
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (75)  

  

Kommunfullmäktige  2022-04-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2022-04-28 kl. 12.30-17.00 

 Ajournering kl. 12.35-13.00 för allmänhetens frågestund (§ 21), 

kl. 14.45-14.55 för paus och kl. 16.05-16.10 för presidieöverläggning (§ 59)  

  

Beslutande Se närvarolista sid. 2-3 

   

Övriga närvarande Maria Mickelsson  sekreterare 

 Peter Persson  koncernchef 

 Gunilla Pettersson   kommunrevisionens ordförande § 22 

  

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Pereric Stenvall och Rickard Frohm 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2022-05-05 kl. 15.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 21-71 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Gunilla Lundgren 

 

                      

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

  Pereric Stenvall  Rickard Frohm 

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

  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2022-04-28  

   

Datum för anslags uppsättande 2022-05-05 Datum för anslags nedtagande 2022-05-27 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvaro- och omröstningslista  

                         § 59                        § 61 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej  Avstår 

 

C 

 

Patrik Persson  

 

- 

 

 

   

 

  

 

S 

 

Gunilla Lundgren 

 

Nb 

 

1 

 

 

  

1 

  

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

1 

  

 

 

1 

  

 

M 

 

Ulf Vidman 

Nb §§ 21-26, 

28, 30-71 
 

1 

   

 

 

1 

 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

Nb §§ 21-26, 

28-58, 60-71 
 

 

   

1 

  

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

Nb §§ 21-26, 

28-62, 64-71 
 

1 

   

1 

  

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

- 

      

 

C 

 

Pereric Stenvall 

 

Nb 

 

1 

   

1 

  

 

C 

 

Anders Persson 

Nb §§ 21-26, 

28, 30-71 
 

1 

   

1 

  

 

C 

 

Klara Olofsson 

Nb §§ 21-26, 

28-58 
 

 

     

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

- 

 

 

     

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

Nb §§ 21-27, 

29-71 
 

1 

   

1 

  

 

C 

 

Susanne Hanson 

 

- 

 

 

   

 

  

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

Nb §§ 21-26, 

28-71 
 

1 

 

 

  

 

 

1 

 

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

Nb §§ 21-29, 

31-71 
 

1 

   

 

 

1 

 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

Nb §§ 21-26,  

29-71 
 

1 

   

1 

  

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

- 

      

 

S 

 

Karin Malmfjord  

Nb §§ 21-26, 

28-62, 64-71 
 

1 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb 

 

1 

 

 

  

1 

  

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb 

 

1 

 

 

  

1 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.  

                           § 59                 § 61 

Ledamöter (forts.) Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

 

S 

 

Maria Gardfall 

Nb §§ 21-26, 

28-29, 31-71 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

  

 

S 

 

Kajsa Olofsson 

Nb §§ 21-28, 

30-71 
 

1 

 

 

    

1 

  

 

S 

 

Peter Åberg 

Nb §§ 21-26, 

28, 30-62,  

64-71 

 

1 

   

1 

  

 

V 

 

Daniel Johansson  

Nb §§ 21-26, 

28-71 
  

1 

   

1 

 

 

V 

 

Linda Glasin 

Nb §§ 21-26,  

29-58 
  

 

   

 

 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

- 

  

 

   

 

 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

Nb §§ 21-28, 

30-71 
  

1 

   

1 

 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

 

Nb 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

Nb 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

SD 

 

Marie Berglund 

 

- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

 

 

 

1 

   

1 

 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Frånvarande  

ledamot 

 

Ella-Pia Lönnback 

Nb §§ 21-28, 

30-71 
 

1 

   

1 

   

Patrik Persson 

 

Mats Eliasson 

Nb §§ 21-27, 

29-71 
 

 

 

1 

   

1 

  

Torkel Stångberg 

 

Laila Löfdahl 

Nb §§ 21-26, 

28-71 
 

 

 

1 

   

1 

  

Marie Berglund 

 27 17 7  15 10   

            

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 21   

 

Allmänhetens frågestund - årsredovisning 2021 
 

Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-

band med att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen.  

 

Av tillkännagivandet till dagens sammanträde framgår att allmänheten har 

möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 12.35 för föredragning av ärendet Årsredovis-

ning 2021 för Storumans kommun som följs av allmänhetens frågestund. 

Sammanträdet återupptas kl. 13.00. 

---- 
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KF § 22  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.  

 

Följande revisionsrapporter redovisas: 

 

Revisionsrapport/ 

granskningsområde 

Ansvarig styrelse/ 

nämnd 

Upprättad 

Revisorernas redogörelse 2021  

(sammanfattning av genomförda 

granskningsinsatser under året) 

 2022-04-21 

Granskning årsredovisning 2021  

för Storumans kommun 

Kommunstyrelsen 2022-04-21 

Granskning av ekonomisk  

hushållning 2021 

 2022-04-21 

Grundläggande granskning av  

kommunstyrelsens och  

nämndernas förvaltning 2021  

Kommunstyrelsen 

Fritids-, kultur- och  

utbildningsnämnden 

Miljö- och samhälls- 

byggnadsnämnden 

2022-04-21 

Grundläggande granskning –  

Storumans kommunföretag AB 

Storumans kommun-

företag AB 

2022-04-21 

Grundläggande granskning –  

Fastighets AB Umluspen 

Fastighets AB  

Umluspen 

2022-04-21 

Grundläggande granskning –  

Industri- och logistikcentrum i  

Storuman AB 

Industri- och  

logistikcentrum i  

Storuman AB 

2022-04-21 

Grundläggande granskning –  

Hemavan Tärnaby Airport AB 

Hemavan Tärnaby  

Airport AB 

2022-04-21 

Granskning av kommun- 

koncernens arbete med intern  

kontroll 

Kommunstyrelsen 

Nämnder 

Bolag 

2022-04-21 

Granskning av chefs- och  

ledarskap inom kommun- 

koncernen 

Kommunstyrelsen 

Storumans  

kommunföretag AB 

2022-04-21 
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KF § 22 – forts.  

 

Vid sammanträdet redogör kommunrevisionens ordförande Gunilla  

Pettersson för dokumentet Revisorernas redogörelse 2021 som är en bilaga  

till revisionsberättelsen och som innehåller en sammanställning över  

genomförda granskningsinsatser under året.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen.  

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  7 (75)  

   

Kommunfullmäktige 2022-04-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 23  KS/2022:281 - 007 

 

Revisionsberättelse 2021 
 

Kommunrevisorerna har 2022-04-21 upprättat revisionsberättelse för år 

2021.  

 

Till revisionsberättelsen bifogas följande bilagor:  

 

o Revisorernas redogörelse 2021 

o Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2021 

o Revisionsrapport: Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

o Granskningsrapporter för kommunägda företag 2021 

 

Av revisionsberättelsen framgår följande:  

 

Revisorernas bedömning 

 

o Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.  

 

o Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges mål 

för god ekonomisk hushållning 2021.  

 

o Kommunstyrelse och nämnder har i huvudsak bedrivit verksamheten 

på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Omsorgs-

nämnden har inte bedrivit verksamheten inom tilldelad driftbud-

getram. 

 

o Flertalet nämnder har fullgjort sitt verksamhetsuppdrag på ett ända-

målsenligt sätt. Kommunstyrelsens förvaltning har delvis utförts på 

ett ändamålsenligt sätt. Vissa brister har noterats inom områden  

”beredskap/hantering av pandemi” samt ”chefs- och ledarskap”. 

 

o Nämndernas interna kontroll har i huvudsak varit tillräcklig. Den in-

terna kontrollen inom kommunstyrelsen respektive omsorgsnämn-

dens ansvarsområden har delvis varit tillräcklig.  

 

Revisorerna tillstyrker 

 

att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 

samt de enskilda ledamöterna i dessa organ 

 

att kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.  
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KF § 23 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera revisionsberättelsen för år 2021. 

----- 
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KF § 24  KS/2022:109 – 042 

KS/2022:73 – 042 

 

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser 

2021 
 

Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsberättelser för 

2021 för sina verksamhetsområden. Verksamhetsberättelserna är nämnder-

nas egen redovisning till kommunfullmäktige och innehåller kommentarer 

kring resultatet, redovisning av viktiga händelser samt uppföljningar av 

fastställda mål i verksamhetsplanerna. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 46. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-12 § 46 att överlämna kommunstyrel-

sens och nämndernas verksamhetsberättelser 2021 till kommunfullmäktige 

för godkännande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser 

för 2021. 

----- 
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KF § 25  KS/2022:95 - 042 

 

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 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. 

 

I kommunfullmäktiges budgetram ingår förutom den egna verksamheten, 

revision, valnämnd och överförmyndarverksamhet. Totalt gör kommun-

fullmäktige ett underskott på 92 000 kronor vilket motsvarar en avvikelse 

på 4,5 procent. Revisionen gör ett underskott på 31 000 kronor och över-

förmyndarverksamheten gör ett underskott på 108 000 kronor. Kommun-

fullmäktiges egen verksamhet gör ett överskott på 46 000 kronor och val-

nämnden gör ett överskott på 1 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2022-02-21.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2021. 

----- 
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KF § 26  KS/2022:104 - 042 

 

Årsredovisning 2021 för Storumans kommun 
 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bland annat innehålla en översikt över utvecklingen 

av verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat- 

och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess 

slut. 

 

Kommunens resultat uppgår till 27,1 mnkr. När de kommunala bolagen in-

kluderas uppgår resultatet till 30,7 mnkr och är i den delen bättre än föregå-

ende års resultat.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-03-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 40. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-12 § 40 att fastställa årsredovisning 

2021 för Storumans kommun och överlämna den till kommunfullmäktige 

för godkännande.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att årsredovisningen godkänns.  

  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna årsredovisning 2021 för Storumans kommun.   

----- 
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KF § 27  KS/2022:281 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2021 - kommunstyrelsen 
 

Kommunrevisorerna har 2022-04-21 upprättat revisionsberättelse för 2021. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen och dess 

enskilda förtroendevalda avseende 2021 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfri-

het avseende 2021 års förvaltning. 

 

Jäv 

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

Håkansson (M), Hans-Peter Carlson (L), Karin Malmfjord (S), Peter Åberg 

(S), Daniel Johansson (V), Klara Olofsson (C), Roland Gustafsson (KD), 

Maria Gardfall (S), Linda Glasin (V) och Laila Löfdahl (SD) deltar inte i 

beslutet på grund av jäv.  

----- 
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KF § 28  KS/2022:281 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2021 - omsorgsnämnden 
 

Kommunrevisorerna har 2022-04-21 upprättat revisionsberättelse för 2021. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks omsorgsnämnden och dess en-

skilda förtroendevalda avseende 2021 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfri-

het avseende 2021 års förvaltning. 

 

Jäv 

Roland Gustafsson (KD), Mats Eliasson (V), Jan-Elof Bergström (C) och 

Linda Glasin (V) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

----- 
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KF § 29  KS/2022:281 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2021 - fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
 

Kommunrevisorerna har 2022-04-21 upprättat revisionsberättelse för 2021. 

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

ningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2021 års för-

valtning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2021 års förvaltning. 

 

Jäv 

Anders Persson (C), Peter Åberg (S), Kajsa Olofsson (S), Emilia Ronnhed 

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

grund av jäv. 

----- 
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KF § 30  KS/2022:281 - 007 

 

Ansvarsfrihet - miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 

Kommunrevisorerna har 2022-04-21 upprättat revisionsberättelse för 2021. 

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

nadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2021 års förvalt-

ning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess enskilda förtro-

endevalda ansvarsfrihet avseende 2021 års förvaltning. 

 

Jäv 

Per-Erik Sahlman (L) och Maria Gardfall (S) deltar inte i ärendets 

handläggning och beslut på grund av jäv.  

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  16 (75)  

   

Kommunfullmäktige 2022-04-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 31  KS/2022:211 - 702 

 

Interpellation - alkoholtillstånd 
 

Hans-Peter Carlson (L) har lämnat in följande interpellation till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peder Wiklund. 

 

Storumans kommun har en växande och expansiv turistnäring. Det är posi-

tivt och innebär bland annat fler arbetstillfällen och en ökad attraktivitet 

för inflyttning. Med en sådan utveckling kommer också fler verksamheter i 

besöksnäringen, bland annat restauranger.  

 

En av kommunens viktiga uppgifter i samband med detta är att bedöma och 

besluta i ärenden kring alkoholservering. Här är det alkohollagen som styr, 

i första hand kapitel 8. 

 

I ett ärende som nyligen var uppe (protokoll från 2021-12-20, §175) har 

MSBN givit ett tillfälligt tillstånd till en verksamhet där det inte finns mat-

lagning, inte rinnande vatten, inte toaletter – kort sagt saknas det mesta 

som krävs enligt lagen. Anledningen är att fastighetsägaren har ställt i ut-

sikt att lokalerna skall byggas om. Problemet är att det har gjorts och sagts 

förut. Tjänstemannautlåtandet i ärendet föreslog ett avslag med mycket tyd-

liga motiv. Samtidigt har flera verksamheter med långt bättre förutsätt-

ningar genom åren fått avslag på både stadigvarande och tillfälliga till-

stånd. 

 

Med anledning av detta vill jag fråga ordförande i miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden: 

 

o På vilket sätt säkerställer vi i Storumans kommun förutsägbarhet och 

likhet inför lagen när det gäller serveringstillstånd för alkohol? 

o Hur många tillfälliga tillstånd skall man kunna få innan man uppfyller 

löften man givit om förändringar i till exempel lokaler eller verksamhet? 

 

Kommunfullmäktige konstaterar att Peder Wiklund inte är närvarande vid 

dagens sammanträde. Peder Wiklund har dessutom inkommit med en avsä-

gelse av uppdraget som ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

som kommer att behandlas senare under sammanträdet (§ 68).  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avföra interpellationen från vidare handläggning. 

-----  
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KF § 32  KS/2022:212 - 023 

 

Interpellation - rekryteringspolicy 
 

Hans-Peter Carlson (L) har 2022-03-24 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

Storumans kommun är en framgångsrik kommun ur många perspektiv. Vi 

har haft ekonomiska överskott i många år. Vi har bra resultat i medarbe-

tarenkät, i skolan och vi har framgångsrika idrottare. Det finns mycket att 

vara stolt över, det här var bara några exempel.  

 

Vi har också en vision där det bland annat står:  

 

”Kommunen är en attraktiv arbetsgivare, som tar tillvara medarbetarnas 

kunskap och engagemang.” 

 

Utifrån den skrivningen kan man tro att rekryteringsprocessen till bland 

annat chefstjänster skulle vara välbeskriven och transparent. Det visar sig 

att det motsatta förhållandet råder, alla chefstjänster annonseras inte ens ut 

internt.  

 

Med anledning därav vill jag ställa följande frågor: 

 

o Hur säkerställer vi som kommun en objektiv, öppen, transparent och 

rättssäker rekryteringsprocess, inte minst för chefstjänster? 

o Anser du som KSO att en rekryteringspolicy som säkerställer jäm-

ställdhet, likahandling och öppenhet bör fastställas för kommunen, för 

såväl den kommunala organisationen som för kommunens bolag? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar. 

 

Rekrytering sker med stöd av aktuell lagstiftning. Vi tillämpar självklart 

både MBL och diskrimineringslagens krav. 

 

I de fall där lagen om anställningsskydd (LAS) påverkar en rekrytering be-

aktas detta och innebär i vissa fall att det påverkar det fria valet av kandi-

dater. 
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KF § 32 – forts.  

 

Då vi inte gör en extern annonsering finns det skäl till det, uteslutande be-

roende på LAS. Om så sker, föregås det alltid av intern samverkan med 

fackliga organisationer samt med berörda tjänstepersoner för att säker-

ställa transparens i ärendet. 

 

Utgångspunkten i all rekrytering ska vara rätt kompetens på rätt plats, na-

turligtvis i beaktande av lagstiftning som påverkar ärendet. Min uppfattning 

är att en intern rekryteringspolicy inte fyller någon funktion som lagstift-

ningen inte redan tillgodoser. 

 

Hans-Peter Carlson tackar för svaret och interpellationen anses därmed be-

svarad. 

-----  
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KF § 33  KS/2022:142 - 019 

 

Interpellation - ersättning till bygderna för vindkraftsut-

byggnaden 
 

Peter Åberg (S) har 2022-03-10 lämnat in följande interpellation till kom-

munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

I en insändare i Lokaltidningen undertecknad av kommunalråden i  

Lycksele, Vilhelmina, Sorsele, Malå, Dorotea, Norsjö, Åsele samt även  

Storumans kommunalråd framförs krav på högre ersättningar för nyttjandet 

av våra naturresurser gällande både befintliga och kommande vindkrafts-

etableringar.  

 

o Vad mer än att stå som undertecknad på en insändare har du gjort för 

att åstadkomma högre ersättningar för nyttjandet av våra naturresur-

ser gällande vindkraftsinvesteringar? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Peter Åberg frågar i interpellationen vad jag har gjort för att åstadkomma 

högre ersättningar för vindkraftsinvesteringar? 

 

Förutom den insändare som Peter hänvisar till kan jag nämna följande ex-

empel. 

 

På regional och nationell nivå har jag varit aktiv i frågan, inte minst om att 

kommunalisera fastighetsskatten för bland annat den här typen av anlägg-

ningar. Där finns det nu ett ökat stöd både från den nationella politiken, 

vindkraftsindustrin och SKR. Min bedömning är att en sådan reform när-

mar sig vilket är positivt.  

 

Jag har varit delaktig i dialogen kring kapitaltillförsel till kreditgarantiför-

eningen från bland annat Vattenfall kopplat till deras vindkraftsinveste-

ringar, vilket genererar säkerheter och finansieringsmöjligheter för nä-

ringslivet i de bygder där investeringar i vindkraftsproduktion genomförs. 
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KF § 33 – forts.  

 

Jag har tillsammans med min kollega i Sorsele kommun fört dialog med 

Blaikenvind kring ersättning för den investering de står bakom på Storblai-

ken, den dialogen har varit framgångsrik. 

 

Därutöver vill jag nämna vikten av att jobba strategiskt för att tillgodose 

kompetensbehovet för branschen, vilket i sig ger en positiv effekt för kom-

munen. 

 

Peter Åberg tackar för svaret och interpellationen anses därmed besvarad. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  21 (75)  

   

Kommunfullmäktige 2022-04-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 34  KS/2022:239 - 109 

 

Interpellation - bilprovning i Tärnaby 
 

Daniel Johansson (V) har 2022-04-05 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

I maj 2021 gick Storumans kommun ut med information om att det skulle 

vara klart med Opus bilprovning och att de skulle etablera sig i Tärnaby 

under 2022. Nu är vi en bra bit in i 2022 och inga tecken på att etablering-

en är nära förestående. Vi har fortfarande medborgare som tvingas köra 

upp till dryga 30 mil tur och retur för att besikta bilen och med dagens 

drivmedelspriser blir kostnaden stor. Många av de som besiktar sina bilar 

är dessutom i arbetsför ålder så kostnaden för att besikta bilen för dessa 

medborgare är orimlig. Med anledning av detta har vi följande fråga till 

kommunstyrelsens ordförande:  

 

o Har Opus kommit med några besked om när deras etablering är pla-

nerad? 

o Har någon kommunikation med medborgare i västra kommundelen 

skett? 

o Har kommunen någon möjlighet at kompensera? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar. 

 

I dialogen med Opus bilprovning som har aviserat att de ska bedriva mobil 

bilprovning i Tärnaby, så ligger enligt företaget planerna fast. Utrustning 

är beställd och kommer att sättas i drift när den är levererad, vilket ska ske 

under året. 

 

Information om detta har kommunicerats via kommunens kanaler och i 

samtal och e-post med medborgare i området. 

 

Det är inte aktuellt med någon kommunal kompensation, då bilprovning 

inte är ett kommunalt ansvar och sannolikt skulle strida mot gällande lag-

stiftning. 
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KF § 34 – forts.  

 

Daniel Johansson tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 35  KS/2022:240 - 701 

 

Interpellation - kvinnojour 
 

Daniel Johansson (V) har 2022-04-05 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell. 

 

Med anledning av den motion vi förra våren lämna in gällande kvinnojour 

så har jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande.  

 

o Har något initiativ väckts från Storumans kommun att tillsammans 

inom Region 10 möjliggöra en stadigvarande kvinnojour? 

o Har något initiativ tagits till dialog med den ideella kvinnojouren i 

Storuman om fast finansiering till exempel genom IOP (idéburet of-

fentligt partnerskap)? 

o Har något initiativ tagits till förebyggande arbete? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen från ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Daniel Johansson ställer frågor kring V:s motion om kvinnojour. 

 

Frågan om kvinnojour har diskuterats i Region 10, frågan hör i huvudsak 

till socialchefsnätverket att diskutera och komma med förslag på. 

 

Dialog med den lokala kvinnojouren i Storuman förutsätter jag förs, i första 

hand via omsorgsnämnden. Kommunen har beslutat att stödja verksam-

heten genom att från de så kallade attraktivitetsmedlen tilldela kvinnojou-

ren 24 000 kronor. 

 

Frågan om förebyggande arbete är en viktig fråga, som även den i första 

hand bör hanteras via omsorgsnämndens verksamhet.  

 

Daniel Johansson tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 36  KS/2022:241 - 623 

 

Interpellation - skolskjuts 
 

Daniel Johansson (V) och Linda Glasin (V) har 2022-04-05 lämnat in föl-

jande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell. 

 

Med anledning av senaste tidens uppkomna situation där vi uppmärksam-

mats på hur det i KS antagna skolskjutsreglementet slår återigen på de som 

inte bor i tätort har vi några frågor att ställa till kommunstyrelsens ordfö-

rande.  

 

Små barn kan nu få orimligt långa väntetider, restider och helt orimligt 

långa dagar. Vi är de första att erkänna att det reglemente som antagits 

och som ligger till grund för de upphandlingar som genomförts slår orätt-

vist mot de små barnen i våra byar.  

 

Efter kommunikation med tjänstepersoner i kommunen står det för oss helt 

klart och tydligt att här har det blivit fel och fokus ligger helt klart fel och 

att ingen som helst samordning och kommunikation sker mellan förvalt-

ningarna med ansvar i frågan. 

 

Det är alldeles uppenbart i detta också att barnkonventionen inte tagits 

hänsyn till i denna process. Något som numera är lagkrav på. Det är också 

tydligt för oss att det inte sker någon dialog med berörda barn och föräld-

rar, endast information som skickas ut i schoolsoft. När vi dessutom efter 

kontakt med förvaltningar får klart för oss att det eventuellt sparas pengar i 

KS’ förvaltning men kommer öka kostnaderna i FKUN:s förvaltning ställer 

vi oss än mer frågande till detta beslut och hantering av skolskjutsar. Vi har 

vid otaliga tidigare tillfällen framför att den stuprörshantering av frågor 

som rör fler än en förvaltning inte kan fortsätta. Det står nu också klart för 

oss att bybarn som väljer att gå i vårt gymnasieförbund inte har tillgång till 

skolskjuts, hur ska de ta sig hem till sin by? 

 

Med anledning av detta har vi några frågor till kommunstyrelsens ordfö-

rande.  

 

o Varför har inte barnkonventionen tagits hänsyn till i denna process? 

o Varför sker ingen samordning mellan förvaltningar i kommunen i en 

fråga som berör fler än en förvaltning? 

o Hur rimmar detta med att skapa förutsättningar för medborgare att 

bo i hela vår kommun? 
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KF § 36 – forts.  

 

o Är det rimligt att en 7-åring kan få en skolvecka som är 67 timmar 

lång? 

o Är kommunstyrelsens budget viktigare än en rimlig vardag för skol-

barn som bor i byar utanför tätort? 

o Hur ska vi kunna motivera våra ungdomar från byarna att studera 

vidare i vårt gymnasieförbund om de inte kan ta sig hem från skolan 

i vår egen kommun)? 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen får ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar.  

 

Daniel Johansson och Linda Glasin tar i interpellationen upp ett antal frå-

geställningar kring kommunens skolskjutsreglemente som för övrigt är fö-

remål för en förändring och som ska träda i kraft under 2023. 

 

Skolskjutsar hanteras gemensamt mellan kommunstyrelseförvaltningen och 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens förvaltning. Formellt fattas beslut 

i kommunstyrelseförvaltningen.  

 

En utgångspunkt är självklart att skolskjutsar är en del i kommunens ser-

vice till medborgarna, syftande till att det ska vara möjligt att oavsett boen-

deort ha fungerande kommunikation till och från skolan. 

 

I interpellationen nämns att en 7-åring skulle ha en skolvecka som är 67 

timmar lång. Jag har inte mötts av det exemplet tidigare. 

 

Vad gäller budget, så är budgetföljsamhet viktig, vilket inte minst anges i 

den strategiska planen. Inför kommande år ser vi att kostnaderna för skol-

skjutsar och övrig kollektivtrafik står inför kraftiga kostnadsökningar, be-

roende på flera faktorer där drivmedelskostnaden är en. Uppgiften för för-

valtningen är att ta hänsyn till detta i budgetarbetet för kommande år. 

 

Frågan om skolskjuts för gymnasieelever är en fråga för gymnasieförbun-

det att hantera. Där har Storumans kommun fört en dialog kring möjlighet-

erna och viljan att hitta gemensamma lösningar.  
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KF § 36 – forts.  

 

Interpellanterna tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 37  KS/2022:257 - 000 

 

Interpellation - klimat- och hållbarhetsomställning 
 

Karin Malmfjord (S) har 2022-04-12 lämnat in följande interpellation.  

 

Covid-19 och kriget i Ukraina har visat hur sårbart samhället är vid en 

kris. Samtidigt har kriserna påskyndat klimatomställningen på gott och ont. 

Priser på drivmedel, livsmedel, teknikprodukter m.m. skjuter i höjden, nå-

got som påverkar både kommunen och våra medborgare. För att klara kri-

ser måste kommunen ställa om.  

 

o På vilket sätt tycker du att kommunen kan vara pådrivande i klimat- och 

hållbarhetsomställningen? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Karin Malmfjord efterfrågar hur jag tycker att kommunen kan vara pådri-

vande i klimat- och hållbarhetsomställningen? 

 

Frågeställningen är både stor och vid i sin karaktär och kan besvaras på 

flera sätt. Kopplat till covid och kriget i Ukraina finns det några saker 

bland flera som jag vill nämna. 

 

Till att börja med, så visar kriget i Ukraina tydligt hur sårbart samhället är 

vid större störningar. Med kort varsel kan vi stå inför en omfattande brist 

på exempelvis livsmedel, bränsle och andra insatsvaror som är nödvändiga 

för att kunna bedriva den verksamhet som kommunen har ansvar att bed-

riva. 

 

Min bedömning är att vi behöver se över och förändra mängden livsmedel 

som behövs för att kunna klara skola och omsorg under en kris. Vi behöver 

försäkra oss om att det finns tillräckliga mängder drivmedel för exempelvis 

räddningstjänstens behov. Vi behöver överväga om ytterligare reserv-

kraftsaggregat behöver anskaffas för verksamheterna.  
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Mycket av detta arbete är påbörjat och jag anser att det är viktigt att det 

prioriteras. I övrigt så måste det arbete som görs för att fortsätta kommu-

nens hållbarhetsarbete inte minst kopplat till omställningen mot ett hållbart 

samhälle och miljö och klimatmålen fortsätta. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 38  KS/2022:259 - 020 

 

Interpellation - kompensation till personal för insatser under 

pandemin 
 

Daniel Johansson (V) har 2022-4-13 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

I november 2021 återremitterades Vänsterpartiets initiativärende om att 

kompensera vår personal som slitit hårt i den pandemin som vi alla levt i de 

senaste två åren. Med anledning av detta ställer vi följande frågor till 

kommunstyrelsens ordförande:  

 

o Har det skett något samråd i frågan med de fackliga organisationerna? 

o Är frågan närmare ett avgörande eller ska vår personal behöva vänta 

länge innan detta kan komma till beslut? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Daniel Johansson efterfrågar i interpellationen om det utifrån Vänster-

partiets initiativärende har skett samråd med de fackliga organisationerna, 

samt om frågan är närmare ett avgörande. 

 

Initiativärendet återremitterades som Daniel helt riktigt konstaterar i no-

vember och planeras behandlas innan semestern. 

 

Utöver detta kan nämnas att personalen vid två tillfällen har erhållit pre-

sentkort som ett sätt att visa uppskattning för det arbete som utförs. Därut-

över har för Kommunal fördelats mer än avtalet ger vid senaste förhand-

lingen. Under 2022 genomförs sänkt arbetstidsmått för de som arbetar 

ständig natt. Enligt avtalet ska det göras avräkning på löneutrymmet, så 

har inte skett, vilket ytterligare ökar utfallet. 

 

För Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund pågår löneöversyn. För 

Vårdförbundet är nytt avtal klart, där ska löneöversyn nu genomföras. 

 

Daniel Johansson tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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Interpellation - säkra och attraktiva skolgårdar 
 

Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) har 2022-04-13 lämnat in 

följande interpellation till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordfö-

rande Anders Persson.  

 

2016 lämnade vi i Vänsterpartiet in en motion om att skapa säkra och at-

traktiva skolgårdar på våra skolor i kommunen. För en tid sedan noterade 

vi ett par insändare från elever på Vallnässkolan som var väldigt kritiska 

till miljön på skolgården där. Med anledning av detta har vi följande frågor 

till ordförande i FKUN: 

 

o Vad har gjorts för att skapa säkra och attraktiva skolgårdar i  

Storumans kommun? 

o Anser nämndens ordförande att det är viktigt? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson läm-

nar följande interpellationssvar. 

 

Det görs regelbundna genomgångar av säkerheten på våra skolgårdar. 

Detta görs av FABU. Utrustning som inte håller den standard som krävs 

skall renoveras eller bytas ut. I vår kommun har även föräldrar/företag en-

gagerat sig och tillfört objekt till våra skolgårdar. Dessa objekt blir ju  

ingenmansland då det inte är kommunens objekt/installationer och då inte 

underhålls av oss. Med tidens tand så blir dessa objekt slitna och eventuellt 

obrukbara. Detta är ett problem. Med en väldigt liten investeringsbudget 

för FKUN, cirka 750 000 kr per år, så överstiger önskemålen de pengar 

som finns att fördela. För upprustning etc. för våra skolgårdar så är det 

FABU som hanterar den frågan. FABU har också en snäv budget för re-

investeringar i kommunens fastigheter som är stort och förhållandevis 

gammalt. För att lyckas med investering i ex. skolgårdar så behöver an-

tingen budgeten för reinvesteringar öka eller så får FKUN-förvaltningen ta 

högre kapitalkostnader som då behöver se över från vilka verksamheter de 

pengarna skall tas ifrån. 
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Rörelserikedom är viktigt för alla, ung som gammal, och där har vi ett stort 

ansvar att få till rastaktiviter, både spontana och förberedda. Vi kommer att 

uppdatera den genomgång av skolgårdar som skedde 2016 för att få en 

bättre bild på nuläget och vad som då eventuellt kan göras. 

 

Interpellanterna tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 40  KS/2022:265 - 620 

 

Interpellation - problematisk skolfrånvaro 
 

Hans-Peter Carlsson (L) har 2022-04-14 lämnat in följande interpellation 

till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson. 

 

Våra unga mår inte alltid så bra. Vi ser att köer och väntetider på BUP är 

helt dysfunktionellt långa, vi ser att föräldrar kämpar för att värna sina 

barn och sina familjer men har oerhört svårt att bli hörda, att bli lyssnade 

på. Som familj är man dessutom ofta hänvisad till att ha kontakt med 

mängder av olika myndigheter och tjänstepersoner, det är sällan någon 

samordnad hantering. Allt medan elever sitter hemma och missar stora de-

lar av sin skolgång. Det är mycket allvarligt både för elevens hälsa och för 

samhället.  

 

Vi liberaler brukar säga att vi sätter skolan först. Det är egentligen en för-

enkling. Det är barnen som skall sättas först och skolan är deras arbets-

miljö. Det måste finnas lösningar som är mer funktionella än de vi sett prov 

på i exempelvis de senaste dagarnas artiklar i länets tidningar.  

 

I ett gott samhälle är barn prioriterade, deras hälsa och mående kan inte 

vänta. Nu skär det i hjärtat varje gång man får höra talas om förtvivlade 

föräldrar som inte får hjälp, som inte kan ge sina barn det stöd och den 

hjälp de behöver och har rätt till.  

 

Kunskapen om hemmasittare, elever med problematisk skolfrånvaro, är hel-

ler inte så omfattande. Det finns en del nyare rön från bland annat Umeå 

Universitet och Åbo akademi, men ingenting som ännu givit effekt i rutiner 

eller rekommendationer från t.ex. Skolverket.  

 

Mot den bakgrunden vill jag fråga ordföranden i FKUN: 

 

o Hur många elever med problematisk skolfrånvaro (hemmasittare) 

har vi i vår kommun i grundskola och gymnasium? 

o Hur har statistiken utvecklats under senare år? 

o Hur bygger vi systematiskt upp kunskap om problemet i vår kom-

mun? 

o Vilka strategier har vi för att förebygga och åtgärda problematisk 

skolfrånvaro? 

o Vad är enligt ordföranden i FKUN det viktigaste som behvös för att 

komma till rätta med problemen? 
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KF § 40 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson läm-

nar följande interpellationssvar:  

 

H-P Carlson tar upp en allvarlig fråga som vi i nämnden också diskuterar. 

 

Vi har upprättade handlingsplaner för 22 elever i vår kommun ht-21. 

Statistiken visade att det senaste året så ökade den problematiska skolfrån-

varon och nämnden beslutade om en djupare utredning som är gjord och 

kommer att presenteras vid nämndsmötet den 9 maj. En del i vad ökningen 

har bestått av kan härledas till pandemin och när vi hade till viss del 

undervisning på distans men det är bara en del av ökningen. 

 

Inom skolan så finns det systematiska system som fångar upp frånvaro och 

det finns handlingsplaner för rektor/lärare om det börjar bli problematisk 

skolfrånvaro. 

 

Strategier som finns och som utvecklas är utbildning och samarbetet med 

skolpsykolog etc. Det som är vårt stora problem är att nästa instans BUP 

inte inom rimlig tid kan hantera de barn och unga som mår dåligt.  

Regionens satsning på ”en väg in” har inte heller gett önskat resultat, och 

många gånger bollas både skolor och familjerna mellan primärvård och 

specialistsjukvård. Detta innebär att värdefull tid går åt istället för att i ett 

tidigt skede stävja en begynnande problematisk skolfrånvaro. 

 

Det är svårt för FKUN att enskilt göra skillnad i dessa frågor mot Region  

Västerbotten där den största flaskhalsen är men det är faktiskt där jag som 

ordförande tycker är det viktigaste jobbet att göra. 

 

Hans-Peter Carlson tackar för svaret och interpellationen anses därmed be-

svarad. 

----- 
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KF § 41  KS/2022:213 - 000 

 

Motion - livsmedelskvalitet och -säkerhet i Storumans kommun 

 

Hans-Peter Carlson (L) har 2022-03-24 lämnat in följande motion om livs-

medelskvalitet och -säkerhet där han bland annat skriver följande.  

 

Sverige har en av världens strängaste livsmedelslagstiftningar samtidigt 

som medlemskapet i EU innebär att förhålla oss till de regler som gäller 

både för livsmedelsproduktion och handel genom det medlemskapet. Det 

betyder att en del av de livsmedel som får säljas i Sverige faktiskt inte kun-

nat tillverkas i Sverige lagligt. Detta är en märklig paradox. Vad som säljs 

och vad som faktiskt köps måste dock inte vara samma sak.  

 

Storumans kommun serverar varje dag mat till ett antal av sina invånare i 

skolor, särskilda boenden och förskolor som tillagas i kommunens kök. En 

av kärnuppgifterna i kommunens verksamhet är att tillhandahålla närings-

riktiga, goda och attraktiva måltider för våra barn, ungdomar samt medarbe-

tare.  

 

Kommunens uppgift att ta hand om barn och äldre är bland det viktigaste 

som görs, där maten som serveras är en viktig del. Maten ska vara säker, ha 

hög kvalitet och bidra till ett bra liv och en bra hälsa. Svensk livsmedelslag-

stiftning är en hjälp på vägen att nyttja och ställa höga krav på kommunens 

livsmedel.    

 

Hans-Peter Carlson föreslår 

 

att Storumans kommun enbart ska handla upp, använda och servera livs-

medel som tillverkats i enlighet med svensk lagstiftning, det vill säga livs-

medel som tillverkats i Sverige eller enligt metoder som är lagliga i Sverige 

 

att kökschef och upphandlare får uppdraget att utreda frågan  

 

att ett livsmedelsreglemente utformas med motionens förslag som utgångs-

punkt. 

 

Kommunfullmäktige besluter 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 42  KS/2022:214 - 140 

 

Motion - inrättande av näringslivsråd 
 

Hans-Peter Carlson (L) har 2022-03-24 lämnat in en motion om inrättande 

av ett näringslivsråd i Storumans kommun där han bland annat skriver föl-

jande. 

 

Storumans kommun har de senaste drygt tio åren gjort ekonomiskt över-

skott, i många fall tack vare engångseffekter av stöd och annat men kom-

munen har också ett strukturellt överskott. Samtidigt får kommunen dåliga 

betyg i mätningar om företagandets villkor och ranking av näringslivskli-

matet. 

 

När det gäller hur kommunen ska använda sina resurser i form av skatte-

pengar förekommer samverkan i grupperingar av olika slag. Däremot sak-

nas idag systematisk samverkan med de resursskapande krafterna – närings-

livet. Ett fördelaktigt företagsklimat kan ge mer resurser som i nästa steg 

innebär att kommunen kan erbjuda en bättre skola, bättre boendeplatser för 

våra äldre, mer kultur, bättre fritidsaktiviteter etc.  

 

Hans-Peter Carlson föreslår 

 

att Storumans kommun inrättar ett näringslivsråd med representanter för 

näringslivet i hela kommunen tillsammans med kommunala tjänstepersoner 

 

att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att leda arbetet 

 

att särskild vikt läggs vid långsiktighet, hållbarhet och att skapa ett större 

skatteunderlag i kommunen 

 

att små företag och enskilda näringsidkare garanteras medverkan.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 43  KS/2022:258 - 109 

 

Motion - kostenhetens livsmedelsförsörjning 
 

Karin Malmfjord (S) har 2022-04-13 lämnat in följande motion.  

 

De senaste årens kriser har visat hur sårbart Sverige är när det gäller livs-

medelsförsörjningen. Storumans kommun har ett ansvar att se till att de som 

bor på kommunens boenden och elever i skolan får mat. Kriserna har visat 

att kommunen behöver ha livsmedelslager för att klara sitt åtagande när kri-

sen kommer.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att kostenheten utvecklar kostverksamhet när det gäller kostvariationer som 

till exempel vegetarisk kost 

 

att kostenheten arbetar fram krismatsedel för kommunens kök 

 

att kostenheten tillsammans med Fastighets AB Umluspen utreder lokalbe-

hov för lagring av livsmedel i anslutning till kommunens kök 

 

att kostenheten arbetar fram förslag på köp av lagringsbara livsmedel 

 

att medel avsätts för inköp av livsmedelslager.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

-----  
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KF § 44  KS/2022:261 - 622 

 

Motion – mellanmål till skolelever 
 

Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) har 2022-04-13 lämnat in en 

motion där de skriver följande.  

 

Elever får idag möjlighet att köpa fikabiljetter de dagar de har långa dagar 

på skolan. Det är inte alla barn som får detta då föräldrar av olika anled-

ningar inte skickar med barnen pengar till skolan, beroende på allt från 

glömska till at det helt enkelt inte finns pengar att avvara. Barnen ska inte 

drabbas av dessa orsaker och deras skolgång ska inte påverkas. Hanteringen 

av fikabiljetter borde samtidigt rimligtvis skapa en del administration för 

skolkökspersonalen. 

 

Motionärerna föreslår 

 

att systemet med fikabiljetter utreds vad gäller  

 

o antalet elever som köper fikabiljetter idag  

o antalet elever som skulle kunna omfattas om det vore gratis samt 

kostnaden för detta 

 

att förslag tas fram för ett system där mellanmålet är kostnadsfritt.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

-----  
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KF § 45  KS/2022:262 - 000 

 

Motion - hållbar livsmedelsförsörjning 
 

Daniel Johansson (V) har 2022-04-13 lämnat in följande motion.  

 

Livsmedel blir en alltmer aktuell och viktig fråga samtidigt som jordbrukare 

får allt svårare att överleva. Kommunen kan göra mer för att trygga livsme-

delsförsörjning samtidigt som det behöver göras insatser för att ställa om 

samhället till ett mer hållbart samhälle. Kommunen har en matpolicy som är 

över tio år gammal och som behöver förnyas. Vänsterpartiet vill att kom-

munen gör vad den kan för att behålla lokala livsmedelsproducenter samti-

digt som att mer av den mat som tillagas i skolorna och inom äldreomsor-

gen ska vara lokalt producerad. Bland lokala lantbrukare finns en positiv in-

ställning till lokalproducerat och viljan att laga mer mat från grunden finns 

bland personalen i kommunens tillagningskök. 

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att matpolicyn omarbetas och uppdateras till en modern och hållbar livs-

medelsstrategi och att detta sedan görs regelbundet under varje mandat-

period 

 

att Storumans kommun tillsammans med de lokala producenterna upphand-

lar köttdjur för det behov som kommunens verksamheter har 

 

att Storumans kommun undersöker vilka ytterligare lokala producenter som 

finns i kommunen som skulle kunna upphandlas till de lokala tillagnings-

köken.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 46  KS/2022:263 - 820 

 

Motion - föreningars tillgång till kommunens idrottshallar 
 

Daniel Johansson (V) har 2022-04-05 lämnat in en motion där han samman-

fattningsvis skriver följande.  

 

Idrott och en meningsfull fritid är något bra och viktigt för samhället. Före-

ningslivet är ett viktigt kitt för att kommunen ska vara attraktiv att bo i. Det 

finns idag ett uthyrningssystem för kommunens idrottshallar där föreningar 

ges olika förutsättningar och där nuvarande system skapar en onödig press 

på bokade tider i bollhallen. Genom de skötselavtal som kommunen tecknat 

med Storumans IK har idrottsklubben ingen hyreskostnad för att vara i 

bollhallen. Detta gör att SIK:s alla sektioner med inomhusverksamhet vill 

vara i bollhallen för att hålla nere sina kostnader samtidigt som fler före-

ningar också vill vara där eftersom den är störst och lämpligast för många 

idrotter. Detta medför att konkurrensen om tider i bollhallen blir svår att 

hantera både för kommunens bokningsansvarig och för föreningarna som 

vill vara i bollhallen.  

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att det utreds ett system där föreningar kan nyttja alla kommunens idrotts-

hallar utan kostnad som förenklar för alla föreningar och ökar tillgänglig-

heten. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 47  KS/2022:264 - 452 

 

Motion - utökade återvinningsmöjligheter på Morkans åter-

vinningscentral 
 

Torkel Stångberg (V) har 2022-04-18 lämnat in en motion av vilken fram-

går följande.  

 

Den 1 januari 2022 har kommunerna tagit över ansvaret för insamling och 

återvinning av returpapper. Kommunen ska tillhandahålla ett system med 

lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper.  

 

I gällande lokala föreskrifter om avfallshantering i Storumans kommun (an-

tagna av kommunfullmäktige 2021-11-23) definieras att förpackningar ska 

utsorteras i enlighet med definitionen av förpackning i förordning 

(2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Förpackningar ska 

lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av producenterna, eller av 

producenterna upphandlad utförare. Returpapper ska lämnas i de insam-

lingssystem som tillhandahålls av kommunen, eller av kommunen upphand-

lad utförare.  

 

Grunden för insamlings- och återvinningssystemet för förpackningar i  

Sverige är producentansvaret och det sköts av Förpackningsinsamlingen 

(FTI). Insamlingssystemet finansieras huvudsakligen med hjälp av förpack-

ningsavgifter som producenterna, dvs. företag som importerar varor, fyller 

en förpackning och säljer en vara, betalar.  

 

I västra delen av kommunen finns idag två återvinningsstationer (ÅVS), 

fördelade på Älvstigen i Hemavan och Industrivägen i Tärnaby.  

 

Den västra delen av Storumans kommun har ett stort besökstryck till följd 

av närheten till fjällen och det stora utbud av upplevelseaktiviteter som er-

bjuds i form av skidåkning och skoterturism m,m. Som en följd av detta har 

utbyggnaden av lägenheter och privata fritidshus ökat avsevärt. En ökning 

som till dags dato inte ser ut att vara minskande.  

 

Vid de två FTI-återvinningsstationerna i Hemavan och Tärnaby sker det pe-

riodvis att brist på utrymme i behållarna gör att de över tid står överfyllda. I 

kombination med det fjällväder som råder, speciellt vintertid, uppstår det 

ofta klagomål kring dessa två stationer på grund av förpackningar som blå-

ser tunt omkring stationerna.  
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KF § 47 – forts.  

 

För att erbjuda en bättre helhetslösning för fastighetsägare och besökare bör 

det likabehandlas mellan de två återvinningscentraler (ÅVC) som finns i 

Storumans kommun, den ena i Storuman och den andra i Tärnaby 

 (Morkan). Detta skulle erbjuda en bättre helhetslösning, där det bland annat 

innebär att man kan undvika en extra transport genom att lämna förbrukade 

produkter och förpackningar på ett och samma ställe de gånger behoven 

uppstår. Därtill skulle problem med överfyllda behållare minska.  

 

Den kostnad som detta innebär för kommunen bör räknas som försumbar, 

genom att likabehandlingsprincipen upprätthålls samt att servicen inom den 

västra delen av kommunen förbättras.  

 

Torkel Stångberg föreslår 

 

att Storumans kommunfullmäktige som sin vilja beslutar att utöka servicen 

genom att inrätta ytterligare en FTI-återvinningsstation inne på området för 

Morkans återvinningscentral i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 48  KS/2022:91 - 819 

 

Medborgarförslag - hundrastgård i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2022-02-15 där förslagsställaren före-

slår att tennisplanen i Tärnaby används för att anlägga en hundrastgård där.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  43 (75)  

   

Kommunfullmäktige 2022-04-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 49  KS/2021:56 - 100 

 

Motion - klimatmål 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-02-01 lämnat in rubr. motion mot bakgrund 

av kommunens vision i den strategiska planen om hållbarhet samt pågående 

omställning till ett hållbart samhälle genom tagna beslut på global, EU- och 

nationell nivå. Sverige har ställt sig bakom det övergripande globala målet 

Agenda 2030 och utarbetat nationella föreskrifter och mål som regioner och 

kommuner ska anpassa sig till.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

att det utarbetas klimatmål för kommunen  

att klimatmålen fastställs i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-16 § 6 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till kon-

cernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Karin Malmfjord (S) föreslår att det utarbetas klimatmål för kommunen och 

att klimatmålen fastställs i kommunfullmäktige. Motionären anför att en 

omställning till ett hållbart samhälle pågår runt omkring oss. Beslut på glo-

bal, EU- och nationell nivå gör att det sker ändringar i lagar, förordningar 

och föreskrifter som påverkar kommunens arbete. Ett övergripande globalt 

mål är Agenda 2030 som Sverige ställt sig bakom och utarbetat nationella 

föreskrifter och mål som regioner och kommuner ska anpassa sig till. Mot-

ionären anför vidare att Storumans kommun inte har antagit några klimat-

mål som verksamheter och samhälle kan sträva mot. 

 

Regeringskansliet har i rapporten 2021 – Sveriges genomförande av Agenda 

2030 för hållbar utveckling tagit in att stora delar av Agenda 2030 omsätts i 

praktisk handling på lokal och regional nivå. Flera kommuner och regioner 

bedriver att systematiskt arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling 

bland annat genom att integrera agendan i ordinarie mål och budgetproces-

ser, uppföljningssystem, kartläggningar, strategiska planer och som del av 

det strategiska kommunikationsarbetet. 

 

Bedömningen är att Agenda 2030 för hållbar utveckling inte inarbetats och 

integrerats tillräckligt i kommunens ordinarie mål-, lednings- och styrpro-

cesser. I kommunens vision i den strategiska planen för 2020 - 2030 finns  
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KF § 49 – forts. 

 

Agenda 2030 för hållbar utveckling uttryckt ”Storumans kommun ska ut-

veckla hållbar tillväxt som genererar välstånd, trygghet och god folkhälsa 

till medborgarna”. Utöver visionen finns inte hållbarhet nedbrutet i mål-

formuleringar på ett strukturerat sätt som går att följa i kommunens verk-

samhets- och affärsplaner. Hållbarhetsmål inom miljö och klimat finns för-

visso uttryckt i andra kommunala underordnade styrdokument.   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-02-28.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 27. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 31. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att klimatmål för kommunen ska utarbetas och därefter fastställs av kom-

munfullmäktige 

 

att därmed bifalla motionen 

 

att kommunstyrelsen prioriterar några av FN:s globala mål för hållbar ut-

veckling för den övergripande kommunala verksamheten 

 

att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att prioritera några av FN:s glo-

bala mål för hållbar utveckling att arbeta med i respektive förvaltning eller 

kommunalt bolag 

 

att de prioriterade globala målen för hållbar utveckling ska fastställas av 

kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 50  KS/2021:57 - 512 

 

Motion - trafiksäkerhet och hållbart resande i Tärnaby 
 

Hans-Peter Carlson (L), Ulf Vidman (M), Allan Forsberg (KD), Anders 

Persson (C) och Daniel Johansson (V) har 2021-02-05 lämnat in en motion 

om gång- och cykelbana sträckan Tärnaby centrum till motionsanlägg-

ningen Vikmyra för att tillskapa en trafiksäker miljö och ett hållbart resande 

i Tärnaby. 

 

Motionärerna föreslår 

 

att Storumans kommun anlägger, eller påverkar Trafikverket att anlägga, en 

gång- och cykelbana för åretruntbruk mellan Tärnaby centrum och mot-

ionsanläggningen Vikmyra snarast möjligt.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-16 § 7 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tek-

nisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Teknisk chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Vid möte den 5 oktober 2021 mellan Storumans kommun och Trafikverket 

togs frågan upp angående gång- och cykelväg i Tärnaby. 

 

Trafikverket håller på med en fördjupad utredning om gång- och cykelväg 

mellan Konäset och tullstationen i Tärnaby. I Trafikverkets 6-åriga verk-

samhetsplan lyfts denna gång- och cykelväg in. Trafikverket får medelstill-

delning ett år i taget för projektera och förändringar kan därmed ske i deras 

plan.  

 

När Trafikverket anlagt gång- och cykelvägen mellan Konäset och tull-

stationen kommer det att finnas en gång- och cykelväg längs E12 mellan 

Konäset och centrum i Tärnaby.  

 

Tekniska avdelningens bedömning är därför att det inte är hållbart att an-

lägga två gång- och cykelvägar parallellt med varandra efter en väg som 

Trafikverket äger (E12) och sett utifrån ÅDT (årsdygnstrafik) och antal 

oskyddade trafikanter.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2022-03-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 28. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 32. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  46 (75)  

   

Kommunfullmäktige 2022-04-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 50 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att kommunen ska påverka Trafikverket att anlägga en gång- och cykelväg 

som säkrar trafiksäker tillgång mellan Tärnaby centrum, busstationen och 

Vikmyra 

 

att därmed bifalla motionen.  

----- 
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KF § 51  KS/2021:205 - 041 

 

Motion - investeringsprojekt 
 

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

 

Kommunfullmäktige har i flera år tagit beslut om investeringsmedel till 

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

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

 

Ulf Vidman föreslår 

 

att det fortsättningsvis kan framgå hur många etapper investeringsprojekten 

innehåller 

 

att hela den beräknade totalkostnaden ska finnas med i beslutsunderlagen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 32 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till upp-

handlingsansvarig vid tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande. 

 

Upphandlingsansvarigs tjänsteutlåtande 

I förnyelseplanen 2021-2025 för vatten och avlopp, gator och vägar samt 

vägbelysning finns planerade projekt samt budgeterade kostnader för re-

spektive projekt. Vid äskanden av dessa medel ska större fokus läggs på att 

förklara vilka projekt som ingår i olika etapper och ifall dessa är beroende 

av varandra.  

 

För större projekt där olika etapper är beroende av varandra ska en uppskat-

tad totalbudget tas fram och redovisas.  

 

Beredande organs förslag 

Upphandlingsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2022-02-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 29. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 33. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KF § 52  KS/2021:600 - 619 

 

Motion - borrutbildning med inriktning mot gruvverksamhet 
 

Erold Westman (KL) har lämnat in en motion där han uppger att det finns 

ett stort intresse för mineraler i Sverige och världen samtidigt som det är 

stor brist på utbildad borrpersonal inom gruvsektorn i princip hela landet.   

 

Mot bakgrund av detta föreslår Erold Westman  

 

att kommunen inleder samarbete med befintliga gruvföretag och berörd 

branschorganisation för att få till stånd en borrutbildning i Storumans 

kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 § 93 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till fritids-, 

kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens behandling 2022-02-14 § 8 

Fritids-, kultur- och utbildningschefens yttrande 2022-01-17 

Arbetsförmedlingen gör följande samlade bedömning för yrkeskategorier 

inom malmförädling och brunnsborrning. 

 

”Det finns cirka 10 100 anställda inom malmförädlingsyrken och brunns-

borrare i Sverige, varav cirka 7 procent är kvinnor och 93 procent är män. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om job-

ben inom malmförädlingsyrken och brunnsborrare under det närmaste året. 

Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs 

kommer ha stora möjligheter till arbete. Även på fem års sikt bedömer Ar-

betsförmedlingen att möjligheterna till arbete inom malmförädlingsyrken 

och brunnsborrare kommer vara stora.” 

 

Det finns flera eftergymnasiala utbildningar inom området. I Uppsala finns 

en borrteknikerutbildning som utbildar borrare till arbeten inom olika verk-

samhetsområden som dricksvattenborrning, energibrunnar och prospekte-

ring. I Lycksele finns en bergarbetarutbildning där borrning utgör ett av ut-

bildningsmomenten. Efter denna utbildning färdigutbildas bergborrare i fö-

retaget där man blir anställd. 

 

En borrutbildning med inriktning mot gruvverksamhet skulle kunna utfor-

mas som en Yrkeshögskoleutbildning (Yh) men det blir en smal utbildning 

och skulle ställa stora krav på yrkeskompetenta utbildare/lärare. Dessutom 

krävs att behovet i branschen är väl dokumenterat och man måste göra ett  
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KF § 52 – forts.  

 

omfattande förankringsarbete i branschen bland annat för att säkra LIA-

platser. Redan för ca 3 år sedan räknade man med att kostnaden för att ta 

fram en ansökan för en Yh-utbildning låg på ca 300 000 kr och ungefär 1/3 

av ansökningarna blir beviljade. Det är således både en kostnadsfråga och 

en kompetensfråga att ta fram en utbildning. 

 

Yh-utbildningarna har sedan ett antal år tillbaka nationellt intag och mycket 

går på distans. Fördelen med att ha utbildningen i egen regi minskar en del i 

och med att det inte finns någon ”garanti” för att personer i närområdet ga-

ranteras utbildningsplats. På den senaste bergmaterialsingenjörsutbildning-

en som genomfördes i Storuman var det ett fåtal studerande från kringlig-

gande orter, majoriteten bodde i andra delar av landet. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen bedömer att vi själva inte har 

kapacitet att i egen regi ta fram eller genomföra en utbildning av det slag 

som motionen föreslår. Förvaltningens förslag är att frågan lyfts till Aka-

demi Norr. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvalt-

ningschefens yttrande och föreslår att motionen avslås.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-02-14 § 8. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 30. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 34. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen 

 

att delge motionen till kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 

Norr. 

----- 
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KF § 53  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 för-

slag till ny detaljplan 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 Svenska turistföreningen (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 

motionären 

 

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

kompletterande sträckning av Kungsleden.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 12  

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 

 

att motionen ska slutbehandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

28 april.  

 

Motionen har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Maria Gardfall (S) har föreslagit att initiativ tas till att i samråd med läns-

styrelsen utreda och genomföra en kompletterande sträckning av Kungsle-

den. Motionären beskriver vidare att Storumans kommun har 2015 fastställt 

en detaljplan för den så kallade Kungsplatån som Kungsleden går igenom. 

Sedan dess har samråd och förslag till ny detaljplan för området arbetats 

fram. De nya planerna innebär att byggnationer och markarbeten kommer  
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KF § 53 – forts.  

 

att fortgå i många år framöver direkt i närheten av leden. Motionären har bi-

fogat STF:s förslag till kompletterande sträckning av Kungsleden som inte 

ska beröra detaljplanelagt område. 

  

Länsstyrelsen i Västerbotten är huvudman för Kungsleden för den del av 

leden som finns i Västerbottens län. Utifrån kontakter med Länsstyrelsen i 

Västerbotten så anser de sig äga frågan om att eventuellt genomföra en 

kompletterande sträckning av Kungsleden.  

 

Bedömningen är att Storumans kommun kan delge STF:s förslag på kom-

pletterande sträckning av Kungsleden till länsstyrelsen. Eftersom kommu-

nen är markägare vid den föreslagna sträckningen kommer länsstyrelsen 

behöva samråda med kommunen om man väljer att vilja göra en komplette-

rande sträckning enligt förslaget. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-03-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 31. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 35. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att delge länsstyrelsen STF:s förslag på kompletterande sträckning av 

Kungsleden 

 

att motionen anses besvarad.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  52 (75)  

   

Kommunfullmäktige 2022-04-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 54  KS/2021:1008 - 105 

 

Motion - information om hälsorummens öppethållande 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 Sluss-

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

hemtjänstens personal. Men tyvärr stämmer inte den informationen ef-

tersom 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 Västerbot-

ten 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. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 11 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

stabschefen för tjänsteutlåtande.  

 

Stabschefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Region Västerbotten har hyresavtal med fastighetsägaren Storumans kom-

mun om två så kallade ”hälsorum” inrymda i Slussfors och Gunnarns sko-

lor. Efter samtal med verksamhetsansvariga kan följande information ges. 

Vårdrummen kan bokas för fjärrsamtal med exempelvis sjukvårdsspecia-

lister eller assisterad provtagning utförd av utbildad hemtjänstpersonal. I 

Slussfors är vårdrummet återigen bemannat av hemtjänsten tisdagar kl. 

08.00-10.00, vilket är en utökning med 45 minuter. I Gunnarn är det be-

mannat onsdagar av Region Västerbotten kl.11.00-13.00. Tillgängliga tider 

styrs av efterfrågan och ansvariga är beredda ifall efterfrågan skulle stiga.  

 

På grund av Coronapandemin har Slussfors hälsorum fram till januari i år 

hållit stängt och Gunnarn har nyligen tagits i bruk. Tillgänglig information 

på hemsidor ses regelbundet över men ibland missas det att uppdatera texter 

såsom i det här fallet att pandemin medfört att denna verksamhet hållit 

stängt. I och med återöppnandet kan det bli aktuellt med ytterligare inform-

ation om den fina möjlighet som rummen ger för vår befolkning. 

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2022-03-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 32. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 36. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KF § 55  KS/2022:221 - 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 väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska 

detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfull-

mäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen 

från vidare handläggning 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 mars 

2022 har tagits fram. 

 

Av redovisningen framgår att det totalt finns 14 motioner som inte har slut-

behandlats av kommunfullmäktige, varav två (2) är äldre än ett år. Vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april kommer sex (6) av dessa 

motioner att slutbehandlas.  

 

Beslutande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2022-03-31. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 37. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KF § 56  KS/2022:222 - 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 mars 2022 har tagits fram. Av 

redovisningen framgår att det totalt finns 29 pågående medborgarförslag. 

Av dessa är två (2) medborgarförslag äldre än ett år och 18 medborgarför-

slag har redan slutbehandlats alternativt ska slutbehandlas före kommun-

fullmäktiges aprilsammanträde i styrelse/nämnd. Beslut i respektive ärende 

återrapporteras i bilagor till redovisningen. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2022-03-31. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 38. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen med tillhörande bilagor. 

----- 
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KF § 57  KS/2021:558 - 356 

 

Revidering av renhållningstaxa 2022 
 

Utförd upphandling för insamling av avfall samt höjda drivmedelspriser 

ligger till grund för ökade kostnader som inför 2022 var okända. Det är där-

för av vikt att tidigt på året revidera taxan. 

 

Mot bakgrund av detta har tekniska avdelningen valt att se över gällande 

taxa och upprättat förslag till reviderad taxa. 

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2022-03-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 41. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 48. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderad renhållningstaxa för Storumans 

kommun att gälla från och med 2022-05-01. 

----- 
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KF § 58  KS/2022:150 - 104 

 

Partistöd mandatperioden 2023-2026 
 

Kommunfullmäktige har 2014-09-23 § fastställt regler för kommunalt parti-

stöd som gäller från och med mandatperioden 2014-2018. Reglerna innebär 

bland annat att den procentuella fördelningen mellan grundstöd och man-

datstöd ska vara följande:  

 

Grundstöd: 45 % av totalt budgeterat belopp för partistöd 

Mandatstöd: 55 % av totalt budgeterat belopp för partistöd  

 

Då reglerna är i behov av redaktionell justering vad gäller aktuella lagrum i 

kommunallagen, har ett förslag till reviderade regler upprättats för kom-

mande mandatperiod.  

 

Kommunfullmäktige behöver också besluta om storleken på det årliga to-

tala belopp som ska avsättas för partistödet kommande mandatperiod.  

 

Under de senaste mandatperioderna ha totalt budgeterat partistöd uppgått 

till 300 000 kronor per år.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 42. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 49. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till regler för kommunalt partistöd att gälla 

från och med mandatperioden 2023-2026 

 

att totalt budgeterat partistöd åren 2023-2026 bibehålls oförändrat och ska 

uppgå till 300 000 kronor per år. 

----- 
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KF § 59  KS/2021:1061 - 024 

 

Bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt  

förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 
 

Arvodeskommittén påbörjade i oktober 2021 en översyn av gällande ersätt-

ningsbestämmelser för förtroendevalda inför den kommande mandatperi-

oden 2023-2026. Målsättningen har varit att kommunfullmäktige i april 

2022 ska fastställa de ersättningsbestämmelser som ska gälla från och med 

2023-01-01.  

 

Arvodeskommittén har behandlat ärendet vid sammanträden 2021-10-07, 

2021-11-10 och 2022-02-22. I översynsarbetet har uppgifter tagits in från 

andra kommuner i länet för att kunna göra jämförelser.  

 

Inledningsvis har följande punkter diskuterats under Arvodeskommitténs 

beredning:  

 

o Sänkning av hel- och deltidsarvoden utifrån uppdrag från kommun-

fullmäktige att beakta inkommen motion från Daniel Johansson (V) 

och Emilia Ronnhed (V).  

 

o Omsorgsnämndens ordförandes beredskap kopplat till utökad tjänst-

göringsgrad samt reglering av ersättning till omsorgsnämndens vice 

ordförande för beredskap när denne går in i ordförandens ställe.  

 

o Minskad tjänstgöringsgrad för fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

dens ordförande på grund av överföring av gymnasiefrågor till Södra 

Lapplands gymnasieförbund från och med 2022-01-01. 

 

o Uppräkning av årsarvodet till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

dens ordförande och vice ordförande. 

 

o Höjning/införande av årsarvoden respektive fast engångsarvode 

inom valnämndens organisation under valår. 

 

En remissversion baserad på nu gällande bestämmelser med förslag till änd-

ringar har under perioden 2021-12-01—2022-01-31 varit ute på remiss hos 

de politiska partierna. Efter remisstidens utgång har Arvodeskommittén be-

arbetat dokumentet ytterligare vid sammanträde 2022-02-22 och tagit fram  
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KF § 59 – forts.  

 

ett slutligt förslag som främst innehåller följande förändringar:  

 

o Förändrade årsarvoden (beräkningsgrund Riksdagens grundarvode = 

RG) 

- Kommunfullmäktiges ordförande – ökning till 3,60 % av RG 

- Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande – ökning till 1,20 % 

av RG 

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande – ökning till 

7,30 % av RG 

- Valnämndens ordförande vid valår – ökning till 1,07 % av RG 

- Valnämndens vice ordförande vid valår – införande av årsarvode 

motsvarande 0,54 % av RG 

 

 Införande av fast engångsarvode vid valår som utbetalas efter ge-

nomfört val:  

- Ordförande i valdistrikt – belopp motsvarande 3 heldagsarvoden 

- Vice ordförande i valdistrikt – belopp motsvarande 2 heldagsar-

voden  

 

o Tillägg/förtydligande under avsnittet Tjänstgöringsgrad för deltids-

arvoderad gällande omsorgsnämndens ordförandes beredskap samt 

reglering av ersättning till vice ordförande för beredskap vid ordfö-

randes frånvaro. 

o Tillägg i tillämpningsanvisningar för förlorad arbetsinkomst § 8 

kopplat till arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila när förtro-

endevald måste avstå arbetspass nattetid för att kunna delta i en för-

rättning.  

 

Arvodeskommitténs behandling 2022-02-22 

Arvodeskommittén beslutade överlämna upprättat förslag till bestämmelser 

om ersättningar m.m. till kommunalt förtroendevalda mandatperioden 

2023-2026 till kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför kommunfull-

mäktiges fastställande.  

 

Beredande organs förslag 

Arvodeskommitténs protokoll 2022-02-22 § 1. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 50. 
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KF § 59 – forts.  

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att tjänstgöringsgrad och årsarvode för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens ordförande bibehålls på oförändrad nivå under mandatperioden 

2023-2026 innebärande tjänstgöringsgrad 40 % och årsarvode 32 % av RG 

 

att sammanträdes- respektive förrättningsarvode delas upp i tre nivåer en-

ligt följande:   

 

Upp till 2 timmar 0,04 % av RG 

2-4 timmar 0,10 % av RG 

Över 4 timmar 0,16 av RG 

 

att i enlighet med arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila m.m. kom-

pletteras tillämpningsanvisningarna för fastställande av ersättning för förlo-

rad arbetsinkomst (§ 8, sista stycket) att även omfatta arbetspass under 

kvällstid  

 

att upprättat förslag till ersättningsbestämmelser för kommunalt förtroen-

devalda mandatperioden 2023-2026 i övrigt fastställs 

 

att förändringar inom valnämndens organisation vid valår avseende årsar-

vode till valnämndens presidium samt fast engångsarvode till ordförande 

och vice ordförande i valdistrikt gäller från och med valåret 2022 

 

Yrkanden 

Daniel Johansson (V), biträdd av Erold Westman (KL), yrkar 

 

att arvodesnivåerna sänks till prisbasbelopp 2022 som beräkningsgrund 

vilket motsvarar 48 300 kronor i månaden 

 

att årlig uppräkning av arvodena under mandatperioden görs med motsva-

rande summa som en undersköterskas löneökning i kronor. 

 

Rickard Frohm (S), biträdd av Karin Malmfjord (S), yrkar bifall till kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Anders Persson (C) yrkar 

 

att årsarvode och tjänstgöringsgrad för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens ordförande bibehålls på oförändrad nivå i avvaktan på att  
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KF § 59 – forts.  

 

reglemente för Södra Lapplands gymnasieförbund fastställts. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 16.05 för presidieöverläggning och återupptas 

kl. 16.10. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag (fjärde att-

satsen) och Daniel Johanssons ändringsyrkande och finner att kommun-

fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

 Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

 Nej-röst för bifall till Daniel Johanssons ändringsyrkande.  

 

Omröstningsresultat (se omröstningslista sid. 2-3) 

Med 17 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kom-

munstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning – forts. 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag 

(första att-satsen) och Anders Perssons ändringsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag i  

övrigt (andra, tredje och femte att-satserna) och finner att kommunfullmäk-

tige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bibehålla tjänstgöringsgrad och årsarvode för fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämndens ordförande på oförändrad nivå under mandatperioden  

2023-2026 innebärande tjänstgöringsgrad 40 % och årsarvode 32 % av RG 

 

att dela upp sammanträdes- respektive förrättningsarvode i tre nivåer enligt 

följande:   

 

Upp till 2 timmar 0,04 % av RG 

2-4 timmar 0,10 % av RG 

Över 4 timmar 0,16 av RG 
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KF § 59 – forts.  

 

att i enlighet med arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila m.m. kom-

plettera tillämpningsanvisningarna för fastställande av ersättning för förlo-

rad arbetsinkomst (§ 8, sista stycket) att även omfatta arbetspass under 

kvällstid  

 

att fastställa upprättat förslag till ersättningsbestämmelser för kommunalt 

förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 i övrigt 

 

att förändringar inom valnämndens organisation vid valår avseende årsar-

vode till valnämndens presidium samt fast engångsarvode till ordförande 

och vice ordförande i valdistrikt gäller från och med valåret 2022. 

 

Jäv 

Veronika Håkansson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handlägg-

ning och beslut. 

 

Reservation 

Daniel Johansson (V), Linda Glasin (V), Emilia Ronnhed (V), Mats  

Eliasson (V), Elving Karlsson (S), Bengt-Erik Åkebrand (SD), Laila  

Löfdahl (SD) och Erold Westman (KL) reserverar sig över beslutet till för-

mån för Daniel Johanssons ändringsyrkande.   

----- 
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KF § 60  KS/2022:193 - 107 

 

Förbundsordning för Södra Lapplands gymnasieförbund 
 

Södra Lapplands gymnasieförbund har 2022-03-18 inkommit med en för-

bundsordning som ska antas av förbundsmedlemmarna Vilhelmina och  

Storumans kommuner. Förbundsstyrelsen har 2022-03-03 godkänt det upp-

rättade förslaget till förbundsordningen.   

 

I kommunallagen under 9 kapitlet Kommunal samverkan finns bestämmel-

ser om att kommunalförbund bildas genom att förbundsmedlemmarnas 

fullmäktige antar en förbundsordning.    

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-04-05.  

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 51. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förbundsordningen för Södra Lapplands gymnasieförbund. 

----- 
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KF § 61  KS/2022:149 - 107 

 

Utökat ägande i Visit Hemavan Tärnaby AB 
 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB beslutade 2022-03-22 att föreslå 

kommunfullmäktige att Storumans kommunföretag AB får utöka sitt 

ägande i Visit Hemavan Tärnaby AB. 

 

Ägarna i destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har tidigare beslu-

tat om att succesivt avveckla bolaget. Avvecklingen sker succesivt utifrån 

att projekt och avtal om försäljning av tjänst löper ut.  

 

Eftersom bland annat ett flertal av projekten är delfinansierade via EU:s 

regionalfonder bedömer företrädare för Visit Hemavan Tärnaby AB att bok-

föring och dokumentation behöver tas om hand för bland annat eventuellt 

kommande granskningar. Företrädare för bolaget har också framfört öns-

kemål om att Storumans kommunföretag AB förvärvar alla aktier i bolaget 

för att avslutningen av bolagets verksamhet ska ske på ett ordnat sätt. 

 

Storumans kommunföretag AB äger 227 aktier av totalt 1 077 aktier vilket 

motsvarar ca 21 procent av alla aktier. Aktiernas nominella belopp uppgår 

till 1 000 kronor per aktie.  

 

Enligt kommunens ägarpolicy är förvärv, förändring av ägande eller 

bildande av bolag eller nytt delägande i företag ärenden av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt där kommunfullmäktige ska ta ställ-

ning innan beslut fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-03-29. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 52. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att Storumans kommunföretag AB medges få utöka sitt ägande i Visit 

Hemavan Tärnaby AB. 

 

Yrkanden  

Hans-Peter Carlson (L), biträdd av Daniel Johansson (V), yrkar 

 

att kommunstyrelsens förslag avslås.  
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KF § 61 – forts.  

 

Rickard Frohm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt 

 

att innan Storumans kommunföretag AB tar beslut om eventuellt förvärv 

ska återrapportering göras till kommunfullmäktige.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Hans-Peter Carlssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bi-

faller kommunstyrelsens förslag och avslår avslagsyrkandet.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

o Nej-röst för bifall till Hans-Peter Carlsons avslagsyrkande.  

 

Omröstningsresultat (se omröstningslista sid. 2-3) 

Med 15 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning – forts. 

Ordföranden ställer proposition på Rickard Frohms tilläggsyrkande och  

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Storumans kommunföretag AB medges få utöka sitt ägande i Visit 

Hemavan Tärnaby AB 

 

att innan Storumans kommunföretag AB tar beslut om eventuellt förvärv 

ska återrapportering göras till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 62  KS/2022:140 - 009 

 

Redovisning av internkontroll 2021 
 

Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska en sammanställning av 

rapporterna från föregående år redovisas till kommunfullmäktige senast 

april månad. 

 

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har haft en plan för internkontroll 

2021. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har gjort en uppföljning av 

internkontroll för verksamhetsåret 2021. 

 

Sammantaget bedöms utifrån gjorda uppföljningar av internkontroll 2021 

att internkontrollen i huvudsak fungerar tillfredsställande. Mindre avvikel-

ser är följande: 

 

o Omsorgsnämnden har bedömt att man har utvecklingsbehov vad gäller 

budgetföljsamhet. (budgetavvikelse) 

o Kommunstyrelsen har bedömt att man har utvecklingsbehov vad gäl-

ler delegationsordning. (att beslut anmäls till styrelsen) 

o Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att man har ut-

vecklingsbehov i handläggningstider samt att tillsyn av objekt görs en-

ligt plan. 

 

Kommunrevisorernas lämnade vid sin granskning av hantering av kommun-

förråd och brandstation i Storuman rekommendationer vad gäller internkon-

troll. Med anledning av rekommendationerna har förvaltningarna och bo-

lagsrepresentanter tillsammans vidareutvecklat arbetet med internkontroll i 

enlighet med reglementet. Nya internkontrollplaner med gemensam struktur 

är antagna av kommunstyrelsen, samtliga nämnder och alla bolagsstyrelser 

att gälla från 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-03-28 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 53. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen av internkontroll 202. 

----- 
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KF § 63  KS/2022:128 - 041 

 

Ansvarsfrihet 2021 - Kommunalförbundet Lystkom 
 

Direktionen i kommunalförbundet Lystkom beslutade 2022-03-03 att fast-

ställa årsredovisningen för 2021 och överlämna den till revisorerna för 

granskning och till respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut om 

ansvarsfrihet för direktionen för 2021. 

 

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets verk-

samhet 2021, vilket närmare framgår av upprättad revisionsberättelse date-

rad 2022-03-25 med tillhörande bilaga Revisorernas redogörelse 2021. Re-

visorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och dess en-

skilda förtroendevalda.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-03-28. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 55. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Lystkom 

 

att bevilja direktionen för kommunalförbundet Lystkom och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021. 

 

Jäv 

Tomas Mörtsell (C), Karin Malmfjord (S) och Peter Åberg (S) deltar inte i 

ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. 

----- 
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KF § 64  KS/2022:112 - 452 

 

Återbetalning av ansökningsavgifter för uppehåll i hämtning 

av hushållsavfall under 2021 
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 att handläggningen av ansökan 

om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall ska göras av kommunstyrelsen 

i stället för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Handläggningen kan då 

göras enklare varför ansökningsavgiften då kunde sänkas betydligt från  

tidigare 2 030 kronor per ansökan 2021 till 100 kronor per ansökan från och 

med 2022 när den nya avfallstaxan började gälla. Miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden beslutade 2022-02-09 att föreslå att de som under 2021 

betalat enligt den väsentligt högre taxan kompenseras genom återbetalning 

av mellanskillnaden. Nämnden beslutade också att föreslå att kompensat-

ionen finansieras med kommunstyrelsens medel för omstrukturering alter-

nativt oförutsedda utgifter.  

 

Bedömning 

Bedömningen är att inte göra återbetalning på ansökningsavgifterna 2021 

med anledning av att kommunfullmäktige tidigare har beslutat om taxan 

som ska gälla för 2021och att år 2021 är redovisningsmässigt avslutat. Be-

dömningen är också att avgränsningen att återbetalningen bara ska gälla för 

ansökningsavgifterna 2021 inte följer kommunallagens likställighetsprincip 

att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte 

finns särskilt skäl för något annat när samma förhållanden har rått även va-

rit tidigare år. Principen med budgetramar är att kommunstyrelsen och 

nämnderna ska bära sina egna kostnader och råda över sina egna intäkter. 

Om man som i detta fall att miljö- och byggnadsnämnden vill återbetala in-

täkter bör detta vid ett beslut om återbetalning belasta nämndens bud-

getram.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-03-29. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-12 § 55. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till de som under 2021 betalat ansökningsavgift för uppehåll i hämtning 

för hushållsavfall inte återbetala mellanskillnaden mellan den nya beslutade 

ansökningsavgiften för 2022 och den tidigare beslutade ansökningsavgiften 

för 2021.  

----- 
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KF § 65  KS/2018:1466 - 101 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - ledamot i kommunfullmäk-

tige 
 

Peder Wiklund har utsetts till ledamot i Storumans kommunfullmäktige för 

Centerpartiet innevarande mandatperiod.  

 

Peder Wiklund har 2022-04-14 inkommit med avsägelse av förtroendeupp-

draget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

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

----- 
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KF § 66  KS/2018:1466 - 101 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - ersättare i kommunfull-

mäktige 
 

Krister Näslund har utsetts till ersättare i Storumans kommunfullmäktige 

för Vänsterpartiet innevarande mandatperiod. 

 

Krister Näslund har 2022-04-13 avsagt sig förtroendeuppdraget.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

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

----- 
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KF § 67  KS/2018:1800 - 102 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - kommunfull-

mäktiges valberedning 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Peder Wiklund (C) till ledamot 

tillika ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.  

 

Peder Wiklund har 2022-04-14 avsagt sig förtroendeuppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet 

Tomas Mörtsell (C) föreslår att Pereric Stenvall (C) utses till ny ledamot 

tillika ordförande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Pereric Stenvall (C) till ny ledamot tillika ordförande i kommun-

fullmäktiges valberedning resterande del av innevarande mandatperiod. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  72 (75)  

   

Kommunfullmäktige 2022-04-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 68  KS/2018:1806 - 200 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - ledamot tillika 

ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Peder Wiklund (C) till ledamot 

tillika ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innevarande 

mandatperiod.  

 

Peder Wiklund har 2022-04-14 avsagt sig förtroendeuppdraget. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Tomas Mörtsell (C) föreslår att Olle Wärnick (M) utses till ny ordförande 

och att Erika Lyrén (C) utses till ny ledamot. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Olle Wärnick (M) till ny ordförande i miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden resterande del av innevarande mandatperiod 

 

att utse Erika Lyrén (C) till ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 69  KS/2018:1806 - 200 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - ersättare i 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Krister Näslund (V) till ersättare 

i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innevarande mandatperiod.  

 

Krister Näslund har 2022-04-13 avsagt sig förtroendeuppdraget. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Daniel Johansson (V) föreslår att Theresa Rönnholm (V) utses till ny ersät-

tare.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Theresa Rönnholm (V) till ny ersättare i miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  74 (75)  

   

Kommunfullmäktige 2022-04-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 70  KS/2018:1807 - 110 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - ledamot i  

valnämnden 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Bengt Johansson (L) till leda-

mot i valnämnden innevarande mandatperiod.  

 

Bengt Johansson har 2022-04-05 avsagt sig förtroendeuppdraget. 

 

Förslag på sammanträdet 

Hans-Peter Carlson (L) föreslår att Martin Bengtsson (L) utses till ny leda-

mot. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Martin Bengtsson (L) till ny ledamot i valnämnden resterande del 

av innevarande mandatperiod.  

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  75 (75)  

   

Kommunfullmäktige 2022-04-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 71  KS/2018:1807 - 110 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - ersättare i  

valnämnden 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Krister Näslund (V) till ersättare 

i valnämnden innevarande mandatperiod.  

 

Krister Näslund har 2022-04-13 avsagt sig förtroendeuppdraget.  

 

Förslag på sammanträdet 

Daniel Johansson (V) föreslår att Leif-Göran Johansson (V) utses till ny  

ersättare. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Leif-Göran Johansson (V) till ny ersättare i valnämnden resterande 

del av innevarande mandatperiod.  

----- 

 

 

 

 

 


