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Kommunstyrelsen  2020-02-04  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-02-04, kl. 14.00-15.20 

 Ajournering för överläggningar § 7 kl. 14.10-14.20 

 Ajournering för överläggningar § 8 kl. 14.40-14.55  

 

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Jessica Bergfors (C) 

Anders Persson (C) 

 Therese Granström (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Veronika Håkansson (M) 

 Ulla-Maria Åkerblom (L) tjänstgörande ersättare för Hans-Peter Carlson (L) 

 Allan Forsberg (KD) 

 Karin Malmfjord (S) 

 Nils-Erik Dahlberg (S) tjänstgörande ersättare för Kristina Fredriksson (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Daniel Johansson (V) 

 Marie Berglund (SD) 

  

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 

 Peter Persson koncernchef  

 

Utses att justera Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-02-11 Paragrafer  1-23 

 

 

Underskrift  Sekreterare ……………………………………………………….. 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Tomas Mörtsell   

 

 

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

 Karin Malmfjord                     

 

  Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2020-02-04 

 

Datum då anslaget sätts upp          2020-02-11              Datum då anslaget tas ned       2020-03-04 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KS § 1  KS/2017:127 - 732 

 

Motion - valfrihet inom hemtjänsten 
 

Karin Malmfjord (S) har 2017-02-28 lämnat in en motion angående valfri-

het inom hemtjänsten.  

 

Malmfjord skriver följande:  

 

När omsorgsnämnden skulle behandla verksamhetsplanen för 2017 före-

slogs att följande text skulle strykas:  

 

”Inom hemtjänst finns fortfarande bara en extern utförare. Den internfak-

turering som görs varje månad är tidskrävande för enhetschefer inom hem-

tjänsten. Omsorgsnämnden vill under 2017 att verka för att LOV avskaffas i 

kommunen då det i dagsläget medför extra arbete för enhetscheferna. Pla-

nering av insatserna ska för den skull vara kvar i sin nuvarande form”.  

 

Omsorgsnämnden var inte enig när beslut sedan togs om att stryka ovanstå-

ende text.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att valfrihet inom hemtjänsten utvärderas 

 

att det utreds vad administrationen kostar för valfrihet inom hemtjänsten.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur 2017-03-17 

överlämnat motionen till omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 

Omsorgsnämnden hanterade yttrandet första gången 2017-06-14 när man 

beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för förtydligande. Om-

sorgsnämnden kompletterade yttrandet med förtydligande 2019-11-20. 

 

I omsorgsnämndens yttrande 2017-06-14 skrivs följande angående utvärde-

ring av valfrihet inom hemtjänsten samt vilka administrativa kostnader som 

uppkommit när kommunen införde LOV.  

 

Beträffande utvärdering av valfrihet inom hemtjänsten kan konstateras att 

det endast är en företagare som ansökt och fått godkänt som utförare av 

hemtjänst. Företaget utför servicetjänster i Storuman och Gunnarnområdet.  
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KS § 1 – forts.  

 

Som mest har fyra brukare valt denne utförare men för närvarande är det 

endast två brukare som valt annan utförare än kommunen. 

 

Det går bara att spekulera varför intresset varit så litet men det finns ingen 

tradition av vårdföretagande i kommunen och att brukare inte vill byta om 

det fungerar med kommunens hemtjänst. Eftersom det är enbart service-

tjänster som erbjuds av annan utförare finns det brukare med omvårdnads-

behov som sagt att man inte vill ha människor från olika organisationer i sitt 

hem. 

 

Administrationen blir mer omfattande eftersom alla timmar internfakture-

ras. Enhetschefer skriver och redigerar fakturor. Tiden uppgår till 20 tim-

mar per månad. Biståndshandläggare lägger in uppgifter i en sammanställ-

ning samt skriver beställning till enhetschefer. Cirka 20 ärenden per månad 

vilket tar cirka 15 timmar. Granskning av fakturor ytterligare fyra timmar. 

Ekonomikontoret granskar och gör omföringar, cirka en timme per månad. 

Räknad på en medellön av 32 000 kronor per månad blir kostnaden 10 705 

kronor per månad. 

 

I omsorgsnämnden 2019-11-20 förtydligas specifika administrativa kostna-

der för LOV och det beskrivs hur LOV utnyttjats hittills. 

 

Administrationen kring LOV består av månatliga sammanställningar av en-

hetschef. Dessa sammanställningar redovisar det faktiska utnyttjandet från 

brukarnas sida av de beviljade hemtjänsttimmar som använts. Har en bru-

kare blivit beviljad korttidsboende eller legat på akutplats räknas denna tid 

bort från den totala beviljade insatstiden. Utföraren får då endast betalt för 

den faktiska tid som görs hos brukaren. När sammanställningen är gjord 

skickas den till ansvarig biståndshandläggare för granskning för att sedan 

skickas vidare till ekonomikontoret. Den kostnad som uppkommer kring 

denna administration består enbart av lönekostnader i form av arbetstid hos 

befintlig personal. Inga övriga utgifter tillkommer. 

 

Det finns en i dagsläget privat aktör i Storumans kommun som erbjuder 

städ. Det finns i dagsläget inga företag som erbjuder omvårdnad. Det är ett 

fåtal brukare som valt att vända sig till den privata aktören. I kommunens 

västra del finns det ingen privat aktör. LOV används framförallt av kom-

munens egna tjänstemän för att reglera personalstyrka utifrån behov. 
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KS § 1 – forts.  

 

Koncernchefens bedömning 

Eftersom det i omsorgsnämndens yttrande ingår en utredning om valfrihet 

inom hemtjänsten samt att det är utrett vilka administrativa kostnader som 

uppkommit när kommunen infört LOV bedöms motionen vara besvarad.  

 

Politiken kan med bland annat ledning av omsorgsnämndens yttrande ta 

ställning till om man vill fortsätta konkurrensutsätta kommunens hemtjänst 

och låta brukarna välja utförare. 

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2019-11-20 § 64 samt socialchefens tjänsteut-

låtande 2017-05-12. 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 2020-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 1. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen anses besvarad. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (39)  

    

Kommunstyrelsen 2020-02-04  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 2  KS/2018:1276 - 739 

 

Medborgarförslag - tillämpning av Lag (2008:962) om valfri-

hetssystem (LOV) inom särskilda boenden 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-09-28 där det föreslås att kommu-

nen ska tillämpa Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) även inom 

särskilda boenden för att öppna upp möjligheten för privata aktörer, precis 

som man gjort inom hemtjänsten.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-20 § 99 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelseförvaltning-

en överlämnade  

2018-12-13 medborgarförslaget till omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Bedömning 

Omsorgsnämnden bedömer att medborgarförslaget om tillämpning av Lag 

(208:962) om valfrihetssystem inom särskilda boenden inte är möjligt.  

 

I omsorgsnämndens yttrande beskrivs att nämnden genomför en översyn av 

verksamheterna. Nämnden måste se över och anpassa sina verksamheter till 

de ekonomiska förutsättningar som råder i kommunen. En del i föränd-

ringsarbetet är omställningen av särskilda boendeplatser på Tranan till bi-

ståndsbedömt trygghetsboende. Det kommer även att ske en översyn av 

framtidens behov av särskilda boendeplatser för att anpassa verksamheten 

till förändringen i demografin som kommunen står inför. 

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2019-11-20 § 63. 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 2020-01-07.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 2. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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KS § 3  KS/2019:1216 - 003 

 

Tillgänglighetspolitiskt program för Storumans kommun 

2020-2023 
 

Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-13 § 74 Funktionshinderspolitiskt 

program för Storumans kommun 2016-2018. 

 

Rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor beslutade 2019-08-26 att 

inleda arbetet med en revidering av programmet. Revideringen har genom-

förts via remiss utsänd 2019-09-30 till berörda organisationer och instanser 

och totalt har nio remissvar inkommit. 

 

Mot bakgrund av remissvaren föreslås att programmets namn ska vara Till-

gänglighetspolitiskt program, och att rådet fortsättningsvis ska benämnas 

Rådet för pensionärs- och tillgänglighetsfrågor. 

 

Ett förslag till nytt program för perioden 2020-2023 har upprättats. Vissa 

ändringar har gjorts jämfört med föregående program, men utöver det nya 

namnet på programmet är ändringarna främst av redaktionell karaktär. 

 

Programmets innehåll 

Programmet fastställer inriktningen för kommunens insatser för personer 

med funktionsnedsättning och ska vara en naturlig del i och alltid vägas in i 

hela den kommunala planeringen. Det övergripande målet är att i Storu-

mans kommun ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i sam-

hällets gemenskap. Programmet ska kopplas mot nämndernas verksamhets-

planer och uppföljning ska ske i samband med verksamhetsberättelse och 

årsredovisning. 

 

Programmet innehåller sju prioriterade målområden som ska beaktas av alla 

kommunala styrelser, nämnder och majoritetsägda bolag och tillhörande 

verksamheter: 

 

1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda inne- och utemiljön i 

kommunen. 

2. Information och kommunikation utifrån allas förutsättningar. 

3. Bemötande med kunskap och respekt samt delaktighet och självbestäm-

mande. 

4. Utbildning och stöd till alla för att bidra till att målen ska uppnås. 

5. Tillvarata allas arbetsförmåga. 

6. Bostäder anpassade till individens behov. 

7. Tillgång till fritidsverksamhet för alla. 
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KS § 3 – forts.  

 

Programmet innehåller förslag på insatser men inga konkreta handlingspla-

ner. Sådana ska upprättas på verksamhetsnivå som en del av den kontinuer-

liga verksamhetsplaneringen. Mål och aktiviteter ska anges på ett tydligt 

sätt och verksamheterna ska systematiskt återrapportera hur man arbetat, 

arbetar och planerar att arbeta med de tillgänglighetspolitiska frågorna. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-12-17.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 3. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor hädanefter benämns 

rådet för pensionärs- och tillgänglighetsfrågor 

 

att Tillgänglighetspolitiskt program för Storumans kommun 2020-2023 

fastställs enligt upprättat förslag. 

----- 
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KS § 4  KS/2019:1280 - 109 

 

Folkhälsopolitiskt program för Storumans kommun  

2020-2022 
 

Folkhälsorådet har under hösten 2019 inlett arbetet med en revidering av 

det folkhälsopolitiska programmet för perioden 2015-2018. Revideringen 

har genomförts via remiss utsänd till berörda organisationer och instanser. 

Vid remisstidens utgång har totalt fyra remissvar inkommit. Ett förslag till 

nytt folkhälsopolitiskt program för perioden 2020-2022 har därefter upprät-

tats.  

 

Med anledning av en utvecklad nationell folkhälsopolitik omfattar målom-

råden varandra, vilket ställer krav på ett ökad tvärsektoriellt samarbete för 

att nå dessa mål.  

 

Målet med det lokala folkhälsopolitiska programmet är att folkhälsoper-

spektivet ska vara en naturlig del i beslutsprocessen när beslut som påverkar 

invånarnas livsvillkor och levnadsvanor i Storumans kommun ska fattas. 

  

Syftet med programmet är att tillsammans med den fastställda arbetsord-

ningen för Folkhälsorådet och rutiner för folkhälsoarbete i Storumans 

kommun strukturera, effektivisera och synliggöra folkhälsoarbete tillsam-

mans med interna och externa aktörer.  

 

Beredande organs förslag 

Folkhälsosamordnare Daniel Burmans tjänsteutlåtande 2019-12-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 4. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till folkhälsopolitiskt program för Storumans kommun 

2020-2022 antas. 

----- 
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KS § 5  KS/2019:1383 - 009 

 

Strategi för CO2-effektiva resor i Storumans kommun 
 

Storumans kommun deltar i projektet Fossilfria transporter i norr. Projektet 

startades av Länsstyrelsen i Västerbotten under 2018 och ska pågå under tre 

år. Det genomförs i samverkan med Biofuel Region och Energikontor Norr. 

Projektet ska ge kommunerna förutsättningar att ställa om till en fordons-

flotta som inte är beroende av fossila bränslen, detta i enlighet med det nat-

ionella målet om att utsläppen av växthusgaser från vägtransporter ska 

minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. 

 

Storumans kommun ska inom ramen för projektet ta fram en handlingsplan 

för fossiloberoende fordonsflotta för kommunen som geografiskt område. 

Arbetsgruppen för projektet har tagit fram ett förslag till ”Strategi för CO2-

effektiva resor i Storumans kommun”, som innehåller bakgrund, vision, 

mål, handlingsplan med åtgärder och uppföljning. Projektets styrgrupp 

(kommunstyrelsens arbetsutskott) har berett förslaget vid styrgruppsmöte 

2019-12-03.   

 

Den nya strategin ska ersätta energieffektiviseringsstrategin ”Energismarta 

Storuman 2020” som antagits av kommunfullmäktige 2011-06-21 och revi-

derats av kommunstyrelsen 2014-02-04. Den strategin innehåller vision, 

mål, åtgärder m.m. inom områdena transporter, fastigheter och övriga an-

läggningar fram till år 2020.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2019-12-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 5. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att ”Strategi för CO2-effektiva resor i Storumans kommun”, med tillhö-

rande handlingsplan, antas enligt upprättat förslag 

 

att strategin ersätter energieffektiviseringsstrategin ”Energismarta Storuman 

2020”, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-21 och reviderad av kom-

munstyrelsen 2014-02-04. 

----- 
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KS § 6  KS/2011:150 - 206 

 

Revidering av plan- och bygglovstaxa - avgift för nybygg-

nadskarta 
 

Gällande taxa för prövning enligt plan- och bygglagen (Plan- och bygglovs-

taxa) har antagits av kommunfullmäktige 2011 och därefter reviderats 2013 

samt 2019.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-11 aktualiserat en revi-

dering av taxan vad gäller avgift för nybyggnadskarta. 

 

Behov finns att höja avgiften för nybyggnadskarta, dels på grund av att det 

ofta krävs snabba leveranser och dels på grund av långa resvägar som både 

kostar tid och pengar.  

 

Jämförelse har gjorts med ett antal kommuner som idag har egen mätverk-

samhet. Dessa har rätt stora skillnader i sina avgifter. Många kommuner tar 

ut avgifter över 10 000 kronor trots att de inte har de geografiska avstånd 

som finns i Storumans kommun.  

 

Storumans kommuns avgift har under år 2019 varit 6 975 kronor enligt ta-

bell som årligen uppräknas utifrån prisbasbelopp samt en extra avgift med 

1 000 kronor om den sökande vill ha kartan i ett digitalt format som dxf-

/dwg-filer. Den extra avgiften på 1 000 kronor kommer att ligga kvar på 

oförändrad nivå. Enligt föreslagen åtgärdsfaktor skulle motsvarande summa 

för år 2019 vara 7 905 kronor. NKF (Enkel nybyggnadskarta) utgår  ur 

plan- och bygglovstaxan eftersom den tjänsten inte längre tillhandahålls.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-11 § 173. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 6. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att plan- och bygglovstaxan revideras enligt följande vad gäller Tabell 22 

Avgift för nybyggnadskarta:  

 

o Åtgärdsfaktorn höjs från 150 till 170  

o NKF (Enkel nybyggnadskarta) utgår 

 

att ändringen träder i kraft den 1 april 2020. 

----- 
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KS § 7  KS/2019:1376 - 612,  

KS/2019:1321 - 612 

 

Verksamhetsöversyn av Skidakademin i Tärnaby 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-18 § 92 att fö-

reslå att Skidakademin ska avvecklas.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-26, § 17 att fortsätta driva Tärnaby 

skidakademi. Vid tiden för beslutet drevs Skidakademin inom kommunsty-

relsens ansvarsområde men därefter har verksamheten lagts inom fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

 

I nämndens protokoll framgår att Tärnaby skidakademi har Tärnaby som 

bas och riktar sig mot elitsatsande ungdomar från 19 år. Utbildningen är en 

kombination av högskolestudier och alpin träning på elitnivå. Skidakademin 

har under årens lopp flera gånger varit föremål för översyn och har även så 

minskat då det nu endast är en anställd som verkar inom organisationen.  

   

Bedömning 

Kommunstyrelsen och nämnderna behöver göra omfattande verksamhets-

anpassningar när det inte finns ekonomiskt utrymme att räkna upp ramarna 

motsvarande nettokostnadsökningarna perioden 2020 till 2023. 

 

Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden har bedömt att nettokostnaderna 

minskar med 977 000 kronor när man får full effekt på avvecklingen av 

Skidakademin. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-18 § 92. 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 8. 

  

Arbetsutskottets förslag 

att kommunstyrelsen, i enlighet med fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

dens förslag, föreslår kommunfullmäktige att Skidakademin avvecklas. 

 

Inför kommunstyrelsens behandling har ärendet kompletterats med följande 

beslutsunderlag:  

 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens utredning Skidakademins 

bakgrund och nuläge 
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KS § 7 – forts.  

 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens risk- och konsekvensanalys 

– avveckling av Skidakademin 

o Fritids-, kultur- och utbildningschefens tjänsteutlåtande inför nämn-

dens behandling 2019-11-18. 

o Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen med anledning av fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens förslag 2019-11-18.  

 

Yrkanden 

Daniel Johansson (V) yrkar 

 

att Skidakadmin inte avvecklas på grund av dess positiva betydelse för 

Tärnaby som ort och kommunen som helhet 

 

att en framtida samverkan med övriga alpina utbildningar ses över för att 

på så sätt få ner kostnaderna.  

  

Ulla-Maria Åkerblom (L) yrkar 

 

att Tärnaby Skidakademi ska drivas vidare 

 

att de besparingsförslag som Liberalerna förde fram i fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden rörande administration, körkortsutbildning på 

Luspengymnasiet samt gemensamma resurser ska utredas och i möjligaste 

mån genomföras 

 

att ett utökat samarbete med Storumans Folkhögskola i enlighet med den 

framtagna förstudien Alpina Utbildningar – en angelägenhet för hela länet i 

möjligaste mån inleds i syfte att skapa högre effektivitet och samordnings-

fördelar 

 

att ett samarbete med Umeå Universitet och Svenska Skidförbundet i en-

lighet med den framtagna förstudien Alpina Utbildningar – en angelägenhet 

för hela länet i möjligaste mån inleds i syfte att skapa högre effektivitet och 

samordningsfördelar. 

 

Peter Åberg (S) yrkar 

 

att en konsekvensbeskrivning av hur en avveckling av Skidakademin på-

verkar kommunkoncernen tas fram inför kommunfullmäktiges behandling 

av ärendet 2020-02-18. 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.10 för överläggningar och återupptas kl. 

14.20. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag samt Daniel  

Johanssons respektive Ulla-Maria Åkerbloms ändringsyrkanden och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

 

Omröstning 

Omröstning begärs. Ordföranden ställer därför proposition på vilket av änd-

ringsyrkandena från Daniel Johansson respektive Ulla-Maria Åkerblom 

som ska vara motförslag till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att Ulla-Maria Åkerbloms ändringsyrkande ska 

vara motförslag.  

 

Följande propositionsordning godkänns för omröstningen: 

 

o Ja-röst för arbetsutskottets förslag 

o Nej-röst för Ulla-Maria Åkerbloms ändringsyrkande.  

 

Omröstningsresultat (se sid. 2) 

Med sju ja-röster, en nej-röst och fem som avstår beslutar kommunstyrelsen 

enligt arbetsutskottets förslag.  

 

Propositionsordning – forts. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Peter Åbergs tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Skidakademin i Tärnaby avvecklas i enlighet med fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens förslag.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att en konsekvensbeskrivning av hur en avveckling av Skidakademin på-

verkar kommunkoncernen tas fram inför kommunfullmäktiges behandling 

av ärendet 2020-02-18. 
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Reservation 

Daniel Johansson (V) reserverar sig över beslutet med följande skriftliga 

motivering:  

 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att föreslå att Skidakademin i 

Tärnaby läggs ner till förmån för våra egna förslag: 

 

Att Skidakademin inte avvecklas p.g.a. dess positiva betydelse för Tärnaby 

som ort och kommunen som helhet.  

 

Att se över en framtida samverkan med övriga alpina utbildningar för att 

på så sätt få ner kostnaderna. 

 

Vänsterpartiet tycker inte att nog har gjorts för att optimera skidutbild-

ningarna inom vår egen skolorganisation ej heller gentemot andra organi-

sationer såsom Folkhögskolan eller Akademi norr. Att möjliggöra olika ut-

bildningsformer för ungdomar som bor eller vill flytta till Tärnaby är vik-

tigt för den framtida utvecklingen av Tärnaby men även kommunen som 

helhet. Den västra kommundelen är motorn i vår kommun och inget tyder 

på att detta kommer ändras. Att i det skedet göra nedskärningar kan hota 

den tillväxt och positiva utveckling vi ser i Tärnaby och Hemavan.  

----- 
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KS/2019:1321 - 612 

 

Verksamhetsöversyn av Tärnaby alpina gymnasium 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-18 § 93 att  

föreslå att Tärnaby alpina gymnasium ska avvecklas.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-26, § 16 att fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämnden medgavs starta alpint gymnasium höstterminen 2008. 

Till beslutet fanns villkorat att kostnaden ska inrymmas inom befintlig ram 

samt att kommunens befintliga resurser i form av lokaler och personal nytt-

jas om det är möjligt. 

 

I nämndens protokoll framgår det att det som ser annorlunda ut idag mot för 

ett antal år sedan är att antalet elever i grundskola och förskola ökar och ser 

även fortsättningsvis ut att öka och i stort sett alla barn är inskrivna i för-

skolan vilket medfört att nämndens budget behöver omfördelas.  

 

I protokollet framgår det också att det vid Tärnaby alpina gymnasium idag 

enbart går elever som är folkbokförda i andra delar av Sverige. För dessa 

elever betalar hemkommunen interkommunal ersättning till Storumans 

kommun. Denna ersättning täcker långtifrån kostnaden för drift av verk-

samheten.      

 

Koncernchefens bedömning 

Förutom behovet att omfördela nämndens budget som är beskrivet i nämn-

dens protokoll måste kommunstyrelsen och nämnderna göra omfattande 

verksamhetsanpassningar när det inte finns ekonomiskt utrymme att räkna 

upp ramarna motsvarande nettokostnadsökningarna perioden 2020 till 2023. 

 

Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden har bedömt att nettokostnaderna 

minskar med 2 177 000 kronor när man får full effekt på avvecklingen av 

Tärnaby alpina gymnasium. 

  

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-18 § 93. 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 20120-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 9. 
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Arbetsutskottets förslag 

 

att kommunstyrelsen, i enlighet med fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

dens förslag, föreslår kommunfullmäktige att Tärnaby alpina gymnasium 

avvecklas. 

 

Inför kommunstyrelsens behandling har ärendet kompletterats med följande 

beslutsunderlag:  

 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens utredning Tärnaby alpina 

gymnasium – bakgrund och nuläge 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens risk- och konsekvensanalys 

– avveckling av Tärnaby alpina gymnasium 

o Fritids-, kultur- och utbildningschefens tjänsteutlåtande inför nämn-

dens behandling 2019-11-18. 

o Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen med anledning av fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens förslag 2019-11-18.  

 

Yrkanden  

Daniel Johansson (V) yrkar 

 

att de interkommunala ersättningarna utreds med målet att föreslå en er-

sättningsnivå som täcker kostnaden för utbildningarna 

 

att Storumans kommuns gymnasieskolor och samverkansformer utreds för 

att möjliggöra för fler av kommunens inhemska ungdomar att stanna kvar 

och gå gymnasium på hemmaplan och på så vis spara pengar genom mins-

kade interkommunala ersättningar 

 

att Tärnaby alpina gymnasium inte avvecklas på grund av dess positiva be-

tydelse för Tärnaby som ort och kommunen som helhet. 

 

Ulla-Maria Åkerblom (L) yrkar 

 

att Tärnaby alpina gymnasium ska drivas vidare 

 

att de besparingsförslag som rektorn för Tärnaby alpina gymnasium före-

slagit ska utredas och i möjligaste mån genomföras 

 

att de besparingsförslag som Liberalerna förde fram i fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden rörande administration, körkortsutbildning på  
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Luspengymnasiet samt gemensamma resurser ska utredas och i möjligaste 

mån genomföras 

 

att Tärnaby alpina gymnasium ökar intaget, antingen med fler alpina elever 

eller med ytterligare en gren (skicross eller Freeskiing (slopestyle)) för att 

få ner kostnaden per elev 

 

att ansvaret för Stefansgården återgår till fastighetsägaren som får ansvar 

för drift och uthyrning 

 

att ett utökat samarbete med Storumans Folkhögskola i enlighet med den 

framtagna förstudien Alpina Utbildningar – en angelägenhet för hela länet i 

möjligaste mån inleds i syfte att skapa högre effektivitet och samordnings-

fördelar. 

 

Peter Åberg (S) yrkar 

 

att en konsekvensbeskrivning av hur en avveckling av Tärnaby alpina 

gymnasium påverkar kommunkoncernen tas fram inför kommunfullmäkti-

ges behandling av ärendet 2020-02-18. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.40 för överläggningar och återupptas kl. 

14.55.  

 

Yrkanden – forts. 

Tomas Mörtsell (C), biträdd av Ulf Vidman (M) och Allan Forsberg (KD) 

yrkar 

 

att Tärnaby alpina gymnasium drivs vidare 

 

att en översyn utförs av hela den gymnasiala verksamheten i kommunen i 

syfte att minska kostnaderna för verksamheten. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag samt respektive 

ändringsyrkande från Daniel Johansson, Ulla-Maria Åkerblom och Tomas 

Mörtsell och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Tomas Mörtsells 

ändringsyrkande.  
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Omröstning 

Omröstning begärs. Ordföranden ställer därför proposition på vilket av  

övriga förslag (arbetsutskottets förslag, Daniels Johanssons ändringsyr-

kande samt Ulla-Maria Åkerbloms ändringsyrkande) som ska vara motför-

slag till Tomas Mörtsells ändringsyrkande. Ordföranden finner att kom-

munstyrelsen beslutar att Ulla-Maria Åkerbloms ändringsyrkande ska vara 

motförslag.  

 

Följande propositionsordning godkänns för omröstningen: 

 

o Ja-röst för Tomas Mörtsells ändringsyrkande 

o Nej-röst för Ulla-Maria Åkerbloms ändringsyrkande. 

 

Omröstningsresultat (se sid. 2) 

Med åtta ja-röster, en nej-röst och fyra som avstår beslutar kommunstyrel-

sen enligt Tomas Mörtsells ändringsyrkande. 

 

Propositionsordning – forts. 

Ordföranden ställer proposition på Peter Åbergs tilläggsyrkande och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Tärnaby alpina gymnasium drivs vidare 

 

att en översyn utförs av hela den gymnasiala verksamheten i kommunen i 

syfte att minska kostnaderna för verksamheten. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att en konsekvensbeskrivning av hur en avveckling av Tärnaby alpina 

gymnasium påverkar kommunkoncernen tas fram inför kommunfullmäkti-

ges behandling av ärendet 2020-02-18. 

 

Reservation 

Ulla-Maria Åkerblom (L) reserverar sig över beslutet till förmån för eget 

ändringsyrkande. 

----- 
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Revidering av förbundsordning för LYSTKOM 
 

Lycksele, Storumans och Åsele kommuner har bildat kommunalförbundet 

LYSTKOM. Respektive medlemskommuns fullmäktige har fastställt en 

förbundsordning med tillhörande reglemente.  

 

Kommunalförbundets direktion föreslår 2019-11-04 ett antal revideringar i 

förbundsordningen.  

 

Bedömning 

De föreslagna revideringarna bedöms anpassa förbundsordningen till för-

bundets nuvarande verksamhetsomfattning samt förenkla förbundets admi-

nistrativa rutiner.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 10. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att de föreslagna revideringarna av förbundsordningen för LYSTKOM 

godkänns. 

----- 
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Investering - Vattenförsörjning Hemavan 
 

Investeringsmedel för byggande av det nya vattenverket i Hemavan har av-

satts med ca 20 000 000 kronor. Trots att vissa delar har valts att skjutas på 

framtiden är prognosen att kostnaden för byggande av vattenverket kommer 

att överstiga 27 000 000 kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-01-23. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att ytterligare 7 300 000 kronor avsätts till investeringsprojektet Vattenför-

sörjning Hemavan. 

 

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

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020-2023. 

----- 
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Investering - Vattenledning Hemavan Väst 
 

I budgeterade medel för vattenförsörjning Hemavan finns medel avsatta för 

en vattenledning (matarledning) från vattenverket till en högzonsreservoar 

HR01. Anläggandet av denna vattenledning innebär även tryckning under 

väg E12. 

 

Ett arbete med detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl. (Västbyn) pågår. Där 

planeras byggande av mellan 3 500 – 4 000 bäddar. För att försörja detta 

område med vatten behövs en ny vattenledning fram till området. Anläg-

gande av denna vattenledning kan med fördel samordnas med anläggandet 

av den matarledning som anläggs mellan vattenverket och reservoar enligt 

ovan. I samband med tryckning under E12 läggs även en avloppsledning 

från Gondolbyn ca 100 meter. För vattenledning till Västbyn samt den korta 

avloppsledningen finns inte investeringsmedel avsatta sedan tidigare.  

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-01-23. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att 3 600 000 kronor avsätts samt igångsättningstillstånd meddelas för ny 

vattenledning från vattenverket till det nya fritidshusområdet Västbyn och 

avloppsledning 

 

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

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020-2023. 

----- 
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Policy för offentlig konst i Storumans kommun 2020-2023 
 

Förslag till policy för offentlig konst i Storumans kommun har upprättats av 

fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen genom biblioteks- och kultur-

ansvarig. 

 

Förslaget säger att kommunen har ett rikt kulturarv att förvara, förvalta och 

utveckla. Samisk kultur, storslagen natur samt ett aktivt och varierat före-

ningsliv präglar kommunen. Därför är det viktigt att både värna om det ge-

mensamma kulturarvet och att nyttja det som en bas i planeringen för 

kommunens fortsatta utveckling. 

 

Sammanfattning av policyn 

Intentionen med kommunens konstpolicy är att: 

o beskriva ansvarsfördelningen kring den offentliga konsten inom  

Storumans kommun 

o skapa stabilitet och långsiktighet för konst i planeringen och byggan-

det av offentliga miljöer i Storumans kommun 

o den offentliga konsten ska bidra till gestaltningen av offentlig miljö i 

hela kommunen och medverka till att skapa mötesplatser för reflektion 

och diskussion  

o Storumans kommuns innevånare ska få uppleva och möta konst i sin 

vardag 

o skapa forum där kommunens konstinnehav presenteras för allmän-

heten. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ansvarar på uppdrag av kommun-

styrelsen för den offentliga konsten i Storumans kommun och avsätter ett 

årligt anslag för inköp av konst till kommunens offentliga platser och loka-

ler. Anslaget kan nyttjas för både inköp av fast och lös konst. I nämndens 

uppgifter ingår också vård och tillsyn av konsten samt att hålla konstregist-

ret aktuellt. 

 

Den offentliga konsten omfattar all konst som finns placerad i olika verk-

samheter, samt byggnadsanknuten och platsspecifik konst. 

 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden  har i uppdrag att:  

o vårda, placera, dokumentera, inventera och föra register över kommu-

nens konst. 
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o verka för att kommunens konstsamling innehåller en bred representat-

ion av olika konstinriktningar där även Storumans kommuns lokala 

konstnärer finns representerade. 

o vara rådgivande vid konstnärlig gestaltning av offentliga platser, bo-

stads- och andra bebyggelseområden. Fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämndens verksamhet ska alltid kontaktas när behov finns för 

konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. 

o köpa in konst enligt fastslagna direktiv i policy för hantering av Sto-

rumans kommuns offentliga konst. 

 

Policyn innehåller också riktlinjer för bland annat gallring, kassering, sköt-

sel, förvaring, utlåning, inventering, registrering, åtgärder vid stöld, försäk-

ring samt konstnärlig gestaltning vid exploatering och kommunmiljöpro-

jekt. Förslaget är att policyn ska revideras vart femte år. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-01-15. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att policy för offentlig konst i Storumans kommun 2020-2023 fastställs en-

ligt upprättat förslag. 

----- 
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Borgen för kommunalförbundet LYSTKOM 
 

Direktionen i kommunalförbundet LYSTKOM har beslutat om att begära 

kommunal borgen av Lycksele och Storumans kommuner för finansiering 

av anläggningstillgångar. Borgen uppgår totalt till maximalt 25 000 000 

kronor.  

 

LYSTKOM köper anläggningstillgångar till ett värde på motsvarande 

17 260 000 från Lycksele kommun. I dessa tillgångar ingår även Storumans 

kommuns utrustning som tidigare sålts till Lycksele kommun under tiden 

Lycksele kommun var värdkommun för Samverkansnämnden LYST. 

LYSTKOM avser att finansiera anläggningstillgångarna samt ytterligare in-

vesteringsbehov via extern part. 

 

Borgen på sammanlagt 25 000 000 kronor fördelas med 16 361 366 kronor 

på Lycksele kommun och 8 638 634 kronor på Storumans kommun.   

 

Bedömning 

Kommunens sakkunniga revisionsbiträde har inkommit med en skrivelse 

med invändningar mot den föreslagna finansieringen med externa lån och 

kommunal borgen. Revisionsbiträdet anför att med reversförfarande från 

kommunerna istället för externa lån belastas inte LYSTKOM med extern 

ränta som indirekt kommer att belasta medlemskommunerna. 

 

Revisionsbiträdet anför att det av kommunallagen (KL11:1) framgår att 

kommunal verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. 

Av förbundsordningen i LYSTKOM framgår att förbundets förvaltning ska 

handhas rationellt och ekonomiskt. Som sakkunnigt biträde till revisionen 

är uppfattningen att föreslagen finansieringsform (extern lånefinansiering) 

inte är i linje med vad som anges i kommunallagen och förbundsordningen. 

  

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-12-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 11. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återsända ärendet om borgen för kommunalförbundet LYSTKOM till 

direktionen i LYSTKOM med beaktande av det sakkunniga revisionsbiträ-

dets invändningar. 

----- 
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Kommunstyrelsens uppföljningsplan 2020 
 

Kommunstyrelsen ska fastställa uppföljningsplan för sina egna verksam-

hetsområden 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-01-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 12. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa följande uppföljningsplan för 2020:  

 

Datum Nivå Verksamhet Inriktning 

17 mars KSAU All verksamhet Verksamhetsberättelse 

9 april KS All verksamhet Verksamhetsberättelse 

  Projektverksamhet Uppföljning 

  Översiktlig planering Uppföljning 

  Arbetsmarknadsenhet Uppföljning 

12 maj KSAU All verksamhet Tertialuppföljning 

26 maj KS All verksamhet Tertialuppföljning 

  Räddningstjänst Drift och ekonomi 

  Investeringsprojekt Uppföljning 

1 september KS Kansli Drift och ekonomi 

  Administration (eko-

nomi och personal) 

Drift och ekonomi 

  Köksverksamhet Drift och ekonomi 

24 september KSAU All verksamhet Delårsrapport 

13 oktober KS All verksamhet Delårsrapport 

  Teknisk verksamhet Drift och ekonomi 

20 oktober KSAU All verksamhet Verksamhetsplan 

3 november KS All verksamhet Verksamhetsplan 

  Sumnet Drift och ekonomi 

  Samiskt förvaltnings-

område 

Uppföljning 

1 december KSAU All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet Taxor och avgifter 

15 december KS All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet Taxor och avgifter 

  Trafikverksamhet Uppföljning 
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KS § 14 – forts.  

 

att ytterligare uppföljningar av andra verksamheter görs vid behov. 

----- 
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KS § 15  KS/2019:1360 - 040 

 

Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2020 - komplettering 
 

Kommunstyrelsen har 2019-12-17 § 177 antagit taxor och avgifter för 2020.   

 

I efterhand har konstaterats att taxan behöver kompletteras vad gäller ut-

hyrning av bastun i Slussfors skola samt lokaler på Folkan i Tärnaby. Tek-

niska avdelningen har därför upprättat ett förslag till komplettering av taxan 

med dessa objekt.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2020-01-21.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att komplettera kommunstyrelsens taxor och avgifter för 2020 enligt upp-

rättat förslag att gälla från och med 2020-03-01. 

----- 
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KS § 16  KS/2019:1395 - 041 

 

Budget 2020 för kommunalförbundet Partnerskap Inland -  

Akademi Norr 
 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr har 2019-12-13 

översänt förslag till budget för 2020. Inför den slutliga behandlingen av 

budgeten i direktionen har medlemskommunerna möjlighet att yttra sig över 

den föreslagna budgeten.  

 

Kommunalförbundets budgetprocess ska tidsmässigt anpassas till med-

lemskommunernas. Direktionen ska arbeta fram ett förslag till budget för 

förbundet och samråda om detta med medlemskommunerna senast den 15 

september varje år. Direktionen ska fastställa budgeten under oktober må-

nad. När budgeten fastställts bestämmer direktionen storleken på bidragen 

som medlemmarna ska erlägga förbundet.  

 

Arbetet med att ta fram budgetförslaget har fördröjts. Förslaget är inte en 

budget i balans men med hänvisning till direktionens beslut 2017-11-23 att 

eget kapital inte får understiga 2 500 000 kronor bedömer direktionen att 

förbundet kan fastställa upprättat förslag. Eget kapital bedöms att vid ut-

gången av 2019 vara 3 500 000 kronor.  

 

Budgetens intäkter i form av medlemsavgifter uppgår till 1 110 704 kronor.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Budgetförslaget är försenat på grund av svårigheter att få budgeten i balans, 

dvs. att intäkterna ska vara minst lika stora som kostnaderna. Minskade in-

täkter från projekt och uppdragsutbildningar är framförallt förklaringen till 

detta.  

 

Direktionen har lämnat ett budgetförslag med negativt resultat på 79 107 

kronor, vilket inte är i linje med kommunallagens balanskrav att budgete-

rade intäkter ska vara minst lika stora som kostnaderna. Direktionen uppger 

vidare att man tagit ett beslut 2017-11-23 att eget kapital inte får understiga 

2 500 000 kronor. Direktionen anser att ett eget kapital på 2 500 000 kronor 

är tillräckligt i kommunalförbundet. Med hänvisning till detta bedömer di-

rektionen att en budget med ett negativt resultat på 79 102 kronor kan fast-

ställas då eget kapital bedöms vara 3 500 000 kronor vid utgången av 2019.  

 

Kommunalförbundets egna kapital bedöms vid utgången av 2020 uppgå till 

3 420 893 kronor utifrån ett budgeterat underskott på 79 107 kronor för 

2020. Med hänvisning till direktionens tidigare beslut om att ett eget kapital  
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KS § 16 – forts.  

 

om 2 500 000 kronor är tillräckligt, bedöms det budgeterade underskottet på 

79 107 kronor vara förenligt med god ekonomisk hushållning och att man 

får hantera detta inom ramen för kommunallagens regler för synnerliga 

skäl.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-01-24. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förslaget till budget 2020 för kommunalförbundet Partnerskap 

Inland – Akademi Norr. 

-----  
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KS § 17  KS/2018:1859 - 060 

 

Förnyad ansökan om förlängning och medfinansiering av 

projekt Gränshandelsmarknaden 2020-2021 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12 § 16 att bevilja Visit Hemavan 

Tärnaby AB förlängning av projektet Utveckling av Gränshandelsmark-

naden i Tärnaby för åren 2020 och 2021, samt att återstående medel ur be-

slutad medfinansiering för år 2019 får nyttjas av projektet under år 2020 

och 2021. 

 

Visit Hemavan Tärnaby AB har 2020-01-02 inkommit med en förnyad an-

sökan angående förlängning och medfinansiering av projektet, med anled-

ning av att större del av finansieringen förbrukats under år 2019 än vad som 

angavs inför handläggning och beslut i ärendet 2019-11-12. 

 

Ansökan gäller 233 100 kronor för år 2020 och 210 600 kronor för år 2021, 

enligt den ursprungliga projektansökan. Man ansöker även om att flytta 

över ej upparbetade medel, 24 600 kronor, från år 2019 till år 2020. 

 

Bedömning 

Innehållsmässigt kvarstår bedömningen som gjordes inför beslutet i kom-

munstyrelsen 2019-11-12. Projektet har generellt aktivitetsmässigt gått en-

ligt plan. Visit Hemavan Tärnaby AB beskriver svårigheter för att arrange-

manget ska kunna stå på egna ben ekonomiskt och organisatoriskt. Man be-

skriver bland annat att det är svårt att få ett ideellt engagemang för evene-

manget på grund av att det ligger mitt i sommaren. 

 

Den nya ekonomiska redovisning som inkommit 2020-01-02 visar att själva 

marknaden år 2019 har gjort ett resultat på -68 090 kronor, samt att pro-

jektet har upparbetat kostnader på 243 400 kronor. Av dessa kostnader är 

personalkostnader den absolut största kostnadsposten (131 999 kronor för 

marknaden samt 192 000 kronor för projektet). Det krävs ett förtydligande 

av hur marknaden ska kunna generera större intäkter för att bära denna typ 

av kostnader efter projektets slut, alternativt hur dessa kostnader ska 

minska. 

 

Koncernledningsgruppen har 2020-02-03 tillstyrkt ansökan.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-01-15.  
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KS § 17 – forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Visit Hemavan Tärnaby AB fortsättning av projektet för år 2020 

och 2021 med en utökad medfinansiering med maximalt 100 000 kronor per 

år 

 

att projektet får nyttja ej upparbetade medel för år 2019 under år 2020 

 

att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för med-

finansiering av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder för år 2020 och 

2021. 

----- 
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KS § 18  KS/2020:15 - 109 

 

Remiss - Strategi för Västerbottens regionala skogsprogram 
 

Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten har 

upprättat förslag till Strategi för Västerbottens regionala skogsprogram. Sto-

rumans kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter senast den 1 mars 

2020.   

 

Skogsprogrammet ska peka ut en färdplan mot en fortsatt utveckling av ett 

hållbart skogsbruk och en hållbar samhällsutveckling.  

 

Skogsstrategin för Västerbotten innefattar fem fokusområden.  

1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta 

2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet 

3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass 

4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i 

svenskt internationellt samarbete 

5. Ett kunskapsliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen. 

 

Beredande organs förslag 
Skogsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2020-01-24. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att meddela att Storumans kommun inte har något att erinra mot upprättat 

förslag till skogsstrategi.  

----- 
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KS § 19  KS/2019:1391 - 501 

 

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för  

Västerbottens län 2020-2023 
 

Efter beslut i Regionala Utvecklingsnämnden har Kollektivtrafikmyndig-

heten översänt utkast till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Väs-

terbotten 2020-2023 på remiss till länets kommuner. Synpunkter på utkastet 

ska lämnas senast den 29 februari 2020.  

   

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt program för 

utveckling av den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten totalt sett (reg-

ionbuss, tåg, stadsbuss, kommersiell trafik), som ett led i arbetet för region-

al och lokal utveckling, miljö- och klimatarbete. Det är hela Västerbottens 

läns program. Därför skickas remissen till ett stort antal organisationer, i 

olika sektorer i länet. Bakgrund om dokumentet och tidsplan för att ta fram 

och fastställa programmet finns på sidan 1 i programmet.   

   

Ärendet har överlämnats till trafikplaneraren för förslag till yttrande.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Kollektivtrafikmyndigheten. 

----- 
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KS § 20  KS/2020:40 - 000 

 

Remiss - Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för 

genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet 
 

Naturvårdsverket har i remiss daterad 2020-01-23 översänt förslag till nya 

föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet.  

 

Förslaget har tagits fram med anledning av ändringar av sex EU-direktiv på 

avfallsområdet, det så kallade avfallspaketet. Avfallspaketet ska bidra till en 

mer cirkulär ekonomi, och direktivsändringarna ska medverka till minskade 

avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter och komponenter, ökad 

återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Ändringsdirektiven trädde i 

kraft den 4 juli 2018 och ska genomföras av medlemsstaterna senast den 5 

juli 2020.  

 

Naturvårdsverkets förslag utgår ifrån och kompletterar det författningsför-

slag som Miljödepartementet lämnat i promemoriorna Genomförande av 

reviderade EU-direktiv på avfallsområdet samt Genomförande av revide-

rade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgif-

ter. Förslaget bör således läsas i ett sammanhang och med beaktande av att 

Miljödepartementets författningsförslag kan komma att ändras. 

 

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om undantag från krav på separat 

insamling av matavfall är inte en direkt följd av avfallspaketet, utan har sin 

grund i det förslag som presenterades i betänkandet Mot det hållbara sam-

hället – resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56). Genom en ändring i 

avfallsförordningen 2018 infördes en bestämmelse som innebär en skyldig-

het för kommunen att tillhandahålla ett system för separat insamling av 

matavfallet från hushåll. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om un-

dantag från kravet. Denna remiss innehåller förslag till föreskrifter om såna 

undantag.  

 

Naturvårdsverket kommer i ett andra utskick remittera ytterligare förslag till 

nya och ändrade föreskrifter som behövs för att genomföra det så kallade 

avfallspaketet.  

 

Synpunkter på förslaget ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 6 mars 

2020. 

 

Ärendet har överlämnats till avfallsingenjören för tjänsteutlåtande/förslag 

till yttrande samt även internremitterats till miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden för synpunkter.  
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KS § 20 - forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Naturvårdsverket.  

----- 
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KS § 21  KS/2020:8 - 020 

 

Kommunstyrelsens vice ordförandes tjänstgöringsdagar 2020 
 

Enligt gällande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda ska deltidsar-

voderade förtroendevaldas tjänstgöringsdagar fastställas av respektive 

nämnd senast den 31 januari varje år.  

  

Kommunstyrelsens vice ordförande har 2020-01-09 lämnat in tjänstgörings-

lista för 2020. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa tjänstgöringsdagar för kommunstyrelsens vice ordförande år 

2020 enligt inlämnat underlag. 

----- 
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KS § 22   

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Beslutsdatum 

Färdtjänst (9.1) December 2019 

Riksfärdtjänst (9.4) December 2019 

Skolskjuts (10.3) December 2019 

Upphandlingar (2.1) December 2019 

Yttrande över förslag till detaljplaner (3.8) Januari 2020 

Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens 

investeringsram upp till 500 tkr 

December 2019 

Yttrande över ansökan om förvärvstillstånd 

(5.10) 

December 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 1-15 2020-01-24 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 23   

 

Meddelanden 
 

KS/2019:1359 

Överförmyndarnämndens i södra Lappland beslut 2019-12-12 § 111 om åt-

gärder med anledning av länsstyrelsens anmärkningar vid inspektion av 

nämnden i oktober 2019. Vid inspektionen konstaterades bland annat att det 

i allt väsentligt saknas rutiner och uppföljning för att säkerställa att nämn-

dens handläggning sker på ett lämpligt och rättssäkert sätt.  

 

KS/2019:59 

Storumans kommuns överklagande av Trafikverkets beslut om stöd till 

Hemavans flygplats som kompensation för flygskatten 2018 och 2019. Tra-

fikverket har i sitt beslut beräknat att det högsta möjliga kompensations-

beloppet för införandet av flygskatten är totalt 1 860 000 kronor, men anger 

att beloppet reduceras till 18 000 kronor för år 2018 och 899 000 kronor för 

år 2019 eftersom kompensationen för flygskatt inte ska resultera i ett posi-

tivt resultat för flygplatsen. Storumans kommun begär i överklagandet att 

det fulla kompensationsbeloppet, totalt 1 860 000 kronor, betalas ut till 

kommunen.  

 

KS/2020:23 

Delegationens för unga och nyanlända till arbete beslut 2020-01-23 att be-

vilja Storumans kommun statsbidrag med 1 050 000 kronor för utarbetande 

av lokal överenskommelse om samverkan.  

 

KS/2020:24 

Arbetsmarknadssekreterarens redovisning av arbetsmarknadsåtgärder 2019. 

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2019-12-06. 

----- 

 

 


