ligger som underlag till de åtgärder som arbetats 

med. En del av åtgärderna har kanslienheten själv rådighet över varför be-

fintliga lokaler för integrationsverksamheten sagts upp och avtal skrivits i 

aktivitetshuset. Det har arbetats för att få caféverksamheten uthyrd, vilket 

inte varit enkelt under pandemin. Lokaler har tillgängliggjorts för uthyrning 

till föreningslivet och interna verksamheter. En dialog har förts med indi-

vid- och familjeomsorgen om att flytta över delar av deras verksamhet till 

aktivitetshuset, ett arbete som resulterat i att de numera hyr tre kontor där. 

 

Det finns inga arbetsmarknadsmedel i 2022 års budget som möjliggör en 

utökning av arbetsmarknadsenheten men om budgetutrymme finns för 

kanslienheten 2023 bör det prioriteras att få till en halvtid alternativt ett ut-

vecklingsprojekt. Om så inte medges kommer ytterligare tillskott att krävas. 

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2022-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 2. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-01 § 2. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att de delar av motionen som avser flytt av integrationsverksamheten och 

individ- och familjeomsorgen samt att verka för att utveckla arbetsmark-

nadsenheten och tillgängliggöra Aktiviteten för externa bokningar, anses 

besvarad då detta redan pågår och till viss del är på plats  

 

att den del av motionen som avser samverkan med Region Västerbotten om 

gemensam familjecentral och ungdomsmottagning överlämnas till om-

sorgsnämnden för handläggning och beslut och därmed anses besvarad 

 

att den del av motionen som avser öppen förskoleverksamhet överlämnas 

till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut 

och därmed anses besvarad 

 

att den del av motionen som avser projekt SIKT 2.0 avslås. 

 

Yrkande  

Daniel Johansson (V) yrkar  

 

att återrapportering i ärendet görs till kommunstyrelsen vid sammanträde i 

december 2022.  
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KF § 5 – forts.  

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

2. Ordföranden ställer proposition på Daniel Johanssons tilläggsyr-

kande och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att de delar av motionen som avser flytt av integrationsverksamheten och 

individ- och familjeomsorgen samt att verka för att utveckla arbetsmark-

nadsenheten och tillgängliggöra Aktiviteten för externa bokningar, anses 

besvarad då detta redan pågår och till viss del är på plats  

 

att den del av motionen som avser samverkan med Region Västerbotten  

om gemensam familjecentral och ungdomsmottagning överlämnas till  

omsorgsnämnden för handläggning och beslut och därmed anses besvarad 

 

att den del av motionen som avser öppen förskoleverksamhet överlämnas 

till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut 

och därmed anses besvarad 

 

att avslå den del av motionen som avser projekt SIKT 2.0 

 

att återrapportering i ärendet ska göras till kommunstyrelsen vid samman-

träde i december 2022.  

----- 
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KF § 6  KS/2020:807 - 291 

 

Motion - "Bra luft i klassrummet" 
 

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

 

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

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

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

lektionerna på eftermiddagen.  

 

Marie Berglund föreslår 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda om venti-

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

en utvecklingsplan för bättre ventilation på Centralskolan  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 137 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fastighetsansvarig för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) utfördes senast 2019-03-14 och är 

godkänd. En godkänd OVK innebär att luften i lokalerna är tillräcklig för 

att bedriva verksamheten.  

 

Fastighetsbolaget Umluspen utför kontinuerliga justeringar på ventilationen 

för att optimera denna. Det kan bland annat innebära att sänka inblåsnings-

temperaturen, vilket kan vara en positiv upplevelse av inomhusklimatet.  

 

Beredande organs förslag 

Fastighetsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2022-01-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 3. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-01 § 3.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen anses besvarad. 

----- 
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KF § 7  KS/2020:931 - 332 

 

Motion - tillgängliga lekplatser för alla 
 

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

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

 

Storumans kommun har tidigare beslutat att anordna nya lekplatser i både 

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

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

man att målgruppen barn och vuxna med funktionsvariationer har missats 

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

hänsyn till Barnkonventionen.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att i planeringen för kommande lekplatser möjliggöra för att människor 

med funktionsvariationer även ska kunna nyttja lekplatsen 

 

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

människor med funktionsvariationer. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 139 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

tekniska avdelningens projektledare för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Under åren 2016-2019 drev kommunen ett projekt, finansierat av kommu-

nala medel, som innebar att det skulle rustas upp och byggas lekplatser i 

Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby. De lekplatser som byggdes nya 

under projektet tillgänglighetsanpassades delvis i den mån det var möjligt 

och utifrån gällande regler. Reglerna upplevs till viss del otydliga och dis-

kussion har förts med både tillverkare av lekplatsutrustning och en kom-

munbo som är engagerad och har erfarenhet av frågorna.  

 

I de fall då tillgänglighetsanpassningen inte blev gjord i samband med 

byggnationerna har kommunen fortsatt med att tillgänglighetsanpassa lek-

platserna (senast Hemavan sommaren 2021).  

 

Målet är att samtliga av kommunens lekplatser ska vara tillgänglighetsan-

passade så att de minst klarar gällande lagstiftning. 
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KF § 7 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2021-12-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 4. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-01 § 4. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fortsätta med arbetet att tillgänglighetsanpassa samtliga av kommunens 

lekparker 

 

att vid planering och nybyggnation av lekparker göra lekparker tillgängs-

lighetsanpassade    

 

att därmed bifalla motionen.  

----- 
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KF § 8  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 beslutade 2021-06-15 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till om-

sorgsnämnden för yttrande.  
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Omsorgsnämndens behandling 2021-10-20 § 57 

 

Chefen för individ- och familjeomsorgs yttrande 2021-10-06 

Under hösten 2021 pågår en chefssatsning, anordnad av Länsstyrelsen 

Västerbotten och Region Västerbotten, rörande området våld i nära rela-

tioner inom R10 kommunerna, Att förebygga våld i glesbygd-utbildning och 

stöd för förebyggande insatser rörande våld i nära relation. Chefssats-

ningen riktas till chefer inom Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt 

funktionshinderomsorgen. 

 

Chefer och verksamhetsutvecklare eller motsvarande inom R10-kommunerna 

inom socialtjänsten deltar i denna satsning i syfte att få ökad kunskap och 

kompetens inom området. Syftet med satsningen är förutom ökad kunskap att 

utveckla arbetet i den egna kommunen och även att tillsammans med kolle-

gor inom R10 utveckla det lokala och gemensamma arbetet inom våld i nära 

relation.   

 

Det pågår ett aktivt arbete inom IFO-chefsgruppen R10 gällande inom 

vilka områden som kommunerna kan samverka och utbyta tjänster och 

kompetenser mellan varandra. Det skrivs avtal om interkommunal avtals-

samverkan där exempelvis Sorsele kommun kan köpa tjänster av Storuman 

kommun. Det kan handla om insatser till våldsutövare där den kompetensen 

saknas inom individ- och familjeomsorgen i Sorsele men den finns i  

Storuman.  

 

Inom samverkansgruppen B4, där bland annat individ- och familjeomsor-

gen, primärvården och närpolisen ingår återfinns beslutade aktiviteter 

 rörande våld i nära relationer. Dessa aktiviteter handlar exempelvis om att 

säkerställa att det inom Individ- och familjeomsorgen, primärvården och 

polisen finns rutiner och riktlinjer för att hantera ärenden rörande våld i 

nära relation och hur vi kan samverka i dessa ärenden.  Det finns, som  

undertecknad ser det, ett behov av ytterligare åtgärder och aktiviteter inom 

B4-samverkan där också skolan kan ingå sett ur ett förebyggande perspek-

tiv.  

 

Individ- och familjeomsorgen har under hösten tagit kontakt med den kvin-

nojour som återupptagit sin verksamhet i kommunen med målsättningen att 

få till stånd en nära samverkan och även erbjuda den kompetens som finns 

inom individ- och familjeomsorgen.  
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Vad gäller finansiering av lokal för kvinnojouren och andra investerings-

behov som verksamheten kan ha så saknas det ekonomiska förutsättningar 

för omsorgsnämnden att bidra utifrån den tilldelade ramen. Detta är en 

fråga som behöver hanteras i kommunstyrelsen.  

 

Ett skyddat boende i kommunen skulle framförallt erbjuda skydd till vålds-

utsatta från andra kommuner. De våldsutsatta som är bosatta i vår kommun 

och som är i behov av skydd placeras i skyddat boende i andra kommuner 

då vi inte kan erbjuda ett fullgott skydd i en sådan liten kommun som vår.  

 

Våld i nära relationer är en fråga som behöver engagera samtliga förvalt-

ningar inom kommunen och samtliga politiker oavsett politisk tillhörighet. 

Undertecknad står bakom motionärens bedömning att förebyggande insat-

ser behöver genomföras i ett tidigt stadium. Här har skolan en viktig roll, 

när det kommer till att vägleda barn och unga gällande könsroller, normer 

och värderingar.  

 

Individ- och familjeomsorgen tog under hösten 2021 initiativet till att bidra 

ekonomiskt för att möjliggöra en föreläsningssatsning riktad till årskurs  

6-9, vårdnadshavare samt pedagoger/lärare inom ämnet pornografi. 

Forskning visar på de skadliga konsekvenser som konsumtion av pornografi 

i unga år kan ge. Det finns ett samband mellan konsumtion av pornografi 

och sexuellt våld samt en ökad psykisk ohälsa bland unga.  

 

Denna föreläsningssatsning skulle förutom pornografins konsekvenser in-

rymma kunskap om relationer, normer/värderingar och machokultur.  

Individ- och familjeomsorgen såg detta som en viktig förebyggande insats. 

Tyvärr tackade skolledningen nej till erbjudandet, med motiveringen att 

man inom skolan redan arbetar med frågan.  

 

Individ- och familjeomsorgen arbetar nu tillsammans med kommunens 

folkhälsosamordnare vidare med frågan, för att titta på hur vi gemensamt 

kan bidra med ökad kunskap hos såväl barn som vuxna, vårdnadshavare 

och personal inom skolan.  

 

Omsorgsnämnden har begränsade resurser, och våld i nära relationer är 

en fråga som behöver prioriteras inom fler av kommunens förvaltningar. 

Det finns även ett behov av ökad kunskap och kompetens rörande området 

inom samtliga nivåer i kommunen.   

 

Omsorgsnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 
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Beredande organs förslag  

Omsorgsnämndens protokoll 2021-10-27 § 57. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 5. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-01 § 5. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen anses besvarad. 

 

Yrkanden 

Daniel Johansson (V), biträdd av Rickard Frohm (S) och Hans-Peter  

Carlson (L), yrkar 

 

att motionen bifalls. 

 

Anders Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Daniel 

Johanssons ändringsyrkande att motionens bifalls och finner att kommun-

fullmäktige bifaller ändringsyrkandet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen.  

-----  
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KF § 9  KS/2020:932 - 620 

 

Motion - kostnadsfri utdelning av mensskydd till elever upp 

till 22 år 
 

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

rubr. motion där de sammanfattningsvis skriver följande. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ler kurator får kostnadsfri utdelning av mensskydd. Åldersgränsen föreslås 

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

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

takt med sin skolsjuksköterska eller kurator kan förväntas skapa förtroende-

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

andra frågor.  

 

Motionärerna föreslår 

 

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

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

skydd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 140 att överlämna motionen 

till Kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter internremitteras 

till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2021-05-10 

Motionen belyser en relevant jämställdhetsfråga som återkommande aktua-

liserats i många kommuner och andra politiska instanser via till exempel 

motioner och medborgarförslag.  Försvarsmakten har infört kostnadsfria 

mensskydd för alla värnpliktiga. Flera länder, till exempel Skottland och 

Nya Zeeland, har genomfört detta på nationell nivå.  

 

Kostnaden för mensskydd beräknas per person variera mellan ca 500-1 500 

kronor per år så det råder en betydande ekonomisk ojämställdhet i denna 

fråga. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 20 (37)  

    

Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 9 – forts.  

 

Storumans kommun tillhandahåller idag mensskydd tillgängliga på samtliga 

skolor och utdelas gratis av skolsköterska eller annan skolpersonal vid be-

hov som uppstår under skoltid. I den aktuella motionen yrkas att elever upp 

till 22 års ålder via besök hos skolsjuksköterska eller kurator få kostnadsfri 

utdelning av mensskydd. 

 

Den föreslagna lösningen i den aktuella motionen är problematisk av flera 

skäl. Tillgången på skolsköterskor och kuratorer är för begränsad på kom-

munens skolenheter för att kunna leverera den förslagna funktionen på ett 

tillräckligt bra och jämlikt sätt och det kan också vara problematiskt med 

hänsyn till den enskildes behov av integritet.  

 

Det finns olika sätt att organisera ett genomförande av kostnadsfria mens-

skydd i praktiken.  

 

I Österåkers kommun, som har haft kostnadsfria mensskydd sedan år 2018, 

har kommunen löst den kostnadsfria utdelningen av mensskydd i samarbete 

med Regionens Ungdomsmottagning som hanterar utdelningen. 

 

I Smedjebackens kommun har man nyligen fattat beslut att erbjuda kost-

nadsfria mensskydd. För att kunna erbjuda mensskydd kommer varje kom-

munal toalett (450 toaletter) i Smedjebackens kommun att utrustas med 

automatisk anordning där tre olika typer av mensskydd kommer finnas till 

förfogande. Personalen som ansvarar för lokalvården kommer att hantera 

dessa automater/hygienartiklar. 

 

Då frågan om kostnadsfria mensskydd inte kan anses ligga inom sko-

lans/elevhälsans ansvarsområde är det inte rimligt att fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden tar kostnaden för material och hantering av utdelning. 

Detta kan inte genomföras med befintliga resurser och i motionen beskrivs 

ingen plan för hur förslaget ska finansieras. 

 

Återremiss vid kommunstyrelsens behandling 2021-08-31 §  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att återremittera ärendet för ytter-

ligare utredning i följande delar:  

 

o Kostnaden för fria mensskydd avseende grundskola i Storumans 

kommun 

o Finansiering via kommunstyrelsens budget som en satsning på folk-

hälsa och jämställdhet 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (37)  

    

Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 9 – forts.  

  

o Hanteringen i förvaltningen och vid skolenheterna för att säkerställa 

tillgången till mensskydd för flickor 

 

Ärendet har remitterats till fritids- kultur- och utbildningsnämnden på nytt 

samt till Folkhälsorådet.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2021-11-15 § 69 

Utredningen har kompletterats i samarbete med folkhälsosamordnaren som 

har kontaktat tre kommuner där kostnadsfria mensskydd har införts. Utifrån 

dessa kommuners erfarenheter föreslås en lösning där automater sätts upp i 

ett antal toaletter och att dessa automater fylls på/sköts om av lokalvårds-

personal som har daglig tillsyn på toaletterna. Denna lösning bedöms vara 

bäst utifrån integritetssynpunkt. Kostnadsberäkningen för hantering (tidsåt-

gång ca 3h/vecka) är uppskattad till ca 43 000 kr/år och materialåtgång ca 

50 000 kr/år. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens förslag 

 

att motionen bifalls med avgränsningen att kostnadsfria mensskydd erbjuds 

eleverna i grundskolan 

 

att beställning samt tillsyn/påfyllning av automater hanteras av kommun-

styrelseförvaltningen där hela eller delar av hanteringen köps via Fastighets 

AB Umluspen. 

 

att automater väljs utifrån att kunna erbjuda både tamponger och  

bindor. 

 

Folkhälsorådets yttrande 2021-11-24 

Folkhälsorådet ställer sig positiv till motionen eftersom det ligger i linje 

med folkhälsa och jämlikhet ur ett folkhälso- och Agenda 30-perspektiv. 

Folkhälsorådet föreslår vidare att satsningen följs upp efter ett år samt att 

kommunstyrelsen tar beslut om hur finansiering kan ske.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-10 § 37 och 

2021-11-15 § 69. 

Folkhälsorådets mötesanteckningar 2021-11-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 52 och  

2021-01-18 § 6. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31 § 96 och 2022-02-01 § 6. 
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen med avgränsningen att kostnadsfria mensskydd erbjuds 

eleverna i grundskolan. 

----- 
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KF § 10  KS/2021:837 - 779 

 

Motion - fristad och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor 

och barn i Storumans kommun 
 

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

har lämnat in följande motion.   

 

Sverige samlas lokala kvinnojourer centralt i de två riksorganisationerna 

Roks (bildad 1984) och Unizon (bildad 1996 då som SKR). Varje år bor 

ungefär 1 500 barn på kvinnojourer i Sverige. Det är barn som bevittnat 

våld och misshandel mot mamma. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer är en jämställdhetsfråga och ett stort samhälls- och folkhälsopro-

blem. Stödet som samhället ger kan innebära skillnaden mellan liv och död.  

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför en särskild kvinno-

fridssatsning år 2021-2023. Syftet är att stödja kommuner och regioner att 

utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

  

Socialstyrelsen delar varje år ut statsbidrag för att utveckla arbetet mot våld 

i nära relationer och våldsutsatta kvinnor. Det är lagstadgat att kommunerna 

ska arbeta med att ta emot våldsutsatta kvinnor. Storumans kommun har 

sökt och fått beviljat statsbidrag - Utvecklingsmedel för arbete mot våld i 

nära relationer från socialstyrelsen. Det är IFO inom omsorgsnämndens 

verksamhet som sökt och fått beviljade medel. 

 

Kvinnor och barn behöver snarast en fristad i Storumans kommun. Frista-

den ska gälla kortare eller längre tid. Det är nödvändigt att bestämma be-

stämda samarbetsformer mellan kommun, bostadsbolag och kvinnojourer 

för att hitta lösningar. Ansvaret för att se till att detta fungerar vilar på 

kommunen. Ibland kan också samarbete över kommungränserna behövas 

för att lösa dessa problem. 

 

Motionärerna föreslår  

 

att kommunen upprättar en plan för hur bostadsfrågan ska lösas för kvinnor 

och barn som tvingats fly från sina hem på grund av våld. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 11  KS/2021:1008 - 105 

 

Motion - information om hälsorummen i Gunnarn och  

Slussfors 
 

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

och Erold Westman (KL) har lämnat in följande information där de skriver 

följande. 

 

Det råder stor tvekan om när hälsorummen/samhällsrummen i kommunen 

är öppna eller inte. Det står i den digitala kalendern att hälsorummet i  

Slussfors är öppet varje tisdag mellan 08.00-09.15 och då är det bemannat 

med hemtjänstens personal. Men tyvärr stämmer inte den informationen  

eftersom hälsorummet är stängt och har så varit under en tid. Därmed kan 

rummet inte användas som förväntat. 

 

Region Västerbottens hälsorum/samhällsrum gör hälso- och sjukvården mer 

tillgänglig och jämlik för länets invånare. Det stora användningsområdet 

skall vara att medborgarna med hjälp av regionens videokonferenssystem 

kan genomföra videobesök med vårdpersonal från sjukstuga, hälsocentral 

eller sjukhus. Det pratas mycket idag om vård på distans och att  

Västerbotten ligger i framkant gällande detta. 

 

Det råder frustration bland kommunmedborgare som anser att hälsorum-

met/samhällsrummet borde ha förlängda öppettider under dagarna och ha 

fler bokningsdagar i veckan. Hälsorummet i Slussfors planerade från början 

att ha regelbundna träffar med hemtjänstpersonalen. Är de här träffarna nå-

got som har skett eller är de planerade att ske framöver?  

 

En stor brist gällande kommunikation/information föreligger från kommu-

nens sida angående hälsorummen. Många medborgare och patienter från 

sjukstugan tar för givet att hälsorummet/samhällsrummet är öppet alla dagar 

i veckan. Har det under året också anordnats informationsmöten för intres-

serade medborgare samt utbildning i hjärtstartare och hjärt- och lungrädd-

ning? 

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunen ska tillhandahålla adekvat information om öppethållande i 

hälsorummen/samhällsrummen i Gunnarn och Slussfors 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (37)  

    

Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 11 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 12  KS/2021:1004 - 269 

 

Motion - kompletterande sträckning av Kungsleden 
 

Maria Gardfall (S) har lämnat in en motion där hon skriver följande. 

 

Storumans kommun har 2015 fastställt detaljplan för den s.k. Kungsplatån 

som Kungsleden går igenom. Sedan dess har samråd och förslag till ny de-

taljplan för området arbetats fram.  

 

Vissa förändringar av ledens dragning har i samråd med länsstyrelsen ge-

nomförs för att sträckningen ska passa bättre in i planerna för området.  

 

De nya planerna innebär naturligtvis en hel del byggnationer och markarbe-

ten kommer fortgå i många år framöver i direkt närhet av leden.  

 

Under samrådstiden har STF lyft önskemål om en kompletterande dragning 

enligt bifogade brev och karta till motionen. Föreslagen kompletterande 

sträckning berör inte detaljplanelagt område. 

 

I syfte att förbättra den fantastiskt fina turistprodukt som Kungsleden är, 

och som nu senast förstärkts av färdigställandet av Lapplandsleden, föreslår 

Maria Gardfall 

 

att initiativ tas till att, i samråd med länsstyrelsen, utreda och genomföra en 

kompletterande sträckning av Kungsleden.  

 

Presidiets förslag 

 

att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Yrkande 

Maria Gardfall (S), biträdd av Hans-Peter Carlson (L), yrkar  

 

att motionen ska slutbehandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

28 april.  

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

2. Ordföranden ställer proposition på Maria Gardfalls tilläggsyrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 

 

att motionen ska slutbehandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

28 april.  

----- 
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KF § 13  KS/2022:42 - 050 

 

Motion - lokalproducerat i kommunal verksamhet 
 

Linda Glasin (V) har lämnat in en motion där hon skriver följande.  

 

Den offentliga maten, närproducerat och ekologiskt är aktuellt på många 

håll i och med att miljö och klimat står högt på agendan i dagsläget. Det är 

viktigt att ställa kr2022:42 

av på vad vår kommun upphandlar och serverar i de kommunala verksam-

heterna inom skola, vård och omsorg.  

 

Stora företag kan lägga anbud på allt från kryddor till färdiga maträtter. För 

mindre producenter i vårt närområde är det avgörande att kunna lämna an-

bud på enstaka produkter/varor samt att kanske bara kunna leverera till en 

del av kommunens verksamhet, t.ex. skolan i Slussfors. Genom att dela upp 

upphandlingen i olika mindre områden samt produktgrupper kan vi möjlig-

en göra att mindre och lokala aktörer får möjlighet att lägga anbud i vår 

kommun. Kommunen kan inte köpa lokalt/närproducerat om de lokala pro-

ducenterna inte är med och lägger anbud.  

 

Det är viktigt att Storumans kommun får en bra överblick på vad som finns 

att tillgå i närområdet, samt att kraven som ställs på de varor vi efterfrågar 

stämmer överens med vad vi vill servera i våra verksamheter. Viktigt är gi-

vetvis också att kraven som ställs på produkten inte bryter mot de regler vi 

har för att förhålla oss till vid offentlig upphandling. Kommunen kan och 

bör medverka till hållbar utveckling men också att fokus bör ligga på bra 

mat från grunden.  

 

Linda Glasin föreslår  

 

att det görs en översyn på vilka krav som ställs vid upphandling av mat i 

kommunala verksamheter 

 

att upphandlingen delas upp i olika produktgrupper och områden såväl som 

huvudsortiment 

 

att information ges till lokala producenter samt att förfrågningsunderlag ut-

formas i samarbete med dem 

 

att ett mål om 25 % närproducerat alternativt ekologiskt producerade livs-

medel sätts till 2026. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 29 (37)  

    

Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 13 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 30 (37)  

    

Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 14  KS/2021:1047 - 779 

 

Medborgarförslag - krav på vaccinering av personal på  

särskilda boenden och inom hemtjänsten 
 

För att minska risken för brukare vid kommunens boenden och inom hem-

tjänsten att smittas av sjukdomar där vaccin finns har ett medborgarförslag 

lämnats in. Förslagsställaren föreslår att den personal som indirekt eller di-

rekt har kontakt med brukarna ska vara vaccinerade mot de sjukdomar som 

vid smitta kan äventyra brukarnas hälsa.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till omsorgsnämnden för handläggning 

och beslut 

 

att nämndens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

----- 
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Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 15  KS/2022:17 - 291 

 

Medborgarförslag - förbättring av Vallnässkolans skolgård 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att skol-

gården på Vallnässkolan förbättras för att eleverna ska kunna göra roliga 

aktiviteter under rasterna.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut 

 

att nämndens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

-----  
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Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 16  KS/2022:18 - 291 

 

Medborgarförslag - "Satsa på barnen i skolan" 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in om att det ska satsas på barnen i sko-

lan. Förslagsställaren föreslår sammanfattningsvis en förbättring av skol-

gårdens utrustning för att aktivera skolbarnen på rasterna.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut 

 

att nämndens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 33 (37)  

    

Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 17  KS/2022:19 - 291 

 

Medborgarförslag - "Fixa upp vår skolgård, tack!" 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren sammanfattnings-

vis föreslår att skolgården vid Vallnässkolan rustas upp för att aktivera 

skolbarnen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut 

 

att nämndens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

----- 
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Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 18  KS/2022:50 - 311 

 

Medborgarförslag - förbud mot gångtrafik längs E12 i västra 

Tärnaby (Morkan) 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att det ur 

trafiksäkerhetssynpunkt införs ett förbud mot gångtrafik längs E12 vid 

”Morkabacken” i västra Tärnaby under vintersäsongen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

----- 
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Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 19  KS/2022:1 - 040 

 

Finanspolicy för Storumans kommunkoncern 
 

Nu gällande finanspolicy som har antagits av kommunfullmäktige  

2014-09-23 § 76 behöver uppdateras. Förslag till ny policy har därför upp-

rättats.  

 

Den föreslagna finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverk-

samheten (likviditetsförvaltning och finansiering) inom kommunen och 

dess helägda dotterbolag (kommunkoncernen) ska bedrivas. 

 

Syftet med finanspolicyn är att för kommunkoncernen: 

 

o Fastställa finansverksamheten mål 

o Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organi-

seras 

o Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker 

som förekommer i finansverksamheten 

o Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av fi-

nansverksamheten 

 

Uppdateringar och förtydliganden har bland annat gjorts vad gäller likvidi-

tetsförvaltningen och villkor vid utlåning.  

 

Den föreslagna finanspolicyn har skickats på remiss till de kommunala  

bolagen och har behandlats på kommunledningsmöte samt i bolagens sty-

relser. De kommunala bolagen har inkommit med följande synpunkter (i 

sammandrag):  

 

o Ramarna för betalningsberedskapen är för snävt tilltagen. 

o Utlåningsförbudet för de kommunala företagen begränsar möjligheten 

att samarbeta i projekt tillsammans med privata aktörer. 

o Målen för amorteringar och självfinansieringsgrad vid investeringar 

påverkar likviditet och kapitalkostnader negativt.  

o Det ska vara en enhetlig taxa för utlåning till de kommunala bolagen.  

 

Den föreslagna policyn är upprättad utifrån redovisningsansvarigs bedöm-

ning av de kommunala bolagens behov av betalningsberedskap och i över-

enstämmelse med bland annat konkurrens- och stadstödsreglernas samt 

Allbolagens krav på marknadsmässighet vad gäller villkor vid utlåning.  
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Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 19 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2021-12-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 14. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-01 § 14. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till finanspolicy för kommunkoncernen 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-09-23 § 76. 

----- 
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Kommunfullmäktige 2022-02-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 20  KS/2021:248 - 700 

 

Meddelanden 
 

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 famil-

jeomsorg 

 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – äldreomsorg  

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

till vissa funktionshindrade (LSS) 

Kvartal 2,3 och 4 år 2021 

 

 

Kvartal 4 år 2021 

----- 

 

 


