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Kommunfullmäktige  2021-09-14  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-09-14 kl. 13.00-16.35 

 Ajournering för ärendeföredragning och information § 86 kl. 13.10-14.45 

 Ajournering för paus § 106 kl. 15.50-16.00 

  

Beslutande Se närvarolista sid. 2-3 

   

Övriga närvarande Maria Mickelsson  sekreterare 

 Peter Persson  koncernchef 

  

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Pereric Stenvall och Kajsa Olofsson  

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-09-23 kl. 15.00 

 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 86 - 113 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Gunilla Lundgren 

 

                      

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

  Pereric Stenvall  Kajsa Olofsson 

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

  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2021-09-14  

   

Datum för anslags uppsättande 2021-09-23 Datum för anslags nedtagande 2021-10-15 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvarolista                             

                                               

Ledamöter Närvaro 

 

C 

 

Patrik Persson  

 

- 

 

S 

 

Gunilla Lundgren 

 

Nb 

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb* 

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

- 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb* 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb* 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

- 

 

C 

 

Pereric Stenvall 

 

Nb* 

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb* 

 

C 

 

Klara Olofsson 

Nb*  

§§ 86-105 

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb* 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

- 

 

C 

 

Susanne Hanson 

 

Nb* 

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

 

Nb* 

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

 

Nb* 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb* 

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

- 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

 

Nb* 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb* 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb* 
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Närvarolista – forts.  

            

Ledamöter (forts.) Närvaro 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb* 

 

S 

 

Kajsa Olofsson 

 

Nb* 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb* 

 

V 

 

Daniel Johansson  

 

Nb* 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb* 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

- 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

Nb* 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

 

Nb* 

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

Nb* 

 

SD 

 

Marie Berglund 

 

Nb* 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb* 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ersättare för ledamot 

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

Nb* 

 

Ulf Vidman 

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb* 

 

 Ingela Forsman 

 

V 

 

Mats Eliasson 

 

Nb* 

 

Torkel Stångberg 

  28 

Nb = Närvarande beslutande 

* = deltar på distans 
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KF § 86   

 

Ärendeföredragning och information 
 

Efter val av justerare och upprop ajourneras sammanträdet kl. 13.10 för 

ärendeföredragning och information enligt följande:  

 

Ärendeföredragning/information Föredragande 

Redovisning av resebokslut Projektledare Erika Arklöf 

Utredare Alexander Jonsson 

Antagande av detaljplan – Björkfors 

1:707 m.fl., Västbyn i Hemavan 

samt information om tillhörande  

exploateringsavtal 

Planhandläggare Ulrika  

Kjellsdotter 

Va-ingenjör Debora Jonsson 

 

Sammanträdet återupptas därefter kl. 14.35 

----- 
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KF § 87   

 

Behandling av tillkommande ärende 
 

Enligt 5 kap. 52 § Kommunallagen får ett brådskande ärende som inte till-

kännagetts enligt 13 och 14 §§ avgöras om samtliga närvarande ledamöter 

beslutar det.  

 

Följande ärende är aktuellt:  

 

o Avsägelse av förtroendeuppdrag – kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med stöd av 5 kap. 52 § Kommunallagen ta upp ärendet till behandling 

vid dagens sammanträde (§ 112).  

---- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (43)  

    

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 88  KS/2021:200 - 007 

 

Information från kommunrevisionen 
 

Kommunrevisionen har framfört önskemål om att kommunfullmäktige vid 

varje sammanträde får information om de revisionsrapporter som kommun-

revisionen upprättat vid granskning av kommunens olika verksamheter.  

 

Följande rapport har inkommit efter föregående sammanträde och redovi-

sas.  

 

Revisionsrapport/ 

granskningsområde 

Ansvarig styrelse/  

nämnd 

Upprättad 

Granskning av beredskap 

inför och hantering av  

covid-19-pandemin 

Kommunstyrelsen 

  

2021-06-16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

----- 
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KF § 89  KS/2020:200 - 019 

 

Lägesrapport från beredningsgruppen vid extraordinära 

händelser med anledning av covid-19 
 

Vid sammanträdet lämnar koncernchefen en lägesrapport från berednings-

gruppen vid extraordinära händelser utifrån situationen med covid-19.  

 

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

mun. Totalt till och med vecka 35 uppgår de totalt dokumenterade sjuk-

domsfallen till 481 i Storumans kommun. Vid en omräkning till sjukdoms-

fall per 100 000 invånare uppgår Storumans kommuns jämförelsesiffra till  

8 260 sjukdomsfall per 100 000 invånare till och med vecka 35. Motsva-

rande siffra för Region Västerbotten är 9 009 sjukdomsfall per 100 000 in-

vånare och motsvarande siffra för riket är 11 185 sjukdomsfall per 100 000 

invånare.  

 

88,1 % av befolkningen 16 år och äldre har fått första dosen vaccin i  

Storumans kommun. Motsvarande siffra för Region Västerbotten är 87,7 % 

och motsvarande siffra för riket är 81,5 %.  

 

80,1 % av befolkningen 16 år och äldre är färdigvaccinerade i Storumans 

kommun. Motsvarande siffra för Region Västerbotten är 71,2 % och mot-

svarande siffra för riket är 70,2 %. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KF § 90  KS/2021:617 - 730 

 

Interpellation - väntetider för plats på särskilt boende 
 

Daniel Johansson (V) har 2021-09-03 lämnat in följande interpellation till 

omsorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson.  

 

Enligt information från en anhörig så förekommer det långa väntetider för 

att få plats på särskilt boende, väntan över 6 månader har nyligen förekom-

mit. Med anledning av detta ställer vi följande frågor till omsorgsnämndens 

ordförande: 

  

o Hur långa väntetider är det från beviljande till inflyttning på särskilt 

boende? 

o Hur långa handläggningstider förekommer? 

o Hur många står i kö till särskilt boende? 

o Hur har situationen förändrats efter införandet av trygghetsboendet? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Omsorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson lämnar följande interpel-

lationssvar:  

 

När en ansökan kommer in om särskilt boende görs en bedömning av beho-

vet och en prioritering görs om vem som ska ha en boendeplats först. Det 

innebär inte att tilldelning av lägenheter sker i turordning, utan efter behov. 

 

Nu till frågeställningarna: 

 

Hur långa väntetider är det från beviljande till inflyttning på särskilt  

boende?  

Under 2019 var medelvärdet på väntetiden 109 dagar, under 2020 var  

medelvärdet 122 dagar och under perioden 2021-01-01 till 2021-06 30 125 

dagar. Under 2020 och 2021 har väntetiden påverkats av pandemin, när 

man har avvaktat med att tilldela lägenheter pga risk för smittspridning. 

 

Hur långa handläggningstider förekommer? 

Under 2020 var medelvärdet på handläggningstider 25 dagar. 

 

Hur många står i kö till särskilt boende? 
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KF § 90 – forts.  

 

För närvarande (2021-09-13) är det 16 personer i kö som har ett beslut om 

särskilt boende. Av dessa 16 tillhör 5 personer Tärnabyområdet och 9 per-

soner tillhör Storumanområdet. 

 

Hur har situationen förändrats efter införandet av trygghetsboendet? 

Situationen har förändrats på så vis att vi nu har kunnat möta upp behovet 

hos personer som upplever oro och ensamhet, men som inte har omvård-

nadsbehovet för att ha rätt till ett äldreboende. Dessa personer har med 

stor sannolikhet efter en tid med hemtjänst fått rätt till äldreboende, och i 

så fall ökat den kö som finns idag. 

Enligt siffrorna ovan kan vi konstatera att väntetiden ökat från beslut till 

verkställighet de senaste åren. Det beror sannolikt på att antal platser på 

särskilt boende minskat dels i samband med att trygghetsboendet skapades, 

men också för att två lägenheter på Tranan har tagits i anspråk som perso-

nalrum för att minska risken för smittspridning.  

För att lösa tillgången till särskilt boende på sikt har vi anlitat professor 

Dean Carson att titta på behovet fram mot 2050 både när det gäller antal 

särskilt boendeplatser, men också trygghetsboendeplatser och andra åtgär-

der. Vi räknar med att ha den utredningen klar innan årsskiftet. 

 

Min personliga syn på ärendet är att vi måste ha längre tidsperspektiv när 

det gäller planering av olika boendeformer än mandatperiodsvis som våra 

budgetar bygger på. 

 

Daniel Johansson tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 91  KS/2021:618 - 750 

 

Interpellation - kvinnojour 
 

Daniel Johansson (V) har 2021-09-03 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell:  

 

Med anledning av den motion vi i våras lämnade in gällande kvinnojour så 

har jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande.  

 

o Har något initiativ väckts från Storumans kommun att tillsammans 

inom Region 10 möjliggöra en stadigvarande kvinnojour?  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

En motion i detta ärende lämnades under våren in från Vänsterpartiet. 

Motionen bereds för närvarande. Min bedömning är att kommunfullmäktige 

ska kunna ta ställning till motionen under hösten. 

 

Rent formellt, så måste motionen hanteras av kommunfullmäktige innan 

frågan väcks i Region 10. Jag kommer ändå att diskutera frågan i Region 

10 och flagga för att frågan troligen kommer att väckas under hösten.  

 

För kännedom, vill jag också informera om att omsorgsnämnden mottagit 

en skrivelse från kvinnojouren om stöd till deras verksamhet. Omsorgs-

nämnden har beviljat det stöd som kvinnojouren önskat. 

 

Daniel Johansson tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 92  KS/2021:616 - 047 

 

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

pandemin 
 

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

 

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

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

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

ning av covid-19. 

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

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

och omsorgspersonal till del. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 93  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 beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 94  KS/2021:374 - 841 

 

Medborgarförslag - Walk of Fame i Storuman och Tärnaby 
 

En förslagsställare har lämnat in rubricerade medborgarförslag.  

 

För att kunna minnas och beundra de personer som danat vår hemort före-

slås att det anläggs en Walk of Fame vardera i Storuman och Tärnaby, till-

verkad i hållbara material och placerad på central plats i respektive ort och 

med QR-kod så att man med mobilen kan få information om vad personen 

gjort.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

----- 
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KF § 95  KS/2021:390 - 823 

 

Medborgarförslag - underhåll av leden längs med Tärnaån 

mot hängbron 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in om underhåll av leden längs med  

Tärnaån mot hängbron. Förslagsställaren uppger att leden är väldigt populär 

och uppskattad av både ortsbor och turister året om. Dock svämmas den 

över varje år och det vore därför önskvärt att man fyllde upp så att man 

kommer över där. Utöver detta behöver även hela leden underhållas.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

----- 
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KF § 96  KS/2021:460 - 338 

 

Medborgarförslag - städning av tomter 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att fastig-

hetsägare till främst fritidshus men även permanentbostäder inom tätbe-

byggt område ska vara skyldiga att åtminstone en gång per sommar klippa 

gräs och städa upp sina tomter.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den för handläggning och beslut 

 

att nämndens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 97  KS/2021:474 - 514 

 

Medborgarförslag - parkering vid badplatsen i Solberg 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren sammanfattnings-

vis föreslår att det anordnas parkeringsplatser i anslutning till badplatsen i 

Solberg.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

----- 
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KF § 98  KS/2021:486 - 829 

 

Medborgarförslag - padelbana vid skidstadion i Storuman 
 

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

läggs en padelbana vid skidstadion i Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

----- 
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KF § 99  KS/2021:506 - 332 

 

Medborgarförslag - lekpark i Gunnarn 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att det  

anläggs en lekpark i Gunnarn mot bakgrund av att det idag bor många barn 

i byn. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

------ 
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KF § 100  KS/2021:530 - 860 

 

Medborgarförslag - upplåtelse av plats för minnesstenar 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att det 

upplåts platser på lämpliga ställen i Storuman och Tärnaby för de två min-

nesstenar som den lokala FN-veteranföreningen anskaffat för att hedra 

kommunbor som gjort utlandstjänst.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige. 

----- 
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KF § 101  KS/2021:545 - 842 

 

Medborgarförslag - informationstavlor 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att det  

införskaffas informationstavlor i form av välkomstskyltar vid inträdet i 

kommunen från alla fyra väderstreck men även skyltar över bygdens se-

värdheter. Skyltarna föreslås förses med QR-kod som man med hjälp av 

mobiltelefon kan länkas till information på nätet om kommunen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

----- 
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KF § 102  KS/2021:560 - 739 

 

Medborgarförslag - fixartjänster för äldre i kommunen 
 

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

förs fixartjänster för äldre i Storumans kommun. Förslagsställaren uppger 

att äldre i kommunen behöver fixartjänster för att undvika fallolyckor i 

hemmet och för att kunna bo kvar så länge som möjlighet i sina hus och lä-

genheter. De flesta kommuner i Sverige erbjuder fixartjänster och en kom-

mun med så många äldre som Storumans kommun borde satsa på detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfull-

mäktige.  

------ 
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KF § 103  KS/2020:594 - 001 

 

Motion - inrättande av föreningsenhet inom kommunförvalt-

ningen 
 

Hans-Peter Carlson (L) och Per-Erik Sahlman (L) har 2020-09-04 lämnat in 

en motion om samordning av arbetet gentemot förenings-livet till ett ställe i 

kommunförvaltningen.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunen inrättar en föreningsenhet som behandlar alla föreningsfrå-

gor (alla typer av stöd) i den kommunala koncernen inkl. kommunala bolag 

 

att kommunen tar fram tydliga kriterier för kommunalt stöd till föreningar 

 

att kommunen öppet och årligen redovisar uppföljning av föreningsstöd i 

kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 104 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Motionärerna beskriver att ett av skälen till att kommunen är en attraktiv 

kommun att bo i är vårt föreningsliv. Motionärerna skriver vidare att i nulä-

get har kommunen ekonomiska åtaganden i många föreningar på många 

olika sätt. Det finns inte heller en likformig process för hur kommunen 

stödjer olika föreningar. Vissa föreningar får driftsbidrag, andra tillgång till 

anläggningar, andra nyttjar allmänna anläggningar och några får anlägg-

ningsbidrag. Motionärerna anser att det är viktigt att kommunen stödjer för-

eningarna på ett rättssäkert och jämlikt sätt. Motionärerna vill att kommu-

nen samordnar allt det arbete som ändå sker gentemot föreningslivet på ett 

ställe.    

  

Stöd till föreningar ges från fritids-, kultur- och utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsen. Övriga nämnder och kommunala bolag saknar regle-

mente eller bolagsordning som lämnar möjligheten att lämna stöd till före-

ningar med undantag av eventuell sponsorverksamhet. Eftersom det finns 

olika typer av stöd (direkt stöd och indirekt stöd) och som ges från framför-

allt två förvaltningar kan det vara svårt att helt överblicka stödverksamheten 

till föreningarna. Inför ny mandatperiod 2023- 2026 görs en översyn av den 

politiska organisationen. Politisk organisation bedöms ska beslutas senast i  
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kommunfullmäktige november 2021. Efter beslut om politisk organisation 

ska en översyn göras av förvaltningsorganisationen. Vid översynen av för-

valtningsorganisationen bedöms det vara lämpligt att förslaget om inrät-

tande av en föreningsenhet utreds och beslutas.  

 

Kriterierna för kommunalt stöd till föreningarna bedöms vara tillräckligt för 

de vanligast förekommande stöden. Där kriterierna är otydligt beskrivna el-

ler saknas rör framförallt de föreningar som getts tillgång till kommunala 

anläggningar och de som fått särskilt anläggningsbidrag för egen anlägg-

ning. Bedömningen är att kriterier vid tillgång till kommunens anläggningar 

och givande av särskilt anläggningsbidrag skulle öka tydligheten vilka före-

ningar som kan omfattas och ge berörda föreningar mera långsiktiga plane-

ringsförutsättningar. 

 

Eftersom stöden är i olika form och ges från olika förvaltningar med egna 

ansöknings- och beslutsprocesser blir föreningarnas totala stöd från kom-

munen svår att helt överblicka både för kommunen och föreningarna. En  

årlig öppen redovisning av föreningsstödet bedöms stärka kommunens styr-

ning av medlen men även ge föreningarna och övriga en bättre insyn. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 51. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31 § 95. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionens del att Storumans kommun inrättar en föreningsenhet som 

behandlar alla föreningsfrågor (alla typer av stöd) i kommunkoncernen 

inkluderande kommunala bolag utreds samt beslutas vid översynen av 

förvaltningsorganisationen och därmed anses besvarad 

 

att motionens del att kommunen tar fram tydliga kriterier för kommunalt 

stöd till föreningar bifalls 

 

att motionens del att kommunen öppet och årligen redovisar uppföljning av 

föreningsstöd i kommunen bifalls.  

 

Yrkande 

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

kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionens del att Storumans kommun inrättar en föreningsenhet som 

behandlar alla föreningsfrågor (alla typer av stöd) i kommunkoncernen 

inkluderande kommunala bolag utreds samt beslutas vid översynen av 

förvaltningsorganisationen och därmed anses besvarad 

 

att bifalla motionens del om att kommunen tar fram tydliga kriterier för 

kommunalt stöd till föreningar 

 

att bifalla motionens del om att kommunen öppet och årligen redovisar 

uppföljning av föreningsstöd i kommunen.  

----- 
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Motion - bilprovningslokaler i kommunförrådet i Tärnaby 
 

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

en motion om bilprovningslokaler i kommunförrådet i Tärnaby där de 

skriver följande. 

 

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

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

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

handlar också om en rättvisefråga i kommunen och måste lösas omgående 

till ett praktiskt alternativ.  

 

Kommunförrådet på Industrivägen 15 i Tärnaby borde kunna öppnas upp 

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

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

köra in och ut.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunfullmäktige snabbt uppdrar till kommunstyrelsen att utreda om 

kommunförrådet kan fungera fullgott i alla situationer som 

bilprovningslokal i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 60 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till kon-

cernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Opus Bilprovning gick den 26 maj 2021 ut med att man kommer att starta 

mobila enheter för besiktning i glesbygd. Opus Bilprovning kommer att 

verka på de orter där AB Svensk Bilprovning haft sina mobila enheter. Tär-

naby är en av orterna där man senast 2022 kommer att erbjuda glesbygds-

besiktning via mobila enheter. 

 

Utifrån motionens innehåll bedöms att syftet med den blir besvarat i och 

med att det åter ska etableras bilbesiktning i Tärnaby.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 53. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31 § 97. 
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen anses besvarad. 

----- 
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Medborgarförslag - försäljning av Hemavans flygplats 
 

Ett medborgarförslag har 2020-02-18 lämnats in där förslagsställaren före-

slår att Hemavans flygplats säljs till högstbjudande.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21 § 55 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-

nats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

   

Bedömning 

Hemavan flygplats ägs av Storumans kommun och driften sköts av det ma-

joritetsägda bolaget Hemavan Tärnaby Airport AB. Flygplatsen i Hemavan 

har av staten upphandlad linjetrafik och är klassad som regional upphandlad 

flygplats. Man kan dela in landets civila flygplatser i tre kategorier; statlig 

flygplats, regional flygplats med statligt stöd och övriga flygplatser.  

 

Storumans kommuns nettokostnader för att bedriva flygplatsverksamhet be-

räknas 2021 uppgå till 2 174 000 kronor. Intäkterna beräknas uppgå till 

9 512 000 kronor varav 8 745 000 är statligt bidrag. Kostnaderna beräknas 

uppgå till 11 686 000 kronor. 

 

Bedömningen är att utan en upphandlad linjetrafik och/eller statligt stöd för 

flygplatsen finns det i dagsläget mycket svagt intresse för privata intressen-

ter att förvärva flygplatsen i syfte att bedriva flygplatsverksamhet. Möjlig-

heten för privata intressenter att få statligt stöd för driften av flygplatsen är 

osäkert och intresset från det privata att gå in med egna medel till Hema-

vans flygplats har historiskt varit lågt. Kommunen har gått från att vara mi-

noritetsägare av driftbolaget Hemavan Tärnaby Airport AB till att äga över 

90 procent när minskat statligt stöd till de regionala flygplatserna har inne-

burit behov av årligt återkommande stöd från ägarna.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 54. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31 § 98. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget. 

-----  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 28 (43)  

    

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 106  KS/2018:699 - 214 

 

Antagande av detaljplan - Björkfors 1:707 m.fl., Västbyn i  

Hemavan 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan 

för Björkfors 1:707 m.fl.,Västbyn i Hemavan, Storumans kommun, 

Västerbottens län, framtagen i maj 2019, reviderad april och december 2020 

samt april 2021.  

 

Planens syfte  

Syftet är att möjliggöra en utbyggnad av Hemavan med olika typer av bo-

ende samt nya utförsåkningsområden. Målet är att stärka och göra turistdes-

tinationen mer attraktiv och därmed skapa nya arbetstillfällen i området. 

Planen inriktas mot tät bebyggelse med kommersiella eller semikommersi-

ella bäddar närmast väg E12 samt glesare bebyggelse i övre delarna av om-

rådet.  

 

Bestämmelser och ställningstaganden  

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget överensstäm-

mer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan från 2011 då områ-

det är tänkt för fritidsboende och alpint intresseområde. Miljö- och sam-

hällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-02-04, § 26, att påbörja planarbetet 

och att det ska hanteras med utökat förfarande. Planläggningen bedöms vara 

av betydande intresse för allmänheten samt i övrigt av stor betydelse. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är framtagen där miljökonsekvenserna 

av planens genomförande beskrivs närmare.  

 

Samråds- och granskningstid  

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och på-

verkan har kommunen haft samråd under tiden 8 april 2020 till och med 8 

maj 2020. Kungörelse om samrådet har skett i ortstidningar, kommunens 

webbplats och i det lokala annonsbladet. Bland annat berörd sameby har 

fått förlängd samrådstid. Inbjudna till samrådet är myndigheter, fastighetsä-

gare, arrendatorer, intresseorganisationer och andra som har väsentligt in-

tresse av frågan.  

 

Med anledning av coronapandemin har inte ett öppet samrådsmöte hållits. 

Alla inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

 

Granskning av det reviderade planförslaget har skett under tiden 14 decem-

ber 2020 till och med 29 januari 2021. Inkomna yttranden har samman-

ställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Kommunen har begärt  
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länsstyrelsens utlåtande om de justeringar som utförts efter gransknings-

tiden innebär att det behövs en granskningstid till samt ett utlåtande kring 

överprövningsgrundande synpunkter från länsstyrelsen främst kring ras-, 

skred- och erosionsfrågor. Länsstyrelsen meddelade 2021-05-11 att ytterli-

gare granskningstid inte krävs samt att kommunen har tillgodosett kraven 

utifrån ras-, skred- och erosionsfrågorna. 

 

Ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Storumans kommun ska 

vara påskrivet innan detaljplanen kan antas. Trafiklösning ska ske tillsam-

mans med pågående detaljplan på västra sidan av E12, handelsområdet. 

Under tiden detta arbete pågår medges en tillfällig väganslutning till E12 

för att kunna påbörja etapp 1 för Västbyn. 

 

Alla planhandlingar avseende Västbyn finns att läsa på kommunens webb-

plats www.storuman.se/vastbyn.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2021-05-12 § 59 beslutat god-

känna förslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-12 § 59. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl. Västbyn i 

Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län antas.  

 

Yrkande 

Hans-Peter Carlson (L) biträdd av Daniel Johansson (V) och Rickard 

Frohm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 15.50 för paus och återupptas kl. 16.00.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl. Västbyn i 

Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län.  

 

http://www.storuman.se/vastbyn
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Reservation 

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

reserverar sig skriftligen över beslutet enligt följande:  

 

”Förslaget till detaljplan är framtagen maj 2019, reviderad april och de-

cember 2020 samt april 2021. Syftet med planen är att bygga olika typer av 

boende samt nya utförsåkningsområden. Planområdet omfattar ca 120 hek-

tar och ligger i nordvästra delen av Hemavan. Förslaget medger tätare be-

byggelse närmast E12 samt glesare bebyggelse i övre delarna av området. 

 

Med denna stora kommande exploatering i Västbyn Hemavan kommer na-

turvärden i vår vackra fjällvärld vara förstörda för evig tid. Dessutom med 

denna färdiga bebyggelse kommer den unika Kungsledens omgivningar få 

ett annat utseende i och med att leden bitvis kommer vara omgiven av fri-

tidshus. 

 

Sverigedemokraternas reservation vilar på den fasta övertygelsen om att 

naturen har vi fått till låns och för nästkommande generationer måste vi gå 

varsamt fram med den.  

 

Exploatörsdriven detaljplan även kallad ”byggherredriven” planprocess är 

en långtgående och strukturerad samverkan mellan kommunen och markä-

gare som vill planera och bygga.”  

----- 
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Politisk organisation från och med mandatperioden  

2023-2026 
 

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige under 2019 och 2020 tagit olika 

beslut som berör en kommande översyn av den politiska organisationen be-

slutade kommunstyrelsen 2021-02-02 § 13 

 

att inrätta en parlamentarisk kommitté för beredning av förslag till  

politisk organisation från och med mandatperioden 2023-2026 

 

att den parlamentariska kommittén ska lämna sitt förslag till politisk orga-

nisation från och med mandatperioden 2023–2026 senast den 30 april 2021 

 

att lämna nedanstående direktiv till den parlamentariska kommittén i arbe-

tet med översynen av den politiska organisationen inför mandatperioden 

2023–2026 

 

o Föreslå vilka nämnder som ska finnas och vilket ansvarsområde  

respektive nämnd ska ha från och med mandatperioden 2023–2026.  

o Föreslå eventuella fusioner av kommunala bolag eller eventuella nya 

kommunala bolag 

o Föreslå vilka utskott som eventuellt ska finnas i kommunstyrelsen och 

i respektive nämnd från och med mandatperioden 2023–2026 

o Föreslå antalet ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

nämnderna och de kommunala bolagsstyrelserna.    

 

att varje parti representerat i kommunfullmäktige utser en ordinarie repre-

sentant och ersättare senast den 16 februari 2021 

 

att Centerpartiets ordinarie representant är sammankallande i den parla-

mentariska kommittén.  

 

Parlamentariska kommitténs arbete, förslag och rekommendationer 

Parlamentariska kommittén har härefter sammanträtt vid fyra tillfällen –  

4 mars, 19 mars, 22 april och 5 maj - och arbetat fram följande förslag och 

rekommendationer som närmare framgår av minnesanteckningar daterade 

2021-05-05.  
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Nämnds- och bolagsstruktur 

 

Kommitténs förslag 

 

att nuvarande nämndstruktur ska behållas 

 

att inte inrätta ett särskilt personalutskott under kommunstyrelsen utan att 

personalstrategiska frågor ska som tidigare hanteras i kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

att nuvarande bolagsstruktur ska behållas. 

 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och 

bolag 

 

Kommitténs förslag 

 

att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat med 31 le-

damöter 

 

att antalet ledamöter i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska minska 

från nuvarande nio (9) ledamöter till sju (7) ledamöter 

 

att övriga nämnder och kommunstyrelsen ska ha oförändrat antal ledamöter 

 

att antalet ledamöter i Hemavan Tärnaby Airport AB ska vara fem (5) och 

inga suppleanter 

 

att övriga bolag ska ha oförändrat antal ledamöter 

 

att notera att det är möjligt för kommunfullmäktige att utse partipolitiskt 

obundna ledamöter till styrelser i kommunala bolag. 

 

Ansvarsområden för kommunstyrelsen, nämnder och bolag 

Ansvarsområden för kommunstyrelsen och nämnder ingår inte i uppdraget 

som lämnats av kommunstyrelsen till kommittén. Kommittén kan dock 

lämna rekommendationer på förändring av reglementet och bolagsordningar 

inför mandatperioden mandatperiod 2023 – 2026.  
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Kommittén har diskuterat följande frågor:  

 

1. Samverkan mellan kommunstyrelsen och fritid-, kultur- och utbild-

ningsnämnden avseende skolskjutsar måste utvecklas med rimliga res- 

och väntetider i hela kommunen med bibehållen kostnadseffektivitet.   

2. Samverkan mellan kommunstyrelsen och omsorgsnämnden avseende 

arbetsmarknadsrelaterade frågor måste utvecklas för att optimera  

effekten av de samlade kommunala insatta resurserna.  

 

Kommitténs rekommendationer 

 

att en utredning med en konsekvensanalys görs om det är möjligt att över-

föra den del av kommunens stadsnät (SumNet) benämnt kommunikations-

nivå med tillhörande tjänster till det kommunala bolaget Industri- och Lo-

gistikcentrum i Storuman AB.  

 

att följande ändringar görs vid revidering av kommunstyrelsens och nämn-

dernas reglemente inför kommande mandatperiod:  

 

o under delen personalpolitiken tillföra - besluta även om övergripande 

arbetsmiljö- och arbetsgivarfrågor. 

o under delen personalpolitiken lägga till punkterna - kompetensförsörj-

ning och verka för mångfald, jämställdhet och integration. 

o under delen kommunstyrelsens uppföljning tillföra - utvärdera kom-

munens samlade system för intern kontroll, informera sig om hur den 

interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och årligen rap-

portera till kommunfullmäktige.  

 

att en översyn görs av sammanträden på distans.   

 

Arbetsutskottet beslutade 2021-05-18 att sända parlamentariska kommitténs 

förslag och rekommendationer på remiss till partierna som är representerade 

i kommunfullmäktige och att efter genomförd remissomgång och bearbet-

ning av inkomna remissvar behandla ärendet enligt följande 

 

Datum Organ 

2021-08-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-31 Kommunstyrelsen 

2021-09-14 Kommunfullmäktige 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 34 (43)  

    

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 107 – forts.  

 

Parlamentariska kommitténs förslag har härefter varit ute på remiss under 

perioden 2021-06-09-2021-08-01.  

 

Vid remisstidens utgång har ett yttrande inkommit från Socialdemokraterna.  

 

Beredande organs förslag 

Parlamentariska kommitténs minnesanteckningar 2021-05-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 46 och  

2021-08-17 § 57. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31 §101. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att behålla nuvarande nämndstruktur  

 

att inte inrätta ett särskilt personalutskott under kommunstyrelsen utan att 

personalstrategiska frågor ska som tidigare hanteras i kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

att behålla nuvarande bolagsstruktur 

 

att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat med 31 le-

damöter 

 

att minska antalet ledamöter i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden från 

nuvarande nio (9) ledamöter till sju (7) ledamöter och lika många ersättare  

 

att övriga nämnder och kommunstyrelsen ska ha oförändrat antal ledamöter 

och ersättare 

 

att antalet ledamöter i Hemavan Tärnaby Airport AB ska vara fem (5) och 

inga suppleanter 

 

att övriga bolag ska ha oförändrat antal ledamöter 

 

att notera möjligheten att utse partipolitiskt obundna ledamöter till styrelser 

i kommunala bolag 

 

att en utredning med en konsekvensanalys ska genomföras om det är möj-

ligt att överföra den del av kommunens stadsnät (SumNet) benämnt  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 35 (43)  

    

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 107 – forts. 

 

kommunikationsnivå med tillhörande tjänster till det kommunala bolaget 

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 

 

att göra följande ändringar vid revidering av kommunstyrelsens och nämn-

dernas reglemente inför kommande mandatperiod:  

 

o under delen personalpolitiken tillföra att besluta även om övergri-

pande arbetsmiljö- och arbetsgivarfrågor. 

o under delen personalpolitiken lägga till punkter om kompetensförsörj-

ning samt verka för mångfald, jämställdhet och integration. 

o under delen kommunstyrelsens uppföljning tillföra att utvärdera 

kommunens samlade system för intern kontroll, informera sig om hur 

den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och årligen 

rapportera till kommunfullmäktige.  

 

att en översyn av sammanträden på distans ska genomföras. 

----- 
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KF § 108  KS/2021:237 - 106 

 

Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i  

Västerbotten 
 

Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet mellan länets  

15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, har översänt 

rekommendation till beslut gällande systemledning och framtidsbild för 

Nära vård 2030 i Västerbotten. Återkoppling på beslut ska skickas senast 

2021-09-30.  

 

Bakgrund 

Den nya regionala samverkansstrukturen för vård och omsorg började gälla 

den 1 september 2020. Samtliga länets 15 kommuner och Region Väster-

botten ingår och innehåller såväl grupperingar av tjänstepersoner som för-

troendevalda. På lokal nivå finns samverkansöverenskommelser och arenor 

där representanter från olika huvudmän möts.  

 

Under hösten 2020 har de olika grupperna i den regionala samverkansstruk-

turen formerat sig, arbetat vidare med pågående ärenden samt bedrivit ut-

vecklingsarbete.  

 

Riksdagen beslutade i november 2020 om en primärvårdsreform – inrikt-

ningen för en nära och tillgänglig vård. Målet med omställningen är att 

hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården 

och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. 

Hälso- och sjukvården bör vara utformad så att patienten får en god, nära 

och samordnad vård som stärker hälsan. Målet bör också vara att patienten 

är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare 

användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.  

 

Omställningen till Nära vård är påbörjade i länets tre närsjukvårdsområden i 

samverkan med kommunerna. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i 

omställningen till Nära vård är samspelet mellan regioner och kommuner, 

där både ledande förtroendevalda och ledande tjänstepersoner är delaktiga. 

Både kommuner och regioner har komplexa uppdrag i sig, och det kommu-

nala självstyret gör att de har stor rådighet över hur uppdragen utformas och 

vilka beslut som fattas. För att möta dessa utmaningar har de förtroende-

valda i samverkansforumet Samråd vård och omsorg beslutat om en gemen-

sam framtidsbild och en gemensam systemledning för Nära Vård i Väster-

botten. Systemledningens uppgift är att på en övergripande nivå ansvara för 

hela systemets resultat och utveckling, kartlägga och peka ut riktningen och  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 37 (43)  

    

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 108 – forts.  

 

gemensamma målsättningar, följa upp och utvärdera samt reflektera för att 

förfina mål och uppföljning.  

 

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2021 

att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i Väster-

botten besluta att Samråd Vård och omsorg och Länssamverkansgruppen 

utgör systemledning för Nära vård i Västerbotten samt att fastställa  

Framtidsbild Nära vård 2030. 

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2021-05-26 § 31.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 58. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31 § 102. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Samråd Vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör system-

ledning för Nära vård i Västerbotten 

 

att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030. 

----- 
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KF § 109  KS/2020:725 - 041 

 

Investeringsprojekt 2021 inom kommunstyrelsens investe-

ringsram 
 

Behov finns att avsätta medel för investeringsprojekt år 2021 enligt föl-

jande: 

 

Skytteanska skolan – utbyte av radiatorer och värmeledningar – 

3 500 000 kronor 

Under försommaren har det uppstått läckage på radiatorer i Skytteanska 

skolan på grund av rostangrepp. Vid noggrannare undersökning av radiato-

rerna på skolan är flertalet av dessa rostskadade. För att undvika fler läck-

age och haverier inför kommande vinter måste radiatorer och ledningar by-

tas ut.  

 

Parkeringsplatser, skärmtak m.m. för hemtjänsten i Storuman – 

2 300 000 kronor 

Som ett led i att förbättra förutsättningarna för hemtjänsten behöver om-

sorgsnämnden ordna med varaktiga parkeringsplatser, skärmtak samt möj-

lighet till att tina av någon bil i sänder under vintertid. Omsorgsnämnden 

bedömer att det är ändamålsenligt att varaktigt ha hemtjänsten lokaliserad 

vid Tranan (fastigheten Orren 23).  

 

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2021-07-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 59. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31 § 103. 

 

Kommunstyrelsens behandling 2021-08-31 § 103 

Enligt fastställd beslutsordning för investeringsprojekt inom angivna be-

slutsramar upp till 3 000 000 kronor är kommunstyrelsen beslutsinstans för 

investeringsprojektet Parkeringsplatser, skärmtak m.m. för hemtjänsten i 

Storuman. Kommunstyrelsen beslutade återremittera den delen av ärendet 

till omsorgsnämnden för utredning av hemtjänstens behov för deras bilar i 

hela kommunen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsätta 3 500 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för utbyte 

av radiatorer och värmeledningar vid Skytteanska skolan 
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KF § 109 – forts.  

 

att investeringsprojektet finansieras från den ram på 120 000 000 kronor 

som avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren  

2020- 2023. 

----- 
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KF § 110  KS/2020:347 - 401 

 

Ändring i föreskrifter om avfallshantering i Storumans 

kommun 
 

Kommunfullmäktige har 2021-02-16 § 10 antagit föreskrifter om avfalls-

hantering i Storumans kommun som en del i kommunens renhållningsord-

ning. Föreskrifterna gäller från och med 2021-04-01.  

 

Efter beslutet har invändningar framförts om att beslut om uppehåll i hämt-

ning för permanentbostad och fritidshus inte är något som ska tillämpas 

med hänvisning till miljölagstiftningen och därmed bör dessa beslut tas av 

kommunstyrelsen istället för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Bedömning 

Eftersom beslut om uppehåll i hämtning för permanentbostad och fritidshus 

inte är tillämpligt enligt miljölagstiftningen bedöms besluten kunna tas av 

kommunstyrelsen istället för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-30. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31 § 111. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att i paragraf 41 i avfallsföreskrifterna tas det bort att det söks hos miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden och ersätts med att det söks hos Storumans 

kommun 

 

att i paragraf 42a ersätts miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 

kommunstyrelsen 

 

att i paragraf 42b ersätts miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 

kommunstyrelsen 

 

att inte ställa ut förslaget eftersom det är en mindre ändring av avfallsföre-

skrifterna 

 

att de ändrade avfallsföreskrifterna träder i kraft 2021-11-01. 

-----  
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KF § 111  KS/2021:619 - 107  

 

Val - gymnasieförbund 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 att inrätta ett kommunalförbund 

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

kommun och Storumans kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vidare att inrätta en interimistisk styrelse för 

gymnasieförbundet fram till och med förbundets start med samma samman-

sättning som den styrelse som beslutas för förbundet.  

 

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

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

från och med 2022-01-01.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll/förslag 2021-09-14. 

 

Sakupplysning på sammanträdet från valberedningens ordförande 

Efter valberedningens sammanträde har det framkommit uppgift från för-

bundsjurist vid Sveriges kommuner och regioner (SKR) att endast ledamö-

ter och ersättare i kommunfullmäktige är valbara till gymnasieförbundets 

styrelse som tillträder 2022-01-01. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer och ersättare i den interimistiska styrelsen till och 

med 2021-12-31 

 

Parti Ledamot Parti Ersättare 

C Anders Persson L Lotten Wahlström 

KD Per-Daniel Liljegren M Karin Holmner 

S Peter Åberg S Leif Karlsson 

S Fredrik Boström V Frida Cederback 

 

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

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23 

 

att uppdra till Storumans kommuns representanter i den interimistiska sty-

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

2022-01-01 till kommunfullmäktiges valberedning inför kommunfullmäkti-

ges sammanträde. 

----- 
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KF § 112  KS/2018:1466 - 101 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - kommunfullmäktige 
 

Ingela Forsman har utsetts till ledamot för Kristdemokraterna i Storumans 

kommunfullmäktige innevarande mandatperiod 2018-11-01—2022-10-31.  

 

Ingela Forsman har 2021-09-14 inkommit med en avsägelse av uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

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

Ingela Forsman. 

----- 
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KF § 113   

 

Meddelanden 
 

KS/2018:1466 

Länsstyrelsens beslut 2021-07-06 att utse Pereric Stenvall till ny ledamot i 

kommunfullmäktige för Centerpartiet resterande del av innevarande man-

datperiod efter Therese Granström. Ny ersättare efter Pereric Stenvall 

kunde inte utses.  

 

KS/2021:557 

Delårsrapport januari-juni 2021 för kommunalförbundet Lystkom. 

----- 

 

 


