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Kommunstyrelsen  2019-11-12  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-11-12 kl. 13.00-14.00 

 

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Anders Persson (C) 

 Therese Granström (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Veronika Håkansson (M) 

 Hans-Peter Carlson (L) 

 Allan Forsberg (KD) 

 Karin Malmfjord (S) 

 Kristina Fredriksson (S) 

 Nils-Erik Dahlberg (S)  tjänstgörande ersättare för Peter Åberg (S) 

 Linda Glasin (V)  tjänstgörande ersättare för Daniel Johansson (V) 

 Laila Löfdahl (SD) tjänstgörande ersättare för Marie Berglund (SD) 

  

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

  

 

 

 

Utses att justera Kristina Fredriksson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-11-18 Paragrafer  134-169 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………… 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Tomas Mörtsell   

 

 

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

 Kristina Fredriksson                     

 

 

 
 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2019-11-12 

 

Datum då anslaget sätts upp          2019-11-18            Datum då anslaget tas ned       2019-12-10 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (54)  

    

Kommunstyrelsen 2019-11-12  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 134  KS/2015:398 - 260 

 

Motion - liftsystem i Tärnaby 
 

Tina Kerro (FP) har 2015-09-10 lämnat in en motion om tillgången till lift-

system i Tärnaby där hon skriver följande:  

 

Under de senaste åren har tillgången på snö för utbildningarna i Tärnaby 

varit ett problem. Snöläggning och tillgång till backarna har inte varit bra 

för utbildningarna i Tärnaby som drivs av kommunen och av landstinget.  

 

Kan inte tillgången på väl preparerade backar tidigt och under hela sä-

songen tillfredsställas hotas samtliga utbildningar i Tärnaby och bygden 

tappar ca 80 ungdomar som idag studerar där.  

 

Kerro föreslår 

 

att kommunen avtalar med Svenska kyrkan alternativt IK Fjällvinden om 

att ta över avtalet om mark vid liftarna i Tärnaby 

 

att kommunstyrelsen undersöker kostnadsbilden för ett förvärv av liftsy-

stemet i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22 § 112 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Kommunen och Region Västerbotten har för sina alpina utbildningar avtal 

om tillgången till backarna med Tärnaby Alpint AB som äger liftanlägg-

ningen. Ägaren av liftanläggningen bedömer både utifrån förhållanden som 

väder och lönsamhet när snö ska läggas i backarna samt hur öppethållan-

dena ska vara under säsongen.  

  

Situationen omkring 2015 präglades av stor osäkerhet vad gäller snölägg-

ning och tillgång till backarna för de alpina utbildningarna i Tärnaby som 

drivs både av Storumans kommun och Region Västerbotten. Osäkerheten 

uppkom av motstridiga intressen som ställdes mot varandra i form av äga-

rens bedömning om lönsamhet och utbildningarnas behov av backarna för 

sin utbildning. Bedömningen är att osäkerheten vad gäller snöläggning och 

tillgång till backarna för de alpina utbildningarna har minskat de senaste 

åren. Ändrade förhållanden för liftägaren såsom försämrad lönsamhet eller 

förändrad strategi kan på nytt givetvis skapa ny osäkerhet vad gäller  
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KS § 134 – forts.  

 

snöläggning och tillgång till backarna för de alpina utbildningarna i  

Tärnaby.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-10-25. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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KS § 135  KS/2017:841 - 105 

 

Motion - digitala informationsskärmar vid infarterna till  

Storuman, Tärnaby och Hemavan 
 

Daniel Johansson (V) har 2017-10-27 lämnat in rubricerad motion. 

  

Att göra reklam och sprida information om Storumans kommuns aktiviteter 

och övriga händelser borde göras i större utsträckning i anslutning till orter-

na Storuman, Tärnaby och Hemavan.  

 

Vid infarterna till kommunens större samhällen borde det finnas digitala in-

formationsskärmar, så som det finns i exempelvis Arvidsjaur och Umeå. 

Detta för att underlätta för både kommunens invånare samt genomresande 

och turister att delta i aktiviteter och uppmärksamma händelser i närområ-

det. 

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att digitala informationsskärmar införskaffas till infarterna till Storuman, 

Tärnaby och Hemavan 

 

att layout på skärmar, övrig reklam och information ses över så att de är en-

hetliga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 87 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till 

kommunstyrelseförvaltningen för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Företagarna i Storuman har för ett par år sen ansökt om bygdeavgiftsmedel 

för att sätta upp infartsskyltar med information vid infarterna till Storuman 

från väg E45 och väg E12. Skyltarna ska fyllas med information från lokala 

företag och hälsa besökare välkomna. Arbetet pågår och beräknas vara av-

slutat under 2020.  

 

Företrädare för näringslivet och besöksnäringen i kommunens västra del har 

möjlighet att sätta upp infartsskyltar med information till infarterna i Tär-

naby och Hemavan. Eftersom bygdeavgiftsmedel beviljades för ändamålet i 

Storuman borde det vara möjligt att använda bygdeavgiftsmedel för samma 

ändamål i Tärnaby och Hemavan.  
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KS § 135 – forts.  

 

Att layout på skärmar, övrig reklam och information ska vara enhetliga kan 

vara svårt att uppnå annat än på frivillig basis när medel till infartsskyltarna 

i Storuman redan har beviljats. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-04. 

 

Koncernchefens förslag 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

 

Yrkande 

Linda Glasin (V) yrkar  

 

att ärendet återremitteras för ytterligare beredning utifrån att kommunen 

ska ansvara för informationsskärmarna och att det ska vara en enhetlig 

skyltning i hela kommunen.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag  

eller vid senare tillfälle, vilket innebär bifall till Linda Glasins återremiss-

yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 

idag.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på koncernchefens förslag och fin-

ner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

 

Reservation  

Linda Glasin (V) reserverar sig över beslutet till förmån för eget återremiss-

yrkande.  

----- 
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KS § 136  KS/2019:344 - 000 

 

Redovisning av pågående motioner 
 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väck-

tes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad 

som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom 

samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare hand-

läggning eller låta beredningen av motionen fortsätta.  

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 

per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 

göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och novem-

ber.  

 

En sammanställning har tagits fram över de motioner som väckts i kom-

munfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats per den 31 oktober 2019. 

Av sammanställningen framgår att det totalt finns tio motioner som inte har 

slutbehandlats av kommunfullmäktige, varav fem är äldre än ett år. Av de 

pågående motionerna beräknas två slutbehandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i november.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-10-31.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att redovisningen godkänns. 

----- 
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KS § 137  KS/2019:345 - 000 

 

Redovisning av pågående 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 sammanställning har tagits fram över de medborgarförslag som väckts i 

kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats eller återrapporterats 

till kommunfullmäktige per den 31 oktober 2019. Av sammanställningen 

framgår att det totalt finns elva medborgarförslag som inte har slutbehand-

lats av kommunfullmäktige eller styrelse/ nämnd. Två av dessa har inte 

slutbehandlats inom ett år från att de väcktes varav det ena istället beräknas 

slutbehandlas av kommunstyrelsen i december och det andra av kommun-

fullmäktige under 2020. Fyra medborgarförslag har slutbehandlats och ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige i november. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-10-31.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att redovisningen godkänns 

 

att följande medborgarförslag som slutbehandlats av styrelse/nämnd anses 

återrapporterade till kommunfullmäktige:  

 

Beteckning Medborgarförslag  Beslutsinstans 

 

KS/2017:935 Återvinningsstation på Vallnäs- KS 2019-05-28 § 63 

  området i Storuman 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (54)  

    

Kommunstyrelsen 2019-11-12  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 136 – forts.  

 

Beteckning Medborgarförslag  Beslutsinstans 

 

KS/2018:471 Parkering med möjlighet till motor- KS 2019-05-28 § 64 

värmare vid korsningen E45-väg  

110 (till Långsjöby) 

 

KS/2019:1 Ljusshow vid Badsjön i Storuman FKUN 2019-05-10 § 53 

 

KS/2019:48 Gratis hyra och träning i varm- FKUN 2019-05-10 § 52 

  vattenbassängen för reumatiker 

----- 
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KS § 138  KS/2019:1211 - 040 

 

Förändrad ekonomistyrning i Storumans kommun - 

"Prislappsmodellen" 
 

Under senare delen av 2019 och första halvan av 2020 arbetar Storumans 

kommun i ett projekt som leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

vars syfte är att ge kommunen tekniska och praktiska förutsättningar för en 

ekonomi i balans. Projektet går under namnet ”Prislappsmodellen” och är 

prövat i praktiken i bland annat Malå, Borgholms och Arjeplogs kommuner.  

 

Projektet kommer delvis att förändra kommunens ekonomistyrning och har 

som mål att träda i kraft i och med rambeslutet om de ekonomiska förut-

sättningarna för styrelsen och nämnderna inför 2021.  

 

Målet med arbetssättet är att på lång sikt bibehålla god ekonomisk hushåll-

ning.  

 

Förslaget till ändrad ekonomistyrning beskrivs närmare i dokumentet  

Ekonomistyrning i Storumans kommun.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-10-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 74. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att kommunfullmäktige beslutar att använda resursfördelningsmodellen där 

tekniska ramar kompletterar de tidigare planeringsförutsättningarna som 

anges i strategisk plan 

 

att modellen tillämpas i budgetprocessen från och med budgetår 2021 och 

utvärderas efter två år (2023). 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att budgetberedningen ska sammanträda vid minst två tillfällen innan 

kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 då rambeslut tas om de  

ekonomiska förutsättningarna för styrelsen och nämnderna inför 2021. 
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KS § 138 – forts.  

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer först propositionsordning på arbetsutskottets förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Karin Malmfjords tilläggsyr-

kande och finner att kommunstyrelsen även bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige beslutar att använda resursfördelningsmodellen där 

tekniska ramar kompletterar de tidigare planeringsförutsättningarna som 

anges i strategisk plan 

 

att modellen tillämpas i budgetprocessen från och med budgetår 2021 och 

utvärderas efter två år (2023) 

 

att budgetberedningen ska sammanträda vid minst två tillfällen innan 

kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 då rambeslut tas om de  

ekonomiska förutsättningarna för styrelsen och nämnderna inför 2021. 

----- 
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KS § 139  KS/2019:1245 - 041 

 

Budget 2020 samt plan för 2021, 2022 och 2023 
 

Förändringar i kostnadsutjämningen ger kommunen ökade intäkter med ca 

7 mnkr från och med 2020. Kommunen står emellertid inför en lågkonjunk-

tur och en ökad befolkningsminskning samt ett resultat i styrelse och nämn-

der som för 2019 pekar mot en negativ avvikelse på ca 13 mnkr. Detta med-

för att kommunens samlade ekonomiska förutsättningar är strama.   

 

Ett anpassningsarbete är påbörjat och kommer att kompletteras med en ut-

vecklad ekonomistyrning i syfte att även fortsättningsvis hålla en god eko-

nomisk hushållning i kommunen. 

 

Förslag till budget 2020 har upprättats vad avser resultat-, balans- och 

finansieringsbudget för 2020 samt plan för åren 2021, 2022 och 2023. Bud-

getförslaget bygger på det rambeslut som fattades av kommunfullmäktige 

den 11 juni 2019 när strategisk plan antogs.  

 

Inför 2020 föreslås samtliga styrelser och nämnder uppräknas med 2,0 %. 

 

Beredande organs förslag  

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-10-17.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 75. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2020 

samt plan för 2021-2023 antas 

 

att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

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

2020. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att en översyn görs av avtal i kommunkoncernen 

 

att en översyn görs av chefsorganisationen  

 

att en översyn görs hur nämndernas besparingar påverkar kommunkoncer-

nen.  
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KS § 139 – forts.  

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om 

översyn av avtal och finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

2. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om 

översyn av chefsorganisationen och finner att kommunstyrelsen avslår 

detta.  

 

3. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om 

översyn av hur nämndernas besparingar påverkar kommunkoncernen 

och finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

4. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2020 

samt plan för 2021-2023 antas 

 

att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

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

2020. 

 

Reservation  

Karin Malmfjord (S), Kristina Fredriksson (S) och Nils-Erik Dahlberg (S) 

reserverar sig över beslutet att avslå Karin Malmfjords yrkande i sin helhet.  

 

Linda Glasin (V) reserverar sig över beslutet att avslå Karin Malmfjords  

yrkande om översyn hur nämndernas besparingar påverkar kommunkoncer-

nen.  

----- 
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KS § 140  KS/2019:1286 - 346 

 

Va-taxa 2020 
 

Förslag till budget för va-verksamheten är utarbetad för 2020. Vid jämfö-

relse mellan budgeterade kostnader för 2020 och intäkter med gällande taxa 

för 2019 behövs en intäktsökning med ca 10 %. 

 

Beräknat underskott beror främst på ökade kostnader för elförbrukning, 

personalkostnader och kapitaltjänst. 

 

Ett förslag till va-taxa 2020 för Storumans kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar har utarbetats.  

 

Förslaget innebär en höjning med 12 % för fastigheter som bebos perma-

nent (både med mätningsabonnemang och mätarlöst abonnemang) samt 6 % 

för fritidshus med mätarlöst abonnemang. Detta beräknas motsvara en kost-

nadstäckning på 100 %. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2019-10-31. 

 

Va-ingenjörens förslag 

 

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

och avloppsanläggningar fastställs att gälla från och med 2020-01-01. 

 

Yrkanden  

Ulf Vidman (M) biträdd av Anders Persson (C) och Karin Malmfjord (S) 

yrkar bifall till va-ingenjörens förslag.  

 

Linda Glasin (V) yrkar 

 

att höjning av va-taxan ska göras med 10 % både för fastigheter som bebos 

permanent (både med mätningsabonnemang och mätarlöst abonnemang) 

och för fritidshus med mätarlöst abonnemang 

 

att eventuell vinst/överuttag av taxan justeras nästkommande år. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på va-ingenjörens förslag och Linda 

Glasins ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt va-

ingenjörens förslag.  
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

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

och avloppsanläggningar fastställs att gälla från och med 2020-01-01. 

 

Reservation 

Linda Glasin (V) reserverar sig över beslutet till förmån för eget ändrings-

yrkande.  

-----  
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KS § 141  KS/2019:1287 - 356 

 

Renhållningstaxa 2020 
 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2020 för 

Storumans kommun baserad på prognostiserade kostnader och intäkter för 

2020. 

 

Förslaget till renhållningstaxa innehåller följande förändringar jämfört med 

nu gällande taxa:  

 

o En enhetlig viktavift på 1,92 kronor/kg för alla typer av kärl.  

o En marginell ökning av avgiften för slamtömning med några få kro-

nor.  

o Brännbart verksamhetsavfall höjs med 30 kronor/ton samt mindre ju-

steringar av enhetsbegrepp (kg, liter etc.) för det inlämnade avfallet.  

o Ett förtydligande har införts om att alla fastigheter som är bebyggda 

debiteras en grundavgift.  

 

I övrigt föreslås inga förändrade avgifter jämfört med 2019 års renhåll-

ningstaxa.  

 

Tekniska avdelningen arbetar med hur insamlingen av framtidens avfall i 

kommunen ska se ut. Under året har kommunen medverkat i en utredning 

inom Region 10 hur införandet av utsortering av matavfall ska ske och hur 

kommunerna i framtiden kan samarbeta.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2019-10-21.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 77. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun antas att 

gälla från och med 2020-01-01. 

----- 
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KS § 142  KS/2019:1259 - 400 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 

Kommunfullmäktige har 2017-11-28 § 102 fastställt taxor och avgifter för 

tillstånd, anmälan, registrering och tillsyn inom miljö- och samhällsbygg-

nadsnämndens verksamhetsområden.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till ny taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den nya taxan med tillhö-

rande bilagor att gälla från och med den 1 januari 2020 och att den ska er-

sätta nu gällande taxa.  

 

Storumans kommun har ansvar för att kontrollera att miljöbalken och till-

hörande förordningar efterlevs. Ansvaret har i reglemente delegerats till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Kontrollen av efterlevnaden sker 

genom att anmälningar, ansökningar och tillsyn handläggs och följs upp. 

För den tid handläggning av ärenden och tillsyn tar och den administration 

som krävs, ska avgifter tas ut. Den nya modellen för taxa utgår från  

Sveriges kommuner och landstings (SKL) behovsstyrda underlag inom mil-

jöbalkens område som lanserades under 2018. Tiden för ärenden och tillsyn 

redovisas i timmar.  

 

Genomgående för bilagorna till taxan framgår det antal timmar som ett 

ärende tar och inte längre en fast avgift. Fördelen med att ange antalet tim-

mar är att mot kommuninvånare kunna visa på den tidsåtgång som ett 

ärende kräver samtidigt som det är lättare att justera avgiften genom att 

ändra timavgiften. Alla timmar i bilagorna är schabloniserade, vilket inne-

bär att oavsett var i kommunen verksamheten ligger eller platsbesök kom-

mer att ske är avgiften densamma.  

 

Taxan innehåller tre bilagor. Bilaga 1 omfattar avgifter för ansökan, anmä-

lan och viss tillsyn. Här finns de flesta ärenden som kommer in löpande gäl-

lande avloppsansökningar, renhållningsärenden, kemikalietillsyn som inte 

omfattas av bilaga 2 samt anmälan om hälsoskydds- eller miljöfarliga verk-

samheter. Avgiftsnivåer har skapats och presenterar olika komplexitet i 

olika ärendetyper och tidsåtgång för ärendetypen. Bilagorna 2 och 3 omfat-

tar hälsoskydds- och miljöfarliga verksamheter med återkommande tillsyn. 

I den tidigare versionen styrde risken tiden för tillsyn medan den nya taxan 

utgår från branschens tillsynsbehov. För att få fram de timmar som bran-

schen behöver kan man i bilagorna ange högt, normalt eller lågt tillsynsbe-

hov och utifrån det ges ett fast förutbestämt antal timmar för den branschen.  
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KS § 142 – forts.  

 

Tillsynsbehovet motsvarar tillsyn varje, vartannat eller vart tredje år. För 

tillståndspliktiga branscher som staten normalt ansvarar för (A- och B-

verksamheter) är timmarna i bilagorna redan kopplade till den förordning 

om avgifter för prövning och tillsyn som styr statliga myndigheters tillsyn. 

Med den nya taxan kommer verksamheter att omfattas av en klassningskod 

eftersom vissa delverksamheter normalt bedöms ingå i det samlade tillsyns-

behovet för branschen. Det finns begränsade möjligheter att justera tillsyns-

behovet för en verksamhet.  

 

Förändringar från gällande taxa 

De angivna timmarna för ärenden i bilaga 1 kommer vara närmare den fak-

tiska tid som ett ärende tar, vilket innebär att kunden betalar för hela sitt 

ärende. Hänsyn har tagits till om platsbesök krävs eller inte. Det är ett fåtal 

ärenden som är subventionerade (kompostering, information om cistern 

som tagits ur bruk, installation eller konvertering av utrustning innehållande 

f-gas, underrättelse om förorening på en fastighet) eftersom informationen 

anses viktig för det fortsatta arbetet. Förutsättningen för kompostering anses 

vara god i kommunen och för att uppmuntra invånarna att ta hand om sitt 

egna matavfall är anmälan kostnadsfri. Flera av de mängdärenden som 

kommer in till förvaltningen kommer att höjas men bedömningen är att det 

gäller ansökningar och anmälningar som görs sällan, exempelvis ansökan 

om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning. Exempel på ändringar är 

avloppsansökan som tidigare varit 3,6 timmar och som höjs till 8 timmar 

samt inrättande av värmepumpsanläggning som höjs från 1,5 timmar till 4 

timmar. Timmarna omfattar platsbesök samt den utredning som krävs för 

att göra en god bedömning i dessa ärendetyper. Generellt har miljöfarliga 

verksamheter fått färre antal timmar i bilagorna 2 och 3. I nuvarande taxa 

har  verksamhetsutövarna totalt sett ca 430 timmar/år och med den nya be-

hovsstyrda modellen skulle tillsynstimmarna bli ca 300 timmar/år.  

 

För anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter är tillsynsbehovet något 

lägre i förslaget till ny taxa, 181 timmar jämfört med 190 timmar i nuva-

rande. Skolor och förskolor får en lägre tillsynstid medan fritidsverksam-

heter, bad, tatuerare, fotvårdare och andra verksamheter med risk för blod-

smitta får en högre avgift. Även för icke-anmälningspliktiga verksamheter 

som hotell, campingar, vandrarhem och idrottsanläggningar kommer åter-

kommande tillsyn att göras vilket innebär ytterligare 69 timmars tillsyn. Det 

har förtydligats i bilagorna hur ofta tillsyn ska göras för en verksamhet vil-

ket underlättar det framtida arbetet med behovsutredning och tillsynsplane-

ring. 
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KS § 142 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-25 § 131. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 78. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med tillhö-

rande bilagor antas 

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01 

 

att den nya taxan ersätter den taxa enligt miljöbalken som kommunfullmäk-

tige fastställt 2017-11-28 § 102.  

----- 
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KS § 143  KS/2019:1260 - 400 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till ny taxa för 

prövning och tillsyn enligt alkohollagen. Miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den nya taxan att gälla från 

och med den 1 januari 2020 och att den ska ersätta nu gällande taxa som 

kommunfullmäktige fastställt 2017-11-28 § 102 

 

Storumans kommun har ett ansvar för att genomföra prövning och tillsyn 

enligt alkohollagen med tillhörande förordningar och föreskrifter. Ansvaret 

har delegerats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden uppfyl--

ler ansvaret genom att pröva de tillståndsansökningar och anmälningsären-

den som inkommer till kommunen samt att utföra den tillsyn som anges i 

alkohollagen. Den som lämnar in en ansökan eller anmälan samt omfattas 

av tillsyn ska i regel betala för den tid som ärendet tar. År 2013 ändrades 

taxan för alkoholärenden senast och år 2010 var senaste gången som taxan 

höjdes. Sedan 2010 har taxan blivit lägre, både avseende timavgift samt an-

sökningskostnader, och har en låg täckningsgrad vad gäller kostnaden för 

nämndens ansvarsområden enligt alkohollagen.  

 

Förändringar jämfört med gällande taxa 

Tillsynsavgiften (rörlig avgift baserat på alkoholomsättning) är oförändrad. 

Avgiften baseras på föregående års försäljning och tas ut efterföljande år. 

Avgiften för prövning förändras och är beräknad utifrån den tid det tar att 

handlägga ärenden multiplicerat med timavgiften. Taxan för tillfälligt till-

stånd till allmänheten och tillfälligt tillstånd till slutet sällskap har justerats 

för att tillgodose nämndens önskan om att minska prövningsavgiften för 

ideella föreningar.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-25 § 132. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 79. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen med tillhö-

rande bilaga antas 

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01 
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KS § 143 – forts.  

 

att den nya taxan ersätter den taxa enligt alkohollagen som kommunfull-

mäktige fastställt 2017-11-28 § 102.  

----- 
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KS § 144  KS/2019:1261 - 400 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och lik-

nande produkter 
 

I juli 2019 började en ny tobakslag att gälla, lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter. Den nya lagen innebär delvis en ändring och utökning 

av kommunens tillsynsansvar. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett be-

stämmelser om anmälningsplikt till att ave bestämmelser om tillståndsplikt 

för handel och tobaksvaror. Tillståndsplikten gäller både detalj- och parti-

handlare, vilket tidigare endast omfattat tillsyn av detaljhandel. De som säl-

jer tobaksprodukter ska från och med den 1 juli 2019 ansökan om tillstånd 

för försäljning av tobaksvaror hos kommunen. Tillståndsförfarandet liknar 

tillståndsprocessen för serveringstillstånd. För tillståndsansökningar ska 

remisser och yttranden inhämtas från Polismyndigheten, Skattemyndighet-

en, Kronofogdemyndigheten och i vissa fall även Tullverket. Remisshand-

lingar ska skickas ut, bevakas och yttranden ska inarbetas i beslutsunderla-

get. De som säljer elektroniska  cigaretter och påfyllningsbehållare ska fort-

sättningsvis anmäla försäljning av dessa produkter till kommunen.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedriver tillsyn som utöver själva 

tillsynen inkluderar bland annat kontakter med andra myndigheter, rapport-

skrivning och kommunicering. Kommunen får enligt 8 kap. 1-2 §§ Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter ta ut en avgift för både pröv-

ningen av ansökan om försäljningstillstånd och för tillsyn av den som be-

driver tillståndspliktig och anmälningspliktig försäljning. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till ny taxa för 

prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. Nämn-

den föreslår att kommunfullmäktige antar taxan att gälla från och med den 1 

januari 2020 och att taxan ersätter nu gällande taxa som kommunfullmäk-

tige fastställt 2017-11-28 § 102.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-25 § 133. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 80. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättad taxa för prövning och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter antas 

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01 
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KS § 144 – forts.  

 

att den nya taxan ersätter den taxa enligt tobakslagen som kommunfullmäk-

tige fastställt 2017-11-28 § 102.  

----- 
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KS § 145  KS/2019:1262 - 400 

 

Timtaxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, alkohol-

lagen samt lagen om tobak och liknande produkter 
 

Gällande timtaxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och tobaksla-

gen är 916 kronor per timme och för motsvarande timtaxa enligt alkoholla-

gen 800 kronor/per timme.  

Kommunens taxa är lägre än kringliggande kommuners och det är av stor 

betydelse att timtaxan följer kostnadsutvecklingen som i huvudsak härrör 

till ökade lönekostnader.  

 

Mot bakgrund av detta har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tagit fram 

förslag till ny timtaxa.  

 

Beräkningarna har utgått ifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

skrift Handledning till underlag för att beräkna handläggningskostnad per 

timme för kommunala taxor avseende miljöbalken och plan och bygglagen 

(juni 2015) med tillhörande exceldokument. Noggranna beräkningar har 

gjorts med stöd och underlag från ekonomikontoret.  

 

Beräkningar Kronor/år 

Personalkostnad handläggare inkl. PO 575 760 

Gemensam kostnad per handläggare (OH) 209 000 

Myndighetsspecifik kostnad per handläggare  65 000 

Summa kostnader per handläggare 849 760 

 

Faktiskt arbetad tid uppgick 2018 till 1 586 timmar per handläggare. SKL 

anger en schablon om att 60% av arbetad tid kan utgöra handläggningstid, 

som består av såväl avgiftsfinansierad som skattefinansierad handläggning. 

I mindre kommuner är snittet lägre. Förvaltningen har sedan i april 2019 

haft en intern tidredovisning och den visar att medianhandläggningstid är 

50%. Bedömningen är emellertid att man genom effektivisering och digita-

lisering etc. kan komma upp i 55%. Beräkningen har därför utgått ifrån 

detta och 55% handläggningstid skulle ha inneburit 872 timmar för 2018. 

Detta innebär en handläggningskostnad per timme på 974 kronor. Förslaget 

är att det sker en årlig indexuppräkning på timpriset enligt prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) med start kalenderåret 2021. 

 

Beredande organs förslag  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-25 § 134. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 81. 
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KS § 145 – forts. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, alkohollagen och 

lagen om tobak och liknande produkter höjs till 974 kronor/timme och det 

årligen vid varje kalenderår sker uppräkning enligt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) 

 

att den nya timtaxan gäller från och med 2020-01-01 

 

att den nya timtaxan ersätter de timtaxor enligt miljöbalken, alkohollagen 

och tobakslagen som kommunfullmäktige fastställt 2017-11-28 § 102.  

 

Yrkande 

Anders Persson (C) yrkar 

 

att timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, alkohollagen och 

lagen om tobak och liknande produkter höjs till 995 kronor/timme och det 

årligen vid varje kalenderår sker uppräkning enligt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV). 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på första att-satsen i arbetsutskottets 

förslag och Anders Perssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrel-

sen beslutar enligt ändringsyrkandet.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, alkohollagen och 

lagen om tobak och liknande produkter höjs till 995 kronor/timme och det 

årligen vid varje kalenderår sker uppräkning enligt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) 

 

att den nya timtaxan gäller från och med 2020-01-01 

 

att den nya timtaxan ersätter de timtaxor enligt miljöbalken, alkohollagen 

och tobakslagen som kommunfullmäktige fastställt 2017-11-28 § 102.  

----- 
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KS § 146  KS/2019:1317 - 460 

 

Taxa för prövning och kontroll enligt gällande livsmedels-

lagstiftning 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till taxa för 

prövning och tillsyn enligt EU:s kontrollförordning och övrig gällande lag-

stiftning inom livsmedelsområdet.  

 

Taxan gäller avgifter för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader 

för prövning och kontroll enligt kontrollförordning (EU) 2017/625 och den 

svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsför-

ordningen (2006:813) och förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 

kontroll av vissa jordbruksprodukter.  

 

Grunden för kommunens avgiftsuttag är idag kontrollförordning (EU) 

882/2004 och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen 

(2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning 

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av vissa jordbruksprodukter.  

 

Den nya kontrollförordningen träder i kraft den 14 december 2019 och er-

sätter nu gällande kontrollförordning. Den nya kontrollförordningen inne-

håller ett flertal nya begrepp. Begreppet extra offentlig kontroll försvinner i 

och med den nya kontrollförordningen. De åtgärder som i dagsläget omfat-

tas av extra offentlig kontroll, dvs. när en verksamhet uppvisar brister, 

kommer istället att omfattas av begreppet offentlig kontroll.  

 

Definitionen offentlig kontroll åsyftar den operativa kontroll som miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen utför för att kontrollera överensstämmelse 

med bland annat foder- och livsmedelslagar. Begreppet annan offentlig 

verksamhet införs under 2020 i svensk rätt och omfattar behöriga myndig-

heters övriga kontrollåtgärder, som exempelvis registrering, godkännande, 

utfärdande av intyg och föreläggande. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärendet den 6 november. 

Nämndens förslag till beslut redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-06 § 159.  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 26 (54)  

    

Kommunstyrelsen 2019-11-12  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 146 – forts.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättad taxa för prövning och kontroll enligt kontrollförordning (EU) 

2017/625 och övrig gällande livsmedelslagstiftning antas 

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01 

 

att den nya taxan ersätter den taxa enligt livsmedelslagen som kommun-

fullmäktige fastställt 2017-11-28 § 102. 

----- 
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KS § 147  KS/2019:1288 - 000 

 

Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna hand-

lingar m.m. 
 

Enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen har den som önskar ta del 

av en allmän handling även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller  

kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.  

 

En kommun har rätt att ta ut en avgift för kopior, utskrifter och avskrifter. 

För att kunna göra detta måste avgiften vara fastställd av kommunfullmäk-

tige. För statliga myndigheter har regeringen fastställt avgiften i Avgiftsför-

ordningen (1992:191).  

 

Förslag till taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar 

m.m. har upprättats. Den föreslagna taxan utgår från reglerna i den statliga 

avgiftsförordningen man har även anpassats till lokala förhållanden. En 

omvärldsanalys av andra kommuners taxor har också gjorts. Vid bered-

ningen av ärendet har samråd skett med berörda medarbetare vid samtliga 

förvaltningar i kommunen.  

 

Taxan gäller för kommunstyrelsen och nämnderna i Storumans kommun. 

Bolagen i kommunkoncernen rekommenderas att fastställa taxan för egen 

del.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-10-31.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av all-

männa handlingar m.m. fastställs 

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01  

 

att bolagen i kommunkoncernen rekommenderas att fastställa taxan för 

egen del.  

----- 
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KS § 148  KS/2019:1283 - 250 

 

Taxa för försäljning av kommunal mark 
 

Tekniska avdelningen har sett över gällande markpriser och tagit fram ett 

förslag till taxa för markförsäljning som föreslås träda i kraft den 1 januari 

2020.  

 

Taxan innebär följande: 

 

o Tomtpris för nytillkomna detaljplanelagda områden för permanentbo-

ende och industriändamål beslutas separat. 

 

o Resttomter för bostäder  

 Storuman, Stensele, Tärnaby och Hemavan – 56 kr/m² 

 Åskilje, Gunnarn, Barsele, Slussfors, Långsjöby och Skarvsjöby – 

21 kr/m² 

 

o Övriga resttomter för bostäder som bedöms svårbebyggda utifrån tek-

niska förutsättningar – 60% rabatt 

 

o Resttomter som bedöms lämpliga för annat ändamål än bostäder – 

60% rabatt 

 

o Tomter för handelsändamål  

 Hemavan – 214 kr/m² 

 Storuman och Tärnaby – 77 kr/m² 

 

o Tomter för fritidsbostäder i Högstaby – 35 kr/m² 

 

o Mark för industriändamål – 20 kr/m² 

 

o Råmark prissätts enligt gällande riktlinjer för kommunala markanvis-

ningar och exploateringsavtal.  

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2019-10-30. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till taxa för markförsäljning fastställs 

 

att taxan gäller från och med 2020-01-01 
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KS § 148 – forts.  

 

att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om markpriser 2011-02-28 § 

17. 

----- 
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KS § 149  KS/2016:306 - 253 

 

Revidering av riktlinjer för försäljning av obebyggda rest-

tomter 
 

Kommunstyrelsen har 2016-09-13 § 74 antagit riktlinjer för försäljning av 

obebyggda resttomter i Storumans kommun.  

 

Kommunen har i sitt markinnehav ett antal obebyggda tomter som benämns 

resttomter. Tomterna är avsedda för permanentbostäder och många är be-

lägna intill redan bebyggda tomter.  

Bedömningen är nu att riktlinjerna bör revideras och tydliggöras gällande 

kriterier och definition. 

Förslag till reviderade riktlinjer för försäljning av obebyggda resttomter har 

därför upprättats. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2019-10-30. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderade riktlinjer för försäljning av obe-

byggda resttomter i Storumans kommun 

 

att upphäva kommunstyrelsens beslut 2016-09-13 § 74. 

----- 
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KS § 150  KS/2018:1168 - 106 

 

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra  

Lappland 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-20 § 112 att fastställa förbundsord-

ningen för Samordningsförbundet södra Lappland. 

 

Under 2019 har Dorotea kommun ansökt om och beviljats inträde i förbun-

det från och med den 1 januari 2020. En ny förbundsordning måste därför 

fastställas.  

 

Förslag till ny förbundsordning har inkommit från förbundschefen 2019-10-

01. Kommunernas representation i förbundsstyrelsen föreslås förändras från 

två ledamöter och fyra ersättare till två ledamöter och fem ersättare. I övrigt 

är de föreslagna förändringarna främst av redaktionell karaktär. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 82. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet södra Lappland 

fastställs enligt förbundschefens förslag. 

----- 
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KS § 151  KS/2019:1247 - 020 

 

Arbetsmiljöpolicy för Storumans kommun 2020 
 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivare med mer än tio 

anställda upprätta en skriftlig arbetsmiljöpolicy.  

 

Förslag till arbetsmiljöpolicy för 2020 har upprättats, som innehåller några 

ändringar jämfört med nu gällande arbetsmiljöpolicy.  

 

Beredande organs förslag 

HR-handläggare Mona Älvebrants tjänsteutlåtande 2019-10-17.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 83. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till arbetsmiljöpolicy för 

Storumans kommun 2020. 

 

Yrkande 

Kristina Fredriksson (S) yrkar 

 

att en handlingsplan kopplad till arbetsmiljöpolicyn tas fram för att se till 

att policyn efterlevs. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Kristina Fredrikssons tilläggs-

yrkande och finner att kommunstyrelsen även bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till arbetsmiljöpolicy för Storuman kommun 2020 antas 

 

att en handlingsplan kopplad till arbetsmiljöpolicyn tas fram för att se till 

att policyn efterlevs.  

----- 
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KS § 152  KS/2019:46 - 041 

 

Investering - va-ledningsnät i Storuman 

 
Tekniska avdelningen har under året arbetat med projektering av nya vat-

ten-, spillavlopps- och dagvattenledningar efter Trädgårdsvägen samt del av 

Vallnäsvägen i Storuman, etapp 1 enligt förnyelseplanen. Ledningarna är 

byggda någon gång under 1960-talet och i dåligt skick, särskilt spillav-

loppsledningarna. 

 

Tekniska avdelningen bedömer det nödvändigt att det avsätts investerings-

medel och lämnas igångsättningsbeslut för projektet. 

 

Även gatan är idag i stort behov av åtgärder. Investeringsmedel för detta 

behöver avsättas i ett senare skede när va-ledningarna är åtgärdade. Den in-

vesteringen är skattefinansierad. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2019-10-31. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medel avsätts och igångsättningsbeslut meddelas för följande investe-

ringsprojekt: 

 

Projekt Kort beskrivning Budget (kr) 

Ledningsnät  

Storuman 

Nya vatten-, spillavlopps- och dagvatten-

ledningar efter Trädgårdsvägen och 

Vallnäsvägen, etapp 1 

6 200 000  

 

att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som 

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2016 till 2019. 

----- 
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KS § 153  KS/2019:1249 - 107 

 

Bolagsordning för Inlandsbanan AB 
 

Styrelsen i Inlandsbanan AB, som ägs av 19 kommuner efter Inlandsbanan, 

har till ägarkommunerna inkommit med förslag till ny bolagsordning för 

bolaget. Ny bolagsordning ska beslutas på bolagsstämma i Inlandsbanan 

AB i december 2019. 

 

Bedömning 

Förslaget till ny bolagsordning ska godkännas av kommunfullmäktige i Sto-

rumans kommun. Ägarsamråd om ny bolagsordning har skett i Östersund 

den 30 oktober 2019 och det bedöms att det finns ett stöd bland ägarkom-

munerna att anta ny bolagsordning för Inlandsbanan AB. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-04. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att förslaget till ny bolagsordning för Inlandsbanan AB godkänns. 

----- 
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KS § 154  KS/2019:1315 - 107 

 

Ägardirektiv för Inlandsbanan AB 
 

Styrelsen i Inlandsbanan AB, som ägs av 19 kommuner efter Inlandsbanan, 

har till ägarkommunerna inkommit med förslag till ägardirektiv för bolaget. 

Ägardirektiven ska beslutas på bolagsstämma i Inlandsbanan AB i decem-

ber 2019. 

 

Bedömning 

Förslaget till ägardirektiv ska godkännas av kommunfullmäktige i Storu-

mans kommun. Ägarsamråd om ägardirektiven har skett i Östersund den 30 

oktober 2019 och det bedöms att det finns ett stöd bland ägarkommunerna 

att anta ägardirektiven för Inlandsbanan AB. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-04. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att förslaget till ägardirektiv för Inlandsbanan AB godkänns. 

----- 
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KS § 155  KS/2019:1316 - 107 

 

Aktieägaravtal för Inlandsbanan AB 
 

Styrelsen i Inlandsbanan AB, som ägs av 19 kommuner efter Inlandsbanan, 

har till ägarkommunerna inkommit med förslag till aktieägaravtal mellan 

ägarna för bolaget.  

 

Bedömning 

Förslaget till aktieägaravtal ska godkännas av kommunfullmäktige i Storu-

mans kommun. Ägarsamråd om aktieägaravtalet har skett i Östersund den 

30 oktober 2019 och det bedöms att det finns ett stöd bland ägarkommuner-

na att anta aktieägaravtalet mellan ägarna till Inlandsbanan AB. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-04. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att aktieägaravtalet mellan ägarna till Inlandsbanan AB godkänns. 

----- 
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KS § 156  KS/2019:1100 - 045 

 

Borgen för Inlandståget AB 
 

Inlandståget AB, som ägs av Inlandsbanan AB som i sin tur ägs av 19 

kommuner efter Inlandsbanan, har till ägarkommunerna inkommit med 

önskemål om borgen för finansieringen av inköpta tågfordon samt kom-

mande åtgärder för att få dessa färdiga för trafik. 

 

Den totala investeringen för de fem tågfordonen beräknas uppgå till totalt 

till mellan 70 000 000 kronor och 75 000 000 kronor. Finansieringen sker 

med lån från Norrlandsfonden 10 000 000 kronor, kommersiell bank 

10 000 000 kronor – 15 000 000 kronor samt Kommuninvest 50 000 000 

kronor. Kommuninvest AB kräver kommunal borgen från ägarna motsva-

rande det belopp som ska lånas. Inlandståget AB har i sitt ursprungliga öns-

kemål begärt borgen med 2 631 579 kronor per delägare. 

 

Den 30 oktober 2019 genomfördes ett ägarsamråd i Östersund. Ägarnas re-

presentanter enades om att till respektive ägarkommun lämna förslag att in-

riktningen ska vara att respektive ägarkommun borgar motsvarande sina 

ägarandelar i Inlandsbanan AB. Lägsta borgensbeloppet för en enskild 

kommun ska vara 1 000 000 kronor.  

 

Bedömning 

Det nya förslaget som lades vid ägarsamrådet innebär att Storumans kom-

mun ska borga maximalt 2 700 000 kronor. Att varje kommuns ägarandel 

ska spegla borgensåtagandet bedöms mera följa vedertagna ekonomiska 

normer än tidigare förslag att borgensåtagandet skulle fördelas med samma 

belopp oavsett ägarandel.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-10-31. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Inlandståget AB:s (helägt dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsba-

nan AB) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 700 000 

kronor, jämte ränta och kostnader. 

----- 
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KS § 157  KS/2019:1240 - 980 

 

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2020 
 

Kommunen ska senast den 30 november fastställa en handlingsplan för hur 

bygdeavgiftsmedlen ska användas i kommunen nästa år. Handlingsplanen 

ska godkännas av länsstyrelsen.  

 

Handlingsplanen bör vara kopplad till och utformad i samklang med länets 

regionala utvecklingsstrategi och kommunens målsättningar. Prioriterade 

insatser bör vara långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveckling av byg-

den med fokus på hållbar utveckling.  

 

Länsstyrelsens krav för vad som ska framgå av handlingsplanen är följande:  

 

o Vilka investeringsområden man vill satsa på och en ungefärlig fördel-

ning på de olika områdena samt kopplingen till regionala och lokala 

utvecklingsstrategier. 

o Hur kommunen tillämpar begreppet ”berörd bygd” – hela kommunen 

eller enbart berörd älvdal? 

o Eventuell fördelning landsbygd/tätort. 

o Vilka som har möjlighet att söka medel. 

o Att handbokens riktlinjer ska tillämpas. 

o Eventuella egna policydokument angående hantering och tillämpning i 

kommunen. 

o Kort beskrivning av hur yttrande- och granskningsförfarandet är upp-

lagt. 

o Om en investering ska finansieras ur mer än ett års disponibla medel, 

ska en projektplan upprättas i förväg och redovisas i handlingsplanen 

för respektive år (fondering).  

 

Förslag till handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2020 har upprättats, som 

jämfört med tidigare år innehåller följande förändringar avseende priorite-

rade investeringar 2020: 

 

o Ytterligare ett prioriterat område/pott har lagts till - Servicepunkter 

och bygderåd – mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut i sam-

band med antagandet av lokal serviceplan för kommunen mandat-

perioden 2019-2022. 2% av disponibla medel avsätts, vilket får till 

konsekvens att potten för Medfinansiering av projekt och näringslivs-

främjande åtgärder reduceras med motsvarande andel.  
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KS § 157 – forts.  

 

o Vid fördelning av föreningsbidrag ska energieffektiviseringar priorite-

ras.  

 

o Vid fördelning av medel för investeringar i bredband kommer åtgär-

der som förbättrar de områden som har sämst tillgänglighet att priori-

teras.  

 

Beredande organs förslag 
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-10-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 84. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 

2020 och överlämna handlingsplanen till länsstyrelsen för godkännande. 

----- 
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KS § 158  KS/2019:1254 - 820 

 

Riktlinjer för uthyrning av idrottsanläggningar och övriga 

lokaler 
 

Kommunstyrelsen har 2012-06-05 § 63 antagit uthyrningsprinciper för  

idrottsanläggningar, som reviderats 2016-10-25 § 99.  

 

Eftersom efterfrågan på tider i kommunens idrottsanläggningar ökat, finns 

ett behov av att uppdatera och revidera principerna. Ett förslag till riktlinjer 

för uthyrning av idrottsanläggningar och övriga lokaler har därför upprät-

tats.  

 

Kommunens målsättning med riktlinjerna är följande:  

 

o Så många individer som möjligt ska kunna använda kommunens an-

läggningar. 

o Flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar. 

o Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras. 

o Föreningar ska ges möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2019-10-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-29 § 85. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till riktlinjer för uthyrning av idrottsanläggningar 

och övriga lokaler att gälla från och med 2019-12-01 

 

att riktlinjerna ersätter de uthyrningsprinciper för idrottsanläggningar som 

kommunstyrelsen antagit 2012-06-05 § 63 och reviderat 2016-10-25 § 99.  

----- 
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KS § 159  KS/2019:26 - 623 

 

Upphandling - skolskjutsar i Tärnabyområdet 
 

Tekniska avdelningen har infordrat anbud på skolskjutsar i Tärnabyområ-

det. Upphandlingen avser skolskjutsar på sträckorna Virisen–Mosekälla-

Skytteanska skolan samt Joesjö-Morkan-Skytteanska skolan.  

 

Avtalstiden är 3 år plus 1 år.  

 

Vid anbudstidens utgång 2019-10-09 har ett anbud inkommit som uppfyller 

ställda skallkrav och därmed kvalificerats för utvärdering.  

 

I anslutning till dagens sammanträde redovisas utvärderingen av anbudet 

och förslag till tilldelning.  

 

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2019-10-28.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tilldela Busspoolen i Västerbotten AB (556143-6678) kontrakt avseende 

skolskjutsar i Tärnabyområdet perioden 2020-07-01-2023-06 30 med rätt 

till förlängning till och med 2024-06-30. 

----- 
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KS § 160  KS/2018:940 - 060 

 

Förlängning och medfinansiering av projekt Storuman-

dagarna år 2020-2021 
 

Kommunstyrelsen beviljade 2018-11-06 § 23 medfinansiering till  

Storumans IK (SIK) för rubricerat projekt med 400 428 kronor ur bygdeav-

giftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt och näringslivsfrämjande 

åtgärder. SIK hade i sin ansökan sökt medfinansiering för tre år (2019, 2020 

och 2021). 

 

Kommunstyrelsens beslut säger att nytt beslut om vidare medfinansiering 

för åren 2020 och 2021 ska tas efter att en utvärdering gjorts av 2019 års 

projekt, samt att andra föreningar ska ha möjlighet att följa processen i pro-

jektet genom inbjudan från projektägaren. 

 

Utvärdering 

Kommunens projektberedningsgrupp (bestående av stabschefen, närings-

livssekreteraren, näringslivskontorets projektadministratör och kommun-

kansliets utredare) fick 2019-09-23 en föredragning där projektet följdes 

upp och utvärderades tillsammans med projekt Utveckling av gränshan-

delsmarknaden i Tärnaby. 

 

Projektet har till stora delar aktivitetsmässigt gått enligt plan och SIK vill 

för år två och tre fokusera på att utveckla planeringen och intäktsmöjlig-

heterna för att arrangemanget ska kunna stå på egna ben ekonomiskt. Dock 

har inte alla beviljade medel förbrukats under 2019. 

 

SIK har inkommit med en skriftlig utvärdering av projektet samt en ekono-

misk redovisning. Enligt redovisningen har projektet under 2019 förbrukat 

181 807 kronor. Detta innebär att 218 621 kronor återstår av den beviljade 

finansieringen för år 2019. 

 

Koncernledningsgruppen har 2019-11-11 tillstyrkt förlängning och medfi-

nansiering av projektet för åren 2020 och 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-10-31.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Storumans IK förlängning av projekt Storumandagarna för år 

2020 och år 2021 
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KS § 160 – forts.  

 

att återstående medel ur beslutad medfinansiering för år 2019 får nyttjas av 

projektet under år 2020 och 2021. 

----- 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 44 (54)  

    

Kommunstyrelsen 2019-11-12  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 161  KS/2018:1859 - 060 

 

Förlängning och medfinansiering av projekt Utveckling av 

Gränshandelsmarknaden i Tärnaby år 2020-2021 
 

Kommunstyrelsen beviljade 2019-03-15 § 29 medfinansiering till Visit 

Hemavan Tärnaby AB (VHTAB) för rubricerat projekt med 241 200 kronor 

ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt och närings-

livsfrämjande åtgärder. VHTAB hade i sin ansökan sökt medfinansiering 

för tre år (2019, 2020 och 2021). 

 

Kommunstyrelsens beslut säger att nytt beslut om vidare medfinansiering 

för åren 2020 och 2021 ska tas efter att en utvärdering gjorts av 2019 års 

projekt, samt att andra föreningar ska ha möjlighet att följa processen i pro-

jektet genom inbjudan från projektägaren. 

 

Utvärdering 

Kommunens projektberedningsgrupp (bestående av stabschefen, närings-

livssekreteraren, näringslivskontorets projektadministratör och kommun-

kansliets utredare) fick 2019-09-23 en föredragning där projektet följdes 

upp och utvärderades tillsammans med projekt Storumandagarna. 

 

Projektet har generellt aktivitetsmässigt gått enligt plan. VHTAB beskriver 

svårigheter för att arrangemanget ska kunna stå på egna ben ekonomiskt 

och organisatoriskt. Man beskriver bland annat att det är svårt att få ett ide-

ellt engagemang för evenemanget på grund av att det ligger mitt i somma-

ren. Alla beviljade medel har inte förbrukats under 2019. 

 

VHTAB har inkommit med en skriftlig utvärdering av projektet samt en 

ekonomisk redovisning. Enligt redovisningen har projektet under 2019 för-

brukat 61 770 kronor. Detta innebär att 179 430 kronor återstår av den be-

viljade finansieringen för år 2019. 

 

Koncernledningsgruppen har 2019-11-11 tillstyrkt förlängning och medfi-

nansiering av projektet för åren 2020 och 2021.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-10-31. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Visit Hemavan Tärnaby AB förlängning av projektet Utveckling 

av Gränshandelsmarknaden i Tärnaby för åren 2020 och 2021 
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KS § 161 – forts.  

 

att återstående medel ur beslutad medfinansiering för år 2019 får nyttjas av 

projektet under år 2020 och 2021. 

----- 
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KS § 162  KS/2019:1136 - 860 

 

Ansökan om minoritetsspråkmedel - dokumentation från 

konferensen Skapa spår 
 

Vadtejen Saemiej Sijte har 2019-07-31 inkommit med ansökan om bidrag 

ur minoritetsspråkmedel för översättning och dokumentation från konferen-

sen ”Skapa spår”. Tio sidors översättning kostar 17 500 kronor per språkva-

rietet. Ansökan gäller totalt 52 500 kronor för tre språkvarieteter. 

 

Ansökan har behandlats vid sammanträde i samrådsgruppen för samiskt 

förvaltningsområde 2019-10-23. Samrådsgruppen föreslår att ansökan till-

styrks för två språkvarieteter (nordsamiska och sydsamiska) i år och att 

motsvarande genomförs för umesamiska och lulesamiska nästa år. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-10-29.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan med 35 000 kronor från medel för samiskt förvaltnings-

område för år 2019 (verksamhet 9509, projekt 5064). 

----- 
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KS § 163  KS/2019:1152 - 860 

 

Ansökan minoritetsspråkmedel - språksamling i Hattfjelldal 
 

Marielle Andersson har 2019-09-05 inkommit med ansökan om bidrag ur 

minoritetsspråkmedel för deltagande för en person vid språksamling i  

Hattfjelldal. Språksamlingen ska genomföras under hösten 2019. Det sökta 

beloppet ska täcka kostnaden som är 2 800 norska kronor per vecka, totalt 5 

600 norska kronor, vilket motsvarar 6 100 svenska kronor. 

 

Ansökan har behandlats vid sammanträde i samrådsgruppen för samiskt 

förvaltningsområde 2019-10-23. Samrådsgruppen tillstyrker ansökan. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-10-29. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan med 6 100 kronor från medel för samiskt förvaltnings-

område för år 2019 (verksamhet 9509, projekt 5064). 

----- 
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KS § 164  KS/2019:1308 - 860 

 

Ansökan om minoritetsspråkmedel - idrottsläger för samiska 

barn 
 

Samiska föräldranätverket i Arvidsjaur har 2019-10-19 inkommit med  

ansökan om minoritetsspråkmedel för anordnande av ett idrottsläger för 

samiska barn, med tillhörande språk- och kulturaktiviteter. Sökt belopp från 

Storumans kommun är 5 000 kronor. 

 

Lägret samlar barn från Kiruna i norr till Östersund i söder. Hittills är åtta 

barn från Storumans kommun anmälda. Arrangemanget stöds av Institutet 

för språk och folkminnen (ISOF) och Samernas idrottsförbund (SSIF). 

 

Ansökan har behandlats vid sammanträde i samrådsgruppen för samiskt 

förvaltningsområde 2019-10-23. Samrådsgruppen tillstyrker ansökan. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-10-29. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan med 5 000 kronor från medel för samiskt förvaltnings-

område för år 2019 (verksamhet 9509, projekt 5064). 

----- 
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KS § 165  KS/2019:957 - 000 

 

Remiss - slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret 

(SOU 2019:34) 
 

Försvarsdepartementet har i remiss daterad 2019-06-27 gett Storumans 

kommun möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande. 

 

Yttrande ska ha inkommit till departementet senast den 15 november.  

 

Sammanfattning 

I slutbetänkandet föreslås att det införs ett statligt kontrollsystem med möj-

lighet för staten att villkora eller förbjuda försäljning/överlåtelse av egen-

dom som är utpekad som intresse för totalförsvaret. Det gäller hamnar, 

flygplatser, fastigheter i områden med geografiska förhållanden av väsentlig 

betydelse för det militära försvaret samt skyddade anläggningar som inrät-

tats för behov inom civilt försvar. 

  

Med skyddad anläggning som inrättats för behov inom civilt försvar menas 

en ledningsplats, berganläggning eller annan anläggning som inrättats för 

befolkningens behov av skydd och vård under höjd beredskap, vilken har 

försetts med förstärkt fysiskt skydd och som staten överlåtit till en kommun 

eller landsting eller som kommunen eller landstinget inrättat med ekono-

miskt bidrag från staten.  

 

Lagen syftar till att skydda väsentliga totalförsvarsintressen i samband med 

överlåtelse, upplåtelse och, i vissa fall, avveckling av egendom som är av 

väsentligt intresse för totalförsvaret.  

 

Vidare föreslås att en förbjuden försäljning av en fastighet belägen inom ett 

skyddsvärt område, eller egendom, ska medföra rätt till statlig inlösen för 

en enskild ägare. Det innebär att staten har skyldighet att på ägarens begä-

ran lösa in fastigheten på de villkor som överenskommits mellan de till-

tänkta eller tidigare parterna.  

 

För kommuner och landsting föreslås dock ingen inlösensskyldighet. 

 

Det föreslås också att en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner 

och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet införs. 

 

Staten via länsstyrelsen ges en utökad möjlighet att tillvarata totalförsvarets 

intressen i den fysiska planeringsprocessen.  
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KS § 165 – forts.  

 

Förslag till yttrande har upprättats av säkerhetsskyddschefen.  

 

Beredande organs förslag 

Säkerhetsskyddschef Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2019-10-28.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Försvarsdepartementet enligt upprättat förslag. 

----- 
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KS § 166  KS/2019:1302 - 006 

 

Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen och kommun-

styrelsens arbetsutskott 
 

Enligt gällande reglemente ska kommunstyrelsen bestämma datum för sina 

sammanträden. Kommunstyrelsens presidium har tillsammans med kom-

munsekreteraren och koncernchefen tagit fram ett förslag till sammanträ-

desplan för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-10-23.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa följande sammanträdesplan för 2020:  

 

Kommunstyrelsen 

Tisdag 4 februari 

Tisdag 7 april 

Tisdag 26 maj 

Tisdag 1 september 

Tisdag 13 oktober 

Tisdag 3 november 

Tisdag 15 december 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tisdag 14 januari 

Tisdag 17 mars 

Tisdag 12 maj 

Tisdag 18 augusti 

Torsdag 24 september 

Tisdag 20 oktober 

Tisdag 1 december 

----- 
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KS § 167  KS/2019:40 - 009 

 

Verksamhetsuppföljning 2019 - Sumnet 
 

Kommunstyrelsen har 2019-02-12 fastställt uppföljningsplan för den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning av Sumnets 

verksamhet.  

 

Sumnet är en del av tekniska avdelningen och förvaltar kommunens svart-

fibernät. Sumnet levererar tjänster i det öppna nätet, som är en del i svart-

fibernätet, till privat- och företagskunder samt hyr ut svartfiber enligt två al-

ternativ till framförallt privata företag. I det ena alternativet kan privata le-

verantörer konkurrera med Sumnet vad gäller leverans av kapacitet.  

 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019 finns två mål för Sumnet: 

 

o Andelen företag och privatpersoner i kommunen som nås av bredband 

ska överstiga 90 procent. Målet bedöms infrias 2019. 

 

o Finansieringsgraden av Sumnets kapacitettjänst ska överstiga 110 pro-

cent. Målet bedöms infrias 2019 när finansieringsgraden prognostise-

ras till 120 procent. 

 

Sumnet har högre intäkter än kostnader och därför en nettobudgetintäkt på 

1 138 000 kronor år 2019. Vid delårsrapporten för perioden januari-augusti 

2019 prognostiseras för Sumnet ingen budgetavvikelse för helåret 2019. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 53 (54)  

    

Kommunstyrelsen 2019-11-12  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 168   

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut  Beslutsdatum 

Färdtjänst (9.1) Oktober 2019 

Riksfärdtjänst (9.4) Oktober 2019 

Skolskjuts (10.3) Oktober 2019 

Upphandlingar (2.1) Oktober 2019 

Yttranden över detaljplaner (3.8) Augusti 2019 

Markupplåtelser (3.4) Oktober 2019 

Investeringsprojekt inom kommun- 

styrelsens investeringsram upp till  

500 000 kronor  

Oktober 2019 

Beslut att avstå från att lämna yttrande över  

externa remisser (5.11) 

Oktober 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76 2019-10-29 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

----- 
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KS § 169   

 

Meddelanden 
 

KS/2019:1306 

Länsstyrelsens kallelse till tillsynsbesök den 25 november 2019 avseende 

Storumans kommuns uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor. Kommunen kommer att representeras av kommunstyrelsens ordfö-

rande tillika ordförande i räddningsnämnden, koncernchef tillika förvalt-

ningschef samt räddningschef.  

 

KS/2016:568 

Länsstyrelsens beslut 2019-10-30 om bildande av naturreservaten Skarv-

sjömyrarna i Storumans och Vilhelmina kommuner samt Paubäcken i Sto-

rumans och Lycksele kommuner. 

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen i Fastighets AB Umluspen 2019-10-07  

----- 

 

 


